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1. Resumo  

Formalizou-se junto à Superintendência Regional de Meio Ambiente Noroeste de Minas – 

SUPRAM NOR, em 06/02/2020, o processo de Licença de Operação em Caráter Corretivo (LOC), do 

empreendimento Fazenda Divinópolis, Rio das Pedras e Tangará – Southern Cone Reflorestamento 

e Exploração de Madeira LTDA., localizado no município de João Pinheiro - MG. 

De acordo com a Deliberação Normativa COPAM nº 217/17, a atividade requerida no 

Processo Administrativo COPAM N° 506/2020, é culturas anuais, semiperenes e perenes, silvicultura 

e cultivos agrossilvipastoris, exceto horticultura (G-01-03-1), e o empreendimento é classificado como 

classe 04, porte G.  

Para análise do P.A COPAM N° 506/2020, foram apresentados como estudos, o Plano de 

Controle Ambiental (PCA), o Estudo de Impacto Ambiental - (EIA) e o Relatório de Impacto Ambiental 

(RIMA). Após a análise dos estudos, realizou-se a vistoria no local do empreendimento em 

21/02/2020, conforme auto de fiscalização N° 174921/2020. 

Ressalta-se que o empreendimento já foi autuado por operar suas atividades sem a devida 

licença ambiental, AI nº 181059/2018. O empreendimento atualmente opera suas atividades 

amparado por um Termo de Ajustamento de Conduta N° 36/2018.  

Não é utilizado água no empreendimento, no entanto quando há necessidade é utilizado 

caminhões pipas.  

A Reserva Legal está averbada totalmente na matrícula do empreendimento. O 

empreendedor apresentou registro no CAR cujas áreas registradas de APP, reserva legal e 

antropizadas são compatíveis com o apresentado no mapa georreferenciado. 

Desta forma, a SUPRAM Noroeste de Minas sugere o deferimento do pedido de renovação 

da licença de operação do empreendimento Fazenda Divinópolis, Rio das Pedras e Tangará, 

pertencente a Southern Cone Reflorestamento e Exploração de Madeira LTDA.  

2. Caracterização do Empreendimento  

O acesso ao empreendimento se dá pela rodovia BR-040. Partindo-se do município de João 

Pinheiro, seguir pela rodovia em sentido a Belo Horizonte percorrendo a mesma por 

aproximadamente 62,5 KM até a entrada para a propriedade, que se situa à margem esquerda da 

rodovia,  

O empreendimento, possui área total de 2.811,10 ha, sendo 1.260,1 ha de área útil e desse 

total temos que 1.188,70 há encontram-se ocupados pela silvicultura e 71,40 ha ocupados por 

benfeitorias e estradas/aceiros. 
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Todas as casas e galpão encontram-se desativadas. Portanto, não são gerados efluentes 

sanitários, lixo orgânico e inorgânico nas instalações. 

 

3. Caracterização Ambiental  

3.1 Meio Biótico 

3.1.1 Flora  

Nas proximidades do sitio onde se localiza o empreendimento, principalmente junto ao álveo 

do Rio Santo Antônio, ocorre o denominado Cerrado sensu lato, com remanescentes florestais 

tropicais caducifólios classificáveis como Floresta Estacional Semidecidual Montana que formam a 

Mata Ciliar, ocorre também a formação Veredas, além da formação típica do Cerrado propriamente 

dito e também a formação de Campo. O quadro vegetacional natural da região de inserção já foi e 

continua sendo modificado pela ação antrópica. Como pode ser observado nas imagens obtidas no 

ZEE (IDE-Sisema), na região do município, assim como em alguns municípios adjacentes, existem 

vastas áreas ocupadas com atividades agropecuárias, incluindo a agricultura cíclica, a permanente e 

pastagens. Além disso, a região tem sido objeto ao longo dos anos, também, de projetos de 

reflorestamento que englobam florestas econômicas implantadas para garantir o suprimento de 

matéria-prima de origem vegetal, ou mesmo com outras finalidades, mais de natureza patrimonial. 

Muitos desses projetos resultaram em florestas homogêneas de eucaliptos, localizados, 

preponderantemente, nas áreas de chapadas do município. 

A flora da região de inserção do empreendimento apresenta frutas silvestres, dentre as quais 

podem ser citadas as várias espécies de pinha, jatobá, pequi, araticum, mutamba, grão-de-galo, 

cagaita, ingá, murici-de-pomba, jacaratiá, saborosa-da-serra, ameixa-do-mato, araçá comum, araçá-

da-quaresma, mangabeira, cocos (buriti, catolé,macaúba, azedinho, gabiroba, giribá e indaiá), baru, 

jenipapo, mandapuçá, burlé e jaboticaba. Na região de inserção, as espécies madeireiras mais 

relevantes são: pau d’arco roxo, pau d’arco amarelo, jatobá, carne de vaca, pau pereiro branco, pau 

pereiro vermelho, tamboril, vinhático, sucupira branca, sucupira preta, jacarandá, cabiúna, garapa, 

jacaré, caraíba, taipoca, pau pobre, pau d’óleo, pau terra, folha larga, favela, gonçalo, capitão, tingui, 

jacarandá muchiba, pau de rego, moreira, massambé, barbatimão, paineira, imbiruçu, pau de leite, 

unha d’anta, pindaíba, jacá e pau quebra. A população local e regional utiliza essas madeiras para 

aplicações diversas, tais como construção, fabricação de utensílios, postes e mourões, produção de 

carvão e lenha para uso doméstico, bem como uso medicinal aproveitando-se das folhas, cascas, 

frutos e raízes de algumas destas espécies. 
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3.1.2 Fauna  

A coleta de dados primários e também secundários, ou seja, as campanhas ocorreram nos 

meses de julho (período seco) e novembro (período chuvoso) do ano de 2019, e mais uma visita 

inicial de reconhecimento da área com entrevistas aos moradores locais e da região. 

Como as áreas das Fazendas Rio das Pedras, Tangará e Divinópolis possuem locais de 

características variáveis contendo regiões antropizadas e regiões preservadas foram utilizadas trilhas 

previamente existentes priorizando aquelas ocorrentes no interior ou bordas das formações vegetais 

mais preservadas. Assim algumas espécies foram identificadas através da visualização em campo, 

audição de suas vocalizações e registros de indícios da presença da espécie na área. 

Para fins de identificação e classificação das espécies encontradas, foram utilizados atlas, 

literatura base e estudos diversos da região. Ainda, os resultados obtidos no levantamento 

fotográfico e de vestígios, quando preciso, foram levados a especialistas para consulta e confirmação 

da identificação. 

As entrevistas foram realizadas durante todo o período de coleta de dados, principalmente 

devido à extensão da área em estudo. A aplicação dos questionários e as observações foram feitas 

ao mesmo tempo. Dentre os moradores, funcionários e vizinhos ali existentes foi aplicado o 

questionário e para auxílio na obtenção de dados, foram utilizadas imagens de animais diversos para 

verificar a variedade assim como a veracidade das informações obtidas. Entretanto, esses dados 

secundários não foram utilizados nos cálculos estatísticos mas foram considerados para fins de 

verificação das espécies de ocorrência na região. 

a) Ictiofauna  

Para coleta de dados sobre a ictiofauna nos cursos d’água existentes no empreendimento 

foram utilizadas diferentes metodologias, adotando diferentes petrechos de pesca: Puçá e peneira; 

Rede de espera; Caniço ou Vara de pesca. 

Quanto a Ictiofauna, foram registradas 7 espécies nos pontos propostos para amostragem na 

área do empreendimento e seu entorno, sendo que 100% deste total, ou seja, todas as especies 

foram obtidas através de dados primários por meio de captura usando vara ou puçá. Para este grupo 

não foram identificadas espécies que se encontram ameaçadas de extinção. 
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b) Herpetofauna 

 

Para a Herpetofauna foram utilizadas as seguintes metodologias: Busca Ativa por transectos; 

Gravação da vocalização; Road sampling; Encontros ocasionais; Entrevistas; Consulta bibliográfica.  

No presente levantamento de fauna foram registradas 23 espécies para a herpetofauna, 

sendo 12 de répteis e 11 espécies de anfíbios, dentre estes, todas as espécies foram registradas 

através de dados primários. Para este grupo, não existem espécies que se encontram na lista de 

ameaçadas de extinção. 

c) Avifauna  

Para a obtenção de dados sobre a avifauna do empreendimento são utilizadas diferentes 

metodologias. O estudo em campo foram feitos com base em observação direta que se baseia na 

observação a olho nu e com auxílio de binóculos; observação de sons e ruídos típicos das espécies; 

verificação de restos mortais; sinais como restos alimentares, marcas deixadas no solo (rastros, 

deposição de fezes, cortes ou sinais na vegetação) e abrigos (tocas, ninhos ou túneis), além de 

obtenção de informações com funcionários através de entrevistas e fotografias dos animais obtidas 

pelos mesmos durante seus turnos de trabalho. 

Dentre os métodos utilizados, o tipo de registro mais representativo foi o de visualização 

apresentando 88% dos registros, seguido pelo registro por vocalização com 8%. Algumas espécies 

foram identificadas por mais de um tipo de registro. O método de armadilha fotográfica não está 

incluído na metodologia espécifica para avifauna, mas vale ressaltar que cinco espécies foram 

registradas por esse método durante a realização da campanha. 

Foram encontradas 144 espécies da Avifauna, e as mesmas encontram-se distribuídas em 37 

familias distintas, sendo que as mais representativas foram as famílias Tyrannidae e Thraupidae com 

24 e 21 espécies cada, respectivamente. 

As espécies com maior frequência nos pontos amostrais foram Gnorimopsar chopi, 

Crotophaga ani e Cyanocorax cyanopogon, tendo sido observadas em 5 pontos/áreas amostrais, de 

onde se pressupõe que essas espécies vem apresentando maior adaptação às atividades 

desenvolvidas no empreendimento.  
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d) Mastofauna  

A elaboração da lista de espécies de mamíferos seguiu métodos de observação direta e 

indireta, contemplado diferentes tipos de registro. Os trabalhos foram executados na fazenda durante 

05 dias em cada estação, sendo 05 dias na estação seca e 05 dias na estação chuvosa. 

Em relação a Mastofauna de médio e grande porte, foram registradas 20 espécies no 

empreendimento e seu entorno, todas as espécies registradas, foram obtidas através de dados 

primários. Para este grupo foram identificadas que 10 espécies se encontram ameaçadas de 

extinção (Tapirus terrestres, Pecari tajacu, Leopardus tigrinus, Leopardus pardalis, Chrysocyon 

brachyurus, Puma concolor, Lycalopex vetulus, Priodontes maximus, Myrmecophaga tridactyla e 

Puma yagouaroundi), sendo que todas as espécies foram obtidas por dados primários. Para 

mastofauna de pequeno porte, foram registradas 6 espécies, todas através de dados primários, para 

esse grupo foi registrada uma espécie como quase ameaçada em extinção - NT pela IUCN, a 

espécie Hylaeamys laticeps da família Cricetidae. 

5. Meio Físico 

5.1 Geologia  

A área de inserção do empreendimento no âmbito regional está contida na região centro-sul 

do Cráton São Francisco, cujas litologias presentes na área estão relacionadas ao Supergrupo São 

Francisco de idade Neoproterozóica representadas localmente por arenitos da Formação Três 

Marias, este que constitui estratigrafia da porção superior do Grupo Macaúbas. Ocorrem ainda os 

pacotes sedimentares pertencentes ao Grupo Areado que possuem idade do cretáceo e ainda a 

ocorrência de depósitos colúvio-eluviais do terciário que ocupam grande parte do empreendimento. 

Tal região situa-se aproximadamente a 48 km à sudeste do município de João Pinheiro, em Minas 

Gerais. 

5.2 Geomorfologia  

Em toda a área de estudo, há apenas uma unidade de relevo, que de acordo com o mapa de 

geodiversidade do Serviço Geológico do Brasil – CPRM, é classificada por “Domínio de Colinas 

Amplas e Suaves”. Esse domínio de relevo é constituído por formas pouco dissecadas, com 

vertentes convexas e topos amplos, de morfologia tabular ou alongada. Apresentam sistema de 

drenagem principal com deposição de planícies aluviais relativamente amplas. Exibem amplitude de 

relevo que varia de 20 a 50 m e inclinação de vertentes entre 3-10º. Há predomínio de processos de 
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pedogênese, com ocorrência restrita de processos de erosão laminar ou linear acelerada (ravinas). 

Ocorre geração de rampas de colúvios nas baixas vertentes. 

5.3 Pedologia  

Os solos das Áreas de Influência Direta (AID) e Diretamente Afetada (ADA), na fazenda 

Harmonia, são provenientes dos litotipos da Formação Areado. Na AID da fazenda Harmonia foram 

amostrados dois perfis de solo, os perfis 4 e 5. O perfil 4 situa-se na borda de uma vereda, dentro de 

uma voçoroca, cuja coloração clara evidencia a ação do hidromorfismo, que dentre outras 

características classificou este perfil como gleissolo háplico distrófico típico. Na AID essa tipologia de 

solo é a mais comum nas áreas de vereda tributárias do ribeirão Taquara. 

5.4 Espeleologia  

A prospecção verificou que nas áreas classificadas como ocorrência improvável e baixo 

potencial espeleológico, as mesmas estão totalmente recoberta por depósitos sedimentares do 

terciário e/ou sedimentos relacionados ao Grupo Areado (cretáceo), composto em sua 

predominância por sedimentos e cascalhos. A pedogênese atua fortemente sob as litologias 

descritas, resultando em um espeço manto de intemperismo. Nas áreas de médio potencial 

espeleológico, as linhas de drenagem, muitas vezes, estão associadas a afloramentos rochosos de 

base (Arenito), pertencentes a Formação Três Marias. As drenagens realizam o trabalho erosivo, 

lixiviando o manto de intemperismo existente e pacotes sedimentares, favorecendo a exposição 

rochosa em muitos locais. 

5.5 Clima 

  O clima em João Pinheiro é tropical. O verão tem muito mais pluviosidade que o inverno. O 

clima é classificado como Aw de acordo com a Köppen e Geiger. 22,6°C é a temperatura média no 

município. A média anual de pluviosidade é de 1406 mm. 

6. Socioeconômico  

Área de influencia direta relativa ao meio socioeconômico - AID-mse compreende, além da 

própria área diretamente afetada com relação aos meios físico e biótico (ADA-mfb) também as áreas 

das localidades urbanas - vilas, povoados, etc. - próximas da área de inserção da propriedade. 
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Nesta área, a abrangência dos impactos incide diretamente, seja como impacto de primeira 

ordem ou de segundaordem, sobre os recursos ambientais e antrópicos, bem como na rede de 

relações sociais, econômicas e culturais. 

Optamos por definir um perímetro abrangendo 5 km de raio para delimitação da AID para o 

meio socioeconômico, estando representado na figura abaixo. 

Conforme verificado, tanto em mapas do IBGE consultado como em pesquisas de campo 

durante a realização dos trabalhos, não foram constatadas a existência de Aglomerados rurais, 

povoados e vilas dentro do raio definido para a AID-mse, sendo que a Vila mais próxima do 

empreendimento trata-se do Distrito de Luizlândia do Oeste e se encontra a uma distancia linear de 

10,15 km da fazenda Rio das Pedras e a 5,86 km do limite definido para a AIDmse. 

Destacamos que o acesso principal para o Aglomerado de Malhada Bonita não é realizado 

utilizando estradas existentes nas Fazendas Divinópolis, Rio das Pedras e Tangará. Os Aglomerados 

de Vila das Almas e Luislândia do Oeste tem seus acessos principais pela Rodovia BR-040, com 

intenso fluxo de veículos e caminhões. 

7. Utilização e Intervenção em Recursos Hídricos  

Com relação à utilização de recursos hídricos pelo empreendimento, o mesmo não realiza 

qualquer tipo de captação de água. Segundo informado por funcionário, quando ocorre o 

desenvolvimento de alguma atividade na fazenda, a água utilizada é proveniente da compra e 

abastecimento de caminhões pipa. 

8. Regularização de uso antrópico consolidado 

Não foi verificado intervenção em área de Preservação Permanente que necessite de 

regularização de uso antrópico consolidado. 

9. Autorização para Intervenção Ambiental (AIA)  

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 sócio-ambiental. 

10. Reserva Legal  

As áreas de reserva legal encontram-se devidamente averbadas na matrícula do imóvel, 

perfazendo um total de 742,4988 hectares. A área é composta por fitofisionomia de cerrado sensu 

stricto, e encontra-se em bom estado de conservação.  
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11. Cadastro Ambiental Rural - CAR  

O imóvel encontra-se devidamente inscrito no Cadastro Ambiental Rural - CAR nos termos da 

Lei Estadual nº 20.922/2013. Certifica-se que as áreas de preservação permanente, reserva legal e 

de uso consolidado declaradas no CAR são compatíveis com os valores reais do mapa da 

propriedade juntado aos autos. 

12. Impactos Ambientais  

São destacadas a seguir as principais formas de ocorrências de impactos ambientais 

associados ao empreendimento: 

Impacto: Continuidade dos impactos relacionados a alterações na erodibilidade pedológica local e 
carreamento de sedimentos.  
Classificação:  Negativo.  
Mitigação:  Programa de Recuperação de Áreas Degradadas e Conservação das Estradas e 
Acessos. 
 
Impacto:  Alterações na qualidade do ar 
Classificação:  Negativo 
Mitigação:  Programa de Manutenção dos veículos e implementos agrícolas.  
 
Impactos: Continuidade na arrecadação de tributos 
Classificação:  Positivo  
Mitigação:  Plano de adequação legal das empresas prestadoras de serviços. 
 
Impacto:  Potencialidade de ocorrência de incêndios florestais. 
Classificação:  Negativa. 
Mitigação:  Manutenção de aceiros, treinamento de brigadistas.  

Impacto:  Perda de Indivíduos da Flora por efeito de Borda. 
Classificação:  Negativa. 
Mitigação:  Programa de Monitoramento da Fauna e Flora. 
 
Impacto:  Geração de emprego e renda. 
Classificação:  Positiva. 
Impacto:  Fortalecimento da economia. 
 
Impacto:  Afugentamento da fauna. 
Classificação:  Negativa. 
Mitigação:  Programa de Educação Ambiental aplicada aos trabalhadores do projeto. 
 
Impacto:  Disposição Inadequada de resíduos. 
Classificação:  Negativa. 
Mitigação:  Plano de Gestão de Resíduos Sólidos. 
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Impacto:  Impactos das Atividades de Colheita das Florestas. 
Classificação:  Negativa. 
Mitigação:  Programa Monitoramento da qualidade das águas superficiais.  

13. Programas e/ou Projetos 

a) Monitoramento da Qualidade da Água  

O gerenciamento da qualidade da água é uma questão complexa em razão da natureza 

dinâmica destes ecossistemas, os quais sofrem interferência do homem através de inúmeras 

atividades impactantes, fenômenos naturais e, ainda, com a variabilidade dos procedimentos de 

operação, os quais influenciam fortemente os processos físicos, químicos e biológicos que norteiam 

seu metabolismo. Os procedimentos de gerenciamento baseados no 

Conhecimento das características limnologicas do corpo d’água e na aplicação de métodos 

de controle baseados na sustentabilidade biológica, em vez da utilização de produtos químicos, 

geralmente tóxicos, deverão ser priorizados. 

O gerenciamento sustentado dos recursos hídricos se baseia na adoção de um conjunto de 

práticas destinadas a garantir as demandas atuais sem comprometer as necessidades das gerações 

futuras. Para o gerenciamento da qualidade da água são levadas em consideração as seguintes 

atividades: 

✓ Escoamento superficial proveniente de terras cultivadas ou de áreas sujeita à erosão; 

✓ Compostos orgânicos tóxicos resultantes da aplicação de agroquímicos na silvicultura. 

Ver em Anexo ao PCA o Procedimento Operacional intitulado IMA 007 – Monitoramento de 

Recursos Hídricos e outros procedimentos operacionais relacionados ao tema adotados pela 

empresa. 

b) Programa de Monitoramento da Qualidade e de Cons ervação do solo 

As atividades relacionadas à silvicultura quando realizadas inadequadamente podem vir a 

contribuir diretamente para a instalação e evolução de processos erosivos bem como para o 

aumento da compactação do solo. 

Tanto nas fases de implantação quanto de operação do empreendimento, especialmente nos 

períodos de reforma de plantio, pode acarretar maior movimentação de terra, aumentando as 
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condições de carreamento de sedimentos, o que potencializa a possível instalação de processos 

erosivos e o assoreamento dos cursos d’água. Nestes períodos, ocorre ainda a aplicação de insumos 

que, embora não apresentem alto potencial para tal, podem vir a contaminar os solos e as águas na 

Área de Influencia do empreendimento. Outro aspecto importante na conservação dos solos é o 

manejo dos combustíveis que abastecem os equipamentos durante a fase de operação do 

empreendimento. 

Com o objetivo de se evitar os danos possíveis de serem causados ao solo serão adotadas 

no empreendimento medidas de diminuição da exposição e da perda do mesmo. 

c) Programa de Monitoramento e Qualidade das Águas.  

Este Projeto tem como objetivo principal gerar dados necessários à verificação da 

manutenção de níveis desejáveis de qualidade das águas, considerando-se os sistemas de 

minimização dos possíveis efeitos decorrentes das atividades do empreendimento. 

O monitoramento visa ao acompanhamento sistematizado de parâmetros indicadores da 

evolução da qualidade ambiental e sanitária do sistema hídrico em questão, tendo em vista as 

mudanças decorrentes das atividades do empreendimento. A adoção de um programa de 

monitoramento considerando todas as fases antes do empreendimento, que permitirá antever e 

diagnosticar as modificações previstas na dinâmica limunológica advindas das possíveis 

transformações na qualidade das águas. 

Tais diagnósticos permitirão que se adotem medidas de controle para eventuais problemas 

que possam ocorrer. Especialmente nesse sentido, o papel do monitoramento biológico se torna 

relevante, uma vez que, pelo acompanhamento da dinâmica dos organismos aquáticos, é possível 

um entendimento real desses impactos. 

d) Programa de Educação Ambiental  

Um Programa de Educação Ambiental para o empreendimento florestal consiste em elaborar 

material e promover ações de cunho educativo, abordando as questões ambientais mais relevantes 

da região relacionada ao empreendimento. No programa apresentado são detalhadas as ações de 

Educação Ambiental e os temas e produtos necessários para sua divulgação, considerando a 

realidade ambiental e institucional do município de inserção. 

Os principais objetivos deste Programa são: 

✓ Sensibilizar diferentes segmentos da comunidade, direta e indiretamente envolvidos no 

empreendimento, 
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para a importância do uso racional dos recursos naturais; 

✓ Disponibilizar informações sobre temas ambientais geradas na região, por ocasião da elaboração 

dos 

Estudos ambientais realizados visando o licenciamento ambiental das atividades 

desenvolvidas na propriedade, que se encontra em andamento. 

A meta a ser atingida é envolver o seguinte público: 100% da equipe responsável pelo 

empreendimento (funcionários diretos e indiretos) e Escolas municipais, priorizando os povoados 

mais próximos às áreas de plantio. 

14. Compensação ambiental  

O instrumento de política pública que intervém junto aos agentes econômicos para a 

incorporação dos custos sociais da degradação ambiental e da utilização dos recursos naturais dos 

empreendimentos licenciados em benefício da proteção da biodiversidade denomina-se 

Compensação Ambiental, prevista no art. 36, da Lei Federal nº 9.985/2000 e no Decreto Estadual nº 

45.175/2009. 

A Lei nº 9.985/2000, conhecida por Lei do SNUC, estabelece em seu artigo 36 que: 

“Nos casos de licenciamento ambiental de empreendimentos de significativo impacto 

ambiental, assim considerado pelo órgão ambiental competente, com fundamento em estudo 

de impacto ambiental e respectivo relatório – EIA/RIMA, o empreendedor é obrigado a apoiar 

a implantação e manutenção de unidade de conservação do Grupo de Proteção Integral, de 

acordo com o disposto neste artigo e no regulamento desta Lei”. 

Segundo o Decreto nº 46.953/2016, a competência para fixação da compensação ambiental é 

da Câmara de Proteção à Biodiversidade e de Áreas Protegidas do COPAM, cujo órgão técnico de 

assessoramento é o Instituto Estadual de Florestas – IEF. 

Segundo a Resolução CONAMA nº 01/1986 e de acordo com o Estudo de Impacto Ambiental 

e Relatório de Impacto ambiental apresentados e o exposto neste Parecer Único, concluímos que a 

atividade em questão é considerada de significativo impacto ambiental, havendo, assim, a 

obrigatoriedade de se realizar a compensação ambiental. Por tal motivo, sugerimos a seguinte 

condicionante: 
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“Formalizar perante a Gerência de Compensação Ambiental do IEF, no prazo máximo de 120 

dias contados do recebimento da Licença, processo de compensação ambiental, conforme 

procedimentos estipulados pela Portaria IEF nº 55, de 23 de abril de 2012.” 

15. Controle Processual  

O processo encontra-se devidamente formalizado e instruído com a documentação 

legalmente exigível. 

A reserva legal do empreendimento encontra-se devidamente averbada nas matrículas. 

Não há previsão de supressão de vegetação e/ou intervenção em Área de Preservação 

Permanente – APP. 

Não há utilização de recursos hídricos no empreendimento. 

No presente caso é necessária a realização de compensação ambiental, nos termos da Lei 

Federal nº 9.985/2000, uma vez que, conforme consta no Estudo de Impacto Ambiental e Relatório 

de Controle Ambiental – EIA/RIMA, o empreendimento é considerado causador de significativo 

impacto ambiental. Consta no Anexo I, deste Parecer, condicionante específica referente à 

compensação ambiental. 

16. Conclusão  

 A equipe interdisciplinar da Superintendência Meio Ambiente Noroeste de Minas – SUPRAM 

NOR sugere o deferimento desta Licença Ambiental na fase de Licença de Operação em Caráter 

Corretiva – LOC, para o empreendimento Fazenda Tangará, Rio das Pedras e Divinópolis – Southern 

Cone Reflorestamento e Exploração de Madeira LTDA., para a atividade de Silvicultura (G-01-03-1), 

localizado no município de João Pinheiro/MG, pelo prazo de 10 anos, vinculada ao cumprimento das 

condicionantes e programas propostos. 

As orientações descritas em estudos, e as recomendações técnicas e jurídicas descritas 

neste parecer, através das condicionantes listadas em Anexo, devem ser apreciadas pela Câmara de 

Atividades Agrossilvipastoris do COPAM - CAP. 

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 NOR, tornam o empreendimento em 

questão passível de autuação. 

Cabe esclarecer que a SUPRAM NOR 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, é de inteira responsabilidade da(s) 

empresa(s) responsável(is) e/ou seu(s) responsável(is) técnico(s). 
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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. 

17. Anexos 

Anexo I.  Condicionantes para Licença de Operação em Caráter Corretivo (LOC) do empreendimento 
Fazenda Tangará, Rio das Pedras e Divinópolis.  
 
Anexo II.  Relatório Fotográfico do empreendimento Fazenda Tangará, Rio das Pedras e Divinópolis.  
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ANEXO I 
Condicionantes para Licença de Operação em Caráter Corretivo (LOC) do empreendimento Fazenda 

Tangará Rio das Pedras e Divinópolis 
 

Item  Descrição da Condicionante  Prazo*  

01 

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 de  

Licença de Operação  

Corretiva 

02 

Apresentar anualmente relatório técnico-fotográfico que 

comprove a implantação e execução das ações propostas nos 

programas, planos e projetos, com respectiva Anotação de 

Responsabilidade Técnica – ART. 

Durante a vigência de  

Licença de Operação  

Corretiva 

03 

Formalizar perante a Gerência de Compensação Ambiental do 

IEF, no prazo máximo de 120 dias contados do recebimento da 

Licença, processo de compensação ambiental, conforme 

procedimentos estipulados pela Portaria IEF nº 55, de 23 de 

abril de 2012. 

120 dias 

04 

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 ao órgão competente, realizar 

tríplice lavagem e dar destinação correta às embalagens vazias. 

Durante a vigência de  

Licença de Operação  

Corretiva 

* Salvo especificações, os prazos são contados a partir da data de publicação da Licença na Imprensa Oficial 
do Estado. 
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ANEXO II 
Relatório Fotográfico do empreendimento Fazenda Tangará, Rio das Pedras e Divinópolis. 

 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Figura 01.  Área de silvicultura.                                          Figura 02.  Barragem para conservação do solo.          
                                                                             
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
  
 
 
 
 
 
 
 

Figura 03. Área de reserva legal.                                         
                                                                                            Figura 04.  Área de silvicultura   
 
 
 


