
Fator de Atualização Monetária Baseado na Variação de: ORTN/OTN/BTN/TR/IPC-R/INPC – de março/2019 à junho/2019. Taxa: 1,0152668 –

Fonte: TJ/MG.

Valor de Referência do 

Empreendimento Atualizado - VR ¹
R$ 11.405.729,36

Grau de Impacto - GI apurado 0,5000%

Valor da Compensação Ambiental R$ 57.028,65

Validade da Licença 31/10/2028

Estudo Ambiental EIA/RIMA & RCA/PCA

Valor de Referência do 

Empreendimento  - VR
R$ 11.234.218,79

Nº da condicionante de compensação 

ambiental
4

Fase atual do licenciamento LOC

Nº da Licença 097/2018 e 098/2018

Código – Atividade

DN 74 (2004) G-03-02-6 Silvicultura.

DN 74 (2004) A-02-04-6 Lavra a céu aberto com 

tratamento a úmido – minério de ferro 

Classe Classe 3

Fase de licenciamento da 

condicionante de compensação 

ambiental

LOC

Empreendimento FAZENDA LAGO AZUL 

Localização Paracatu/MG

N
o
 do Processo COPAM 1474/2005/001/2013 e 1474/2005/002/2016

PARECER ÚNICO DE COMPENSAÇÃO AMBIENTAL

GCA/DIUC n° 30/2019

1 – DADOS DO EMPREENDIMENTO

Empreendedor CÁCIO JOSÉ E QUEIROZ E OUTROS 

CNPJ 366.108.796-72
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2.1-  Introdução

Considerações acerca do processo de licenciamento ambiental

0 empreendedor Cácio Jose de Queiroz e outros solicitou citou junto a Superintêndencia

Regional de Meio Ambiente Noroeste de Minas — SUPRAM NCR Licença Prévia e de Instalacão

concomitante - LP + LI, referentes ao empreendimento Fazenda Lago Azul, no municipio de

Paracatu — MG, através do preenchimento do Formulário Integrado de Caracterização do

Empreendimento (FCE) e consequente obtencão do Formulário de Orientação Básica integrado

FOBI, sendo formalizado, em 24/08/2016, a Processo Administrativo COPAM

1474/2005/002/2016.

"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 n° 55, de 23 de abril de

2012"

O desenvolvimento da região do empreendimento se deu-se a partir da década de 70, com a

implantação de programas governamentais como PLANOROESTE I e II cujos objetivos eram

dotar a região de infraestrutura de transporte, eletrificação e de apoio as atividades produtivas;

POLOCENTRO, PAD/DF e PRODECER, voltados para expansão de fronteiras agrícolas,

expandindo a agropecuária representadas pelo cultivo de pastagens plantadas e a exploração

mecanizada de grãos nos cerrados, substituindo a paisagem natural por imensas áreas de

lavoura e pecuária com o objetivo de produzir alimentos de modo intensivo.

Em 2001 a Fazenda Lago Azul foi adquirida pelos atuais proprietários que continuaram a

atividade de pecuária de corte, até o ano de 2004, quando aproveitando o grande potencial

hídrico do local substituíram parte das pastagens por lavouras irrigadas, empregando modernas

tecnologias, obtendo altas performances de produtividade.

O objetivo específico do empreendimento é produzir grãos (soja, milho e feijão) utilizando-se

irrigação via pivô central, além da criação de bovinos de corte.

2 – ANÁLISE TÉCNICA

O empreendimento em análise FAZENDA LAGO AZUL localiza-se no município de

Paracatu/MG na bacia do rio Rio São Francisco.

Conforme processo de licenciamento COPAM 1474/2005/001/2013 e 1474/2005/002/2016,

analisado pela SUPRAM Noroeste, em face do significativo impacto ambiental o

empreendimento recebeu condicionante de compensação ambiental n° LOC, prevista na Lei

9.985/00, conforme a seguir:
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O empreendedor foi autorizado a intervir em 4,54 ha de Área Preservação Permanente para

construção de barramento, através do Processo n° 07030000656115, junto ao Núcleo Regional

de Reguiarização Ambiental de Paracatu. cuja autorização ocorreu em 20/8/2015 por meio do

Documenta Autorizativo para Intervenção Ambiental - DAiA n° 00300994D.

De acordo com a SUPRAM Noroeste de Minas, foram definidas as seguintes atividades para o

empreendimento:

De acordo com a Deliberação Normativa COPAM n° 74/04, a atividade requerida no Processo

Administrativo COPAM n' 1474/2015/004'2017 e: barragem de irrigação ou de perenização para

agricultura sem deslocamento de população atingida: código G-05-02-9: em uma área de 23,46

hectares. A atividade é considerada de pequeno porte e potencial poruidorldegradador gerai 

Importante ressaltar que o empreendedor requereu, tempestivamente, a continuidade da análise

do processo com a incidência das normas previstas na Deliberação Normativa COPAM n°

74/2004, nos termos do art. 38, I I I, da Deliberação Normativa COPAM n° 217/2017

Para análise do processo foram apresentados como estudos o Plano de Controle Ambientar —

PCA, Estudo de impoOto ambiental — EIA e Relatório de impacto ambiental — RIMA. Após a

análise dos estudos apresentados, realizou-se vistoria no empreendimento no dia 25 de outubro

de 2016, conforme Auto de Fiscalização n° 140332/2016.

Foram solicitadas, através do ofício n
0

2608/2016,.. informações e esclarecimeniel

complementares, apresentadas pelo empreendedor.

As informações prestadas no Estudo de impacto ambiental — EIA e Relatório de impacto

ambientar — RIMA e Plano de Controle Ambiental — PCA, juntamente com as informações e

esclarecimentos complementares apresentados pelo empreendedor, foram considerados

satisfatórios.

Atualmente o empreendimento desenvolve atividades de: Culturas anuais, excluindo a

olericultura; Criação de Bovinos de Corte (Extensivo): Barragem de Irrigação; Beneficiamento

primário produtos agrícolas: Armazenagem de grãos: Canais de irrigação; Posto de

abastecimento de combustível e; Armazenamento de produtos agrotóxicos. regularizadas por

meio do P.A. COPAM ne' 0702542/2018.

Em vistoria realizada em 20/11/2078, nos termos do auto de fiscalização n° 163116/2018, foi

constatado que o empreendedor já estava operando a atividade de barragem de Irrigação. Por

tal motivo, o processo n° 1474/2005/002/2016, que inicialmente se tratava de uma LP + foi

reorientado para Licença de Operação em Caráter Corretivo — LOC, de acordo com a correta

modalidade de licenciamento, e nos termos da Papeleta de Reorientação n 87/2018, constante

nos autos do presente processo.

Por estar operando a atividade de .:barragem de Irrigação" sem a devida regularizaçao

ambiental, o empreendimento foi autuado através do Auto de Infração n° 181049/2018.
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ADA - A ADA é a área que sofre diretamente os efeitos das atividades desenvolvidas no

empreendimento, área efetivamente explorada, considerando as alterações físicas, biológicas e

socioeconômicas, onde os impactos são locais.

G-05-02-9 Barragem de Irrigação 23,4631 ha Classe 3 

2.2 Caracterização da área de Influência 

A área de influência do empreendimento é definida pelos estudos ambientais de acordo com a

relação de causalidade (direta ou indireta) entre o empreendimento e os impactos previstos, ou

seja, se os impactos previstos para uma determinada área são diretos ou indiretos.

PA COPAM 1474/2005/002/2016

Código da 

Atividade 
Descrição da Atividade Porte Classificação DN 74 

F-06-01-7 
Posto de abastecimento de 

combustível 
5,00 m3 NP 

G-06-01-8 
Armazenamento de produtos 

agrotóxicos 
63 m2 NP 

G-04-03-0 Armazenagem de grãos 4200 t NP 

G-05-04-3 Canais de irrigação 1,3 km NP 

G-05-02-9 Barragem de Irrigação 52,7769 há Classe 3 

G-04-01-4 
Beneficiamento primário 

produtos agrícolas 
40 t-mês NP 

G-01-03-1 
Culturas anuais, excluindo a 

olericultura 
406,87 ha Classe 1 

G-02-10-0 
Criação de Bovinos de Corte 

(Extensivo) 
1.000 cabeças Classe 1 

PA COPAM 1474/2005/001/2013

Código da 

Atividade 
Descrição da Atividade Porte Classificação DN 74 
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Interferência /supressão de vegetação, acarretando fragmentação 

De acordo como os EIA, há facilitação de espécies invasoras já que o empreendimento se utiliza

de pastagens plantadas.

Boa parte das espécies exóticas utilizadas nas pastagens são invasoras, como é o caso por

exemplo das Braquiárias.

Dessa forma, o item deve ser marcado na avaliação do G.I.

De acordo com o EIA (pg. 89) ,como observado durante as campanhas de campo para

levantamento de dados sobre a fauna nas áreas de influencia do empreendimento, alguns

vestígios da presença de espécies ameaçadas de extinção foram evidenciados, tais como

pegadas e fezes de grandes felinos (Onça-parda ou Suçuarana Puma concolor ) e canídeo

(Lobo-Guará Chrysocyon brachyurus ).

Sendo assim, o item deve ser anotado na avaliação do G.I.

Introdução ou facilitação de espécies alóctones (invasoras)

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.

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.

AID - A AID abrange as áreas vizinhas do empreendimento compreendidas entre a cidade de

Paracatu (localizada a 18 km), o córrego rico que nasce nos arredores da cidade e corta a

propriedade e o rio Paracatu a jusante onde incidem impactos diretos, decorrentes das

atividades desenvolvidas tais como: movimentação de máquinas e veículos, do uso de

defensivos e fertilizantes e do uso de recursos hídricos.

AII- Abrange os municípios de Paracatu e Joao Pinheiro. Estes municípios apresentam uma

identidade caracterizada por aspectos físicos, sócio-culturais, econômicos e políticos, sendo

referência para elaboração de planos diretores, programas de desenvolvimento e outros estudos

regionais.
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De acordo com o Parecer Único da SUPRAM do Processo 1474/2005/001/2013, o uso

inadequado do solo pode causar degradação. Ainda, a presença de animais domésticos nas

áreas de proteção pode trazer alguns problemas, tais como a herbívoria acentuada, pois os

animais pastoreiam as grarníneas e ervas nativas, interferindo em seu ciclo de desenvoivjmento

natural, além de contribuírem com o surgimento de focos erosivos no solo, pois pisoteiam

bordas grotas e barrancos, causando desmoronamentos e ainda cornpactação localizada nos

trilhos de acesso.

Conforme mapa 05, o empreendimento encontra-se totalmente inserido em uma área de

conservação "Muito Alta" de acordo com o Atlas para Conservação da Biodiversidade de MG.

Dessa forma, o item  assim marcado na avaliação do G.I. na avaliação do G.I.

Alteração da qualidade físico-química da água, do solo ou do ar

Sendo assim o item não será marcado para a aferição do G.I.

Interferência em áreas prioritárias para a conservação, conforme ‘Biodiversidade em

Minas Gerais – Um Atlas para sua Conservação

Interferência em unidades de conservação de proteção integral, sua zona de

amortecimento, observada a legislação aplicável. (Justificativa para não marcação desse

item)

Apesar da Área de Influência Indireta (AII) estar inserida dentro da APE Estadual Bacias

Hidrograficas do Ribeirao Santa Isabel e do Córrego Espalha (mapa 04), essa categoria não

está presente no SNUC e nem no POA 2019.

Interferência em cavernas, abrigos ou fenômenos ársticos e sítios paleontológicos

(Justificativa para não marcação desse item)

O mapa 03 mostra que o emprendimento encontra-se totalmente inseirdo e áreas de Baixa e

Média interferência de Cavidades, mas não há cavidades no mesmo. 

A ausência de cavidades também foi confirmada no Parece Único da SUPRAM, sendo que o

item, então, não será cotabilizado na avaliação do G.I.

Dessa forma, este item será marcado tanto para o Bioma Cerrado como para Mata Atlântica na

avaliação do G.I.

De acordo com o Parecer Único da SUPRAM Noroeste do processo 1474/2005/002/2016, houve

supressão de 8,54ha de Área de Preservação Permanente, sendo, inclusive, o empreendedor

autuado por intervir em 4ha a mais do previsto na autorização DAIA n° 0030099-D.

Cabe ressaltar que, apesar do mapa 01 mostrar que o empreendimento está totalmente inserido

no Bioma Cerrado, o mapa 02 mostra a pesença de Floresta Estadual Semi Decidual em áreas

no interior do empreendimento, conforme também constados nos Pareceres Únicos da Supram

Noroeste de ambos empreendimentos, além de outras fitosociologia
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Emissão de gases que contribuem efeito estufa

A decomposição de materia orgância em reservatórios gera a emissão de Dióxido de Carbono e

metano. Ambos conttribuem para o aumento do efeito estufa (Fearnside,2008)
2
.

Interferência em paisagens notáveis. (Justificativa para não marcação desse item)

Não encontrados nos estudos apresentandos referências que justificassem a marcação desse

item.

Dessa forma, o mesmo não será contabilizado na avaliação do G.I.

Transformação de ambiente lótico em lêntico.

Conforme citado anteriormente, uma das atividades previstas está a construção de barramento

para a irrigação das lavouras presentes no empreendimento, o que acarretará na alteração de

ambiente lótico em lentíco.

Sendo assim, o item deve ser marcado na avaliação do G.I.

De acordo com o EIA (pg. 44) apresentado, a finalidade da construção do barramento é para

uso na irrigação de culturas além da regularização de vazões, paisagismo e a recreação. Para

possibilitar que esses objetivos sejam alcançados, a barragem deverá garantir um volume ou

nível de água suficiente para cumprir as necessidades requeridas para o reservatório formado.

Deve ser assegurada uma profundidade mínima para o fornecimento continuo de vazão residual

jusante.

Com isso, apesar de um aumento das águas superficiais, a a utilização da mesma acarretará

uma diminuição nesse acúmulo  das águas superfícias, justificando a marcação desse item.

Sendo assim, esse item será considerado na apuração do Grau de Imapcto.

Com tudo isso, o item deve ser marcado na aferição do Grau de Impacto.

Rebaixamento ou soerguimento de aqüíferos ou águas superficiais

De acordo com o mesmo Parecer Único, um dos processos que mais altera a qualidade da

água, por sua vez, é o assoreamento provocado pela erosão do solo.

Estes processos são acelerados com a retirada da vegetação nativa. Portanto faz-se necessário

à adoção de ações no sentido de reduzir as perdas mantendo a água no sistema por mais

tempo: através das práticas de conservação..., além dos programas de racionalização do uso da

água na irrigação, manutenção das áreas de preservação permanente e reserva legal.

Já em relação à qualidade do ar, o EIA (pg. 49) menciona que o aumento da concetração de

poeira será durante o período de construção do barramento.
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O empreendimento foi adiquirido pelos atuais proprietários em 2001, sendo que em 2008

receberão a licença para a isntalação de mais uma barragem.

Além disso, os efeitos do barramento permanecerão mesmo com o fim das atividades.

Sendo assim, os efeitos do empreendimento devem ser considerados como de longa duração.

Curta > 5 a 10 anos 0,065

Média >10 a 20 anos 0,085

Longa >20 anos 0,1

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:

Duração Valoração (%)

Imediata 0 a 5 anos 0,05

Com a grande movimentação de máquinas, caminhões e pessoas, gera trepidações, ruídos e

dispersão de poeira que atuam como fatores repulsivos para algumas espécies da fauna (EIA,

pg. 58).

Dessa forma, ainda que temporário, esse efeito estará presente no empreendimento. Cabe

ressaltar que a movimentação de máquinas também ocorrem nas fases de plantio e colheito.

Dessa forma, o item será considerado na avaliação do G.I.

2.4 Indicadores Ambientais

Além disso, os processos erosivos também deverão ser ampliados com a construção do

barramento através da movimentação dos veículos.

Dessa foma, o item será considerado na aferição do G.I.

Emissão de sons e ruídos residuais

Sendo assim, o item deve ser considerado na avaliação do G.I. 

Aumento da erodibilidade do solo

Como já citado anteriormente,a utilização de animais domésticos aumentam o surgiemento de

processos erosivos pelo pisoteio das mesmas.

Além disso, a pecuária também contribui para a emissão de metano (Oliveira et.al (2011)
3
.
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3.3 Recomendação de Aplicação do Recurso

Conforme já citado anteriormente, a AII do empreendimento afeta a AII da APE Estadual Bacias

Hidrográficas do Ribeirao Santa Isabel e do Córrego Espalha. No entanto, essa categoria não

está presente na Lei do SNUC e, de acordo com o POA 2019, ela não faz jus ao recebimento de

recurso da compensação do SNUC.

Dessa forma, seguindo os critérios estabelecidos no POA/2019, o valor total da Compensação

Ambiental deverá ser distribuído da seguinte forma: 60% para Regularização Fundiária, 30%

para Plano de Manejo, Bens e Serviços, 05% Estudos para criação de Unidades de

Conservação e 05% Desenvolvimento de pesquisas em unidade de conservação e área de

amortecimento.

Valor do GI apurado: 0,5000%

Valor da Compensação Ambiental (GI x VR): R$ 57.028,65

A Declaração de Valor Contábil Líquido é um documento autodeclatório elaborado pelo

empreendedor, baseado na memória de cálculo e balanço patrimonial da empresa, sendo

esses documentos de sua total responsabilidade. Na análise técnica para fins de

elaboração do presente Parecer, não realizamos a conferência desses documentos.

3.2 Unidades de Conservação Afetadas

Valor de referência do empreendimento: R$ 11.234.218,79

Valor de referência do empreendimento atualizado: R$ 11.405.729,36

Taxa TJMG¹: 1,0152668

Sendo assim esse item será considerado como de Abrangência Indireta.

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:

2.4.2 Índice de Abrangência

Os efeitos da construção de barragens são percebidos à jusante dos córregos onde são

construídos. Além disso, a água do barramento será utilizada para a irrigação das lavouras

presentes no empreendimento.

Dessa forma, haverá uma redução da capacidade hidríca à jusante do córrego, sendo seus

efeitos percebidos por toda a extensão do rio.
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Regularização fundiária das Ucs

Dessa forma, é sabido que por ser o valor de referência um ato declaratório a responsabilidade

pela veracidade do valor informado é do empreendedor, estando sujeito às sanções penais

cabíveis, previstas no artigo 299 do Código Penal, sem prejuízo das demais sanções no caso de

descumprimento de condicionante de natureza ambiental.

Verificamos, que este parecer apresentou recomendação para a destinação dos recursos, em

observância a metodologia prevista e diretrizes do POA/2019. Por fim, não vislumbrando óbices

legais para que o mesmo seja aprovado.

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

Trata-se o expediente de Processo de Compensação Ambiental, pasta GCA nº 1379, PA

COPAM n.º 1474/2005/001/2013 e 1474/2005/002/2016 que visa o cumprimento de

condicionante incluída pela URC Copam Noroeste, com base no artigo 36, da Lei 9985, de 18 de

julho de 2000, que deverá ser cumprida pelo empreendimento denominado - FAZENDA LAGO

AZUL  -  pelos impactos causados.

O processo foi devidamente formalizado perante a Gerência de Compensação Ambiental e

instruído com a documentação necessária prevista na Portaria IEF nº 55 de 23 de abril de 2012.

O valor de referência foi apresentado sob a forma de valor contábil líquido (fls. 132), vez que o

empreendimento foi implantado antes de 19/07/2000 (fls. 114) e está devidamente assinada por

profissional legalmente habilitado, acompanhada de Certidão de Regularidade Profissional de

seu elaborador (fls. 119), 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.

Valor total da compensação: R$ 57.028,65

Estudos para criação de unidades de conservação R$ 2.851,43

Desenvolvimento de pesquisa em unidade de conservação em área 

de amortecimento
R$ 2.851,43

Obedecendo a metodologia prevista, bem como as demais diretrizes do POA/2019, este parecer

faz a seguinte recomendação para a destinação dos recursos:

Valores e distribuição do recurso

R$ 34.217,19

Plano de manejo, bens e serviços R$ 17.108,59
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Smj.

Belo Horizonte-MG, 10  de julho de 2019.

Rodrigo Teribele

Analista Ambiental - Biólogo

CRBio – 33.779/04-D

MASP 1.364.401-8

Cristiano Pereira Grossi Tanure de Avelar

Analista Ambiental - Direito

MASP 1.373.482-7

De acordo:

Nathália Luiza Fonseca Martins

Analista Ambiental

MASP: 1.392.543-3

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, infere-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.
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Valoração

 Fixada

Valoração

 Aplicada

Índices  de 

Relevância 

        0,0750         0,0750 X

        0,0100         0,0100 X

        0,0500         0,0500 X

        0,0450         0,0450 X

        0,0250   

        0,1000   

        0,0500   

        0,0450   

        0,0400         0,0400 X

        0,0350   

        0,0250         0,0250 X

        0,0250         0,0250 X

        0,0450         0,0450 X

        0,0300   

        0,0250         0,0250 X

        0,0300         0,0300 X

        0,0100         0,0100 X

0,6650        0,3800        

        0,0500   

        0,0650   

        0,0850   

        0,1000         0,1000 X

0,3000        0,1000        

        0,0300   

        0,0500         0,0500 X

        0,0800 0,0500        

0,5300        

R$

R$Valor da Compensação Ambiental 57.028,65                         

Total Índice de Abrangência

Somatório FR+(FT+FA)

Valor do GI a ser utilizado no cálculo da compensação  0,5000%

Valor de Referência do Empreendimento 11.405.729,36 

Duração Média - >10 a 20 anos

Duração Longa - >20 anos

Total Índice de Temporalidade

Índice de Abrangência

Área de Interferência Direta do empreendimento

Área de Interferência Indireta do empreendimento

Emissão de sons e ruídos residuais.

Somatório Relevância

Indicadores Ambientais

Índice de temporalidade (vida útil do empreendimento)

Duração Imediata – 0 a 5 anos

Duração Curta - > 5 a 10 anos

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

Rebaixamento ou soerguimento de aquíferos ou águas superficiais.

Transformação de ambiente lótico em lêntico.

Interferência em paisagens notáveis.

Emissão de gases que contribuem para o efeito estufa.

Aumento da erodibilidade do solo. 

Interferência em unidades de conservação de proteção integral, sua zona de 

amortecimento, observada a legislação aplicável.

Interferência em áreas prioritárias para a 

conservação, conforme o Atlas “Biodiversidade 

em Minas Gerais – Um Atlas para sua 

Conservação”.

Importância Biológica 

Especial

Importância Biológica 

Extrema

Importância Biológica 

Muito Alta

Importância Biológica 

Alta

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.

Introdução ou facilitação de espécies alóctones (invasoras).

Interferência /supressão de vegetação, 

acarretando fragmentação.

Ecossistemas especialmente 

protegidos (Lei 14.309)

Outros biomas

Interferência em cavernas, abrigos ou fenômenos cársticos e sítios 

paleontológicos.

Tabela de Grau de Impacto - GI

Nome do Empreendimento Nº  Pocesso COPAM

FAZENDA LAGO AZUL 
1474/2005/001/2013 e 

1474/2005/002/2016

Índices de Relevância 
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