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Resumo 

 

O empreendedor/empreendimento SOMAI NORDESTE S.A., obteve o Certificado de Licença 

Ambiental RevLo Nº 011/2016 concedida para a atividade de avicultura de postura, conforme PA nº 

00062/1979/009/2014 e decisão da Unidade Regional Colegiada Norte de Minas – URC NM em 

25/10/2016 com validade de 8 (oito) anos – até 25/10/2024, com condicionantes. Ressalta-se que 

nesta reunião, o conselho da 127ª RO URC NM se posicionou contra o Parecer Único da SUPRAM 

NM que sugeria indeferimento da RevLO por falta de desempenho ambiental do empreendimento 

referente a licença anterior. 

 

Em 24/05/2018 foi formalizado processo de AIA nº 2399/2018 visando à alteração do uso do solo em 

uma área de 3,2914 ha.  

 

Uma das condicionantes aprovadas para a RevLO faz referência a executar projeto técnico 

descritivo para a coleta, tratamento e disposição final ambientalmente adequada dos efluentes 

líquidos industriais provenientes do setor de classificação e expedição dos ovos, bem como 

de todas unidades industriais do empreendimento. 

 

A intervenção alvo do processo de AIA acima citado tem como principal justificativa a necessidade da 

construção de uma Estação de Tratamento de Efluentes Industriais-ETEI no empreendimento Somai 

Nordeste S.A. 

 

 

1. Introdução 

 

A ETEI do empreendedor/empreendimento SOMAI NORDESTE S.A., será uma estrutura planejada 

com o objetivo de tratar os efluentes gerados pelo empreendimento, através da simulação ou 

intensificação das condições de autodepuração que ocorrem na natureza, só que em ambiente 

fechado, supervisionado e controlado, permitindo a devolução de um efluente tratado ao meio 

ambiente.  

 

A estação contará com a planta de tratamento, valas de infiltração e acessos, que será construída 

em uma área de 3,2914 hectares, no ponto de coordenadas central 16°52'38.64"S e 43°57'3.02"O. 
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Atualmente, todo efluente sanitário do empreendimento segue para 32 conjuntos de tratamento de 

efluentes do tipo tanque séptico, filtro anaeróbio e disposição final em sumidouro. O efluente 

industrial gerado na Central de Classificação de Ovos é coletado em caixas de acumulação e 

destinado diariamente para ETE regularizada. 

 

Visando melhorar o tratamento dos efluentes, o empreendedor protocolou proposta de reformulação 

de todo seu sistema de tratamento de efluentes criando uma estação de tratamento unificada. 

De acordo com o projeto apresentado, os efluentes após passarem pelos sistemas atualmente 

implantados (CSAO ou conjunto tanque séptico – filtro anaeróbio) serão direcionados a nova ETE 

que será composta por: lagoa anaeróbia, lagoa aerada de mistura completa, lagoa de decantação 

(com recirculação do lodo), leito de secagem (para redução da umidade do lodo das lagoas) e 

destinação final em valas de infiltração. 

 

As demais normas aplicáveis à avaliação de desempenho ambiental do processo como todo será 

objeto de análise no momento propício que versará sobre a renovação da Licença Nº 011/2016  - PA 

nº 00062/1979/009/2014.  

 

 

2. Caracterização do Empreendimento  

 

O empreendimento em questão localiza-se na rodovia BR 365, Km 14, Zona Rural de Montes 

Claros/MG, e ocupa área total de 2.537,76 hectares conforme Registro de Imóveis anexado aos 

autos do processo. Entretanto, durante análise do referido processo, constatou-se divergências no 

total de área informada. 

 

Consta na planta topográfica apresentada na formalização do processo e no Cadastro Ambiental 

Rural – CAR área total de 3.077,81 hectares (Registro no CAR: MG-3143302 

8DAD3c91936E4858A4BA45A82D4313F8 – data de cadastro: 17/10/2015), ao passo que no 

Relatório de Avaliação de Desempenho Ambiental informa-se área total de 3.067,47 hectares. 
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Localização do empreendimento Somai Nordeste S.A. - Vista Geral – Fonte: Google Earth 
(02/06/2016) 

 
 
 
2.1 Processo Produtivo 
 
 
O processo produtivo inicia-se com aquisição das frangas que são criadas numa granja de cria e 

recria localizada no Km 5, da BR 135. As aves chegam ao empreendimento com 16 semanas de 

vida, são separadas em lotes e posteriormente encaminhadas aos núcleos de postura, local onde 

permanecem até o final do ciclo de produção de ovos. A partir da vigésima semana é que as aves 

iniciam o ciclo produtivo e então produzem ovos até completarem 85 semanas.  

 

As aves produzem de 280 a 290 ovos/ano e após completarem 85 semanas de vida a produção 

começa a diminuir sendo necessário o descarte, sendo este, feito através da venda para 

comerciantes locais. 

 

Durante a produção, os ovos postos caem numa grade, situada embaixo das gaiolas, e são 

coletados manualmente ainda no período da manhã. Após a coleta, os ovos permanecem em uma 

área de expedição interna interligada aos galpões ate que sejam, em seguida, transportados para 

área de classificação. Na área de classificação é feita a lavagem a seco, a ovoscopia (separação dos 
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ovos quebrados), a classificação (quanto ao tipo e tamanho), a embalagem e a expedição. Ocorre 

também neste local a produção de ovo líquido. 

 

Durante a coleta dos ovos ocorre também a retirada de aves mortas que são depositadas em 

bobonas plásticas até a realização da coleta e devida destinação. 

 

A energia elétrica (consumo médio mensal de 8.314 Kw) é fornecida pela Companhia Energética de 

Minas Gerais – CEMIG. Ressalta-se que existe no empreendimento aquecedor Orbis a óleo 

combustível tipo A1 (consumo médio 183 L de diesel), consumo de lenha (segundo empreendedor 

oriunda de floresta plantada no próprio empreendimento) e gás natural (consumo médio 3.425 m³/h). 

 

 

3. Uso de Recurso Hídricos 

 

A água utilizada no processo produtivo, para consumo humano e uso em geral é obtida através da 

realização de captação em três barramentos e em um poço tubular. O processo de regularização 

destas outorgas também foram objeto de condicionante da RevLO e estão sendo analisados em 

concomitância com o processo de licença de operação corretiva de uma ampliação do 

empreendimento, PA n° 0062/1979/011/2016. 

 

 

4. Reserva Legal 

 

Entende-se por Reserva Legal, de acordo a Lei nº 20.922, de 16 de Outubro de 2013: 

 

Art. 24. Considera-se Reserva Legal a área localizada no interior de uma propriedade 

ou posse rural, delimitada nos termos desta Lei, com a função de assegurar o uso 

econômico de modo sustentável dos recursos naturais do imóvel rural, auxiliar a 

conservação e a reabilitação dos processos ecológicos e da biodiversidade, abrigar a 

fauna silvestre e proteger a flora nativa. 

 

Considerando que o empreendimento está localizado na zona rural do Município de Montes/MG, as 

áreas de Reserva Legal da propriedade estão divididas em duas glebas que totalizam 765,10 ha, não 

inferior a 20% do total da propriedade, devidamente averbadas em cartório. 
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A vegetação é representada por fitofisionomias do cerrado e encontra-se, de um modo geral, bem 

conservada. Além disso, a Reserva Legal encontra-se em áreas contíguas a Áreas de Preservação 

Permanente-APP do Rio São Lamberto e Córrego Tabua. 

 

 

5. Unidades de Conservação 

 

O empreendimento encontra-se a uma distância aproximada de 21 Km do Parque Estadual Lapa 

Grande e, conforme a Resolução CONAMA N° 428/2010, não se torna necessário a solicitação de 

anuência do órgão gestor da Unidade de Conservação. 

 
 
6. Áreas de Preservação Permanente-APP 

 

As Áreas de Preservação Permanente do empreendimento são representadas pelas faixas marginais 

dos rios São Lamberto e Rio do Vale (faixas de 30 metros) e seus afluentes, além do entorno de 

nascentes (raio de 50 metros) e barramentos. As áreas de APP dos cursos d´água e suas nascentes 

em sua maioria estão bem conservadas, estando boa parte delas inseridas em áreas de Reserva 

Legal ou de vegetação nativa pertencente ao Bioma Cerrado. 

 

A APP dos barramentos é definida nos termos da Resolução CONAMA nº 302, de 20 de março de 

2002, a qual dispõe sobre os parâmetros, definições e limites de Áreas de Preservação Permanente 

de reservatórios artificiais e o regime de uso do entorno. Segundo a norma, constitui a APP dos 

barramentos: 

 

Art 3º Constitui Área de Preservação Permanente a área com largura mínima, em 

projeção horizontal, no entorno dos reservatórios artificiais, medida a partir do nível 

máximo normal de: 

 

I - trinta metros para os reservatórios artificiais situados em áreas urbanas 

consolidadas e cem metros para áreas rurais. 

 

Ressalta-se que em razão das condições encontradas em campo quando das fiscalizações, tendo 

em vista as normas ambientais vigentes, o relevante interesse ecológico das áreas no entorno de 

corpos d´água e considerando que os barramentos encontram-se em áreas de Reserva Legal ou em 

áreas comuns que não afetam as estruturas ou atividades do empreendimento, a equipe da 
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SUPRAM NM determinou que a área fosse delimitada em 200 metros, contada a partir do nível 

máximo do barramento, para ser preservada a título de Área de Preservação Permanente. 

 

A seguir apresenta-se a delimitação aproximada da APP para o barramento de coordenadas UTM 

longitude: 614194.21 m E e latitude: 8133012.94 m S (fuso 23K). 

 

Delimitação aproximada da área de preservação permanente 

 
 

 

No caso do segundo barramento (localizado nas coordenadas UTM longitude 611583.72 m E e 

latitude 8130487.12 m S - fuso 23K) define-se que além desta faixa de APP a ser recuperada e 

protegida, o empreendedor deve, ainda, desmobilizar os dois barramentos em nascentes localizados 

antes do barramento principal, conforme mostra a imagem satélite a seguir: 
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Delimitação aproximada da área de preservação permanente e barramentos irregulares 

 
 

 

Todas as ações de recuperação/recomposição dessas APP’s estão previstas nas condicionantes 19, 

20 e 21 do Anexo de Condicionantes Nº 1432681/2016, aprovadas pela URC COPAM NM. 

 

 

7. Autorização para Intervenção Ambiental (AIA) 

 

De acordo com a Resolução Conjunta IEF/SEMAD nº 1905/2013, a Intervenção Ambiental solicitada 

define-se como: supressão de cobertura vegetal nativa com destoca, para uso alternativo do solo em 

3,2914 ha. Tal intervenção se faz necessária para implantação de uma Estação de Tratamento de 

Efluentes Industriais na Somai Nordeste S/A, sede Montes Claros/MG. 
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Local designado para a instalação da planta de tratamento  

 
 

Local designado para a instalação da vala de infiltração 
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A área requerida para supressão de vegetação nativa é formada por Cerrado sensu stricto e 

caracteriza-se pela presença de três estratos: o herbáceo que possui aproximadamente 1,0 m de 

altura com presença de gramíneas inclusive algumas espécies exóticas dominantes na comunidade 

vegetal como o capim Braquiária (Brachiaria sp.), com a constatação de indivíduos de espécies 

nativas típicas do cerrado e também a identificação de alguns indivíduos de eucaliptos. 

 

7.1 Inventário Florestal  

 

Segundo o Plano de Utilização Pretendida apresentado, o Inventário Florestal quantitativo foi 

desenvolvido em duas etapas. Na primeira, realizou-se um reconhecimento geral da propriedade, 

sobretudo da área susceptível de desmate. Todo o planejamento do inventário foi feito sobre a área 

passível de exploração. 

 

Foi realizado um levantamento, “in loco”, preliminarmente nessa área, para se determinar o tipo de 

amostragem a ser adotada, bem como determinar a intensidade amostral a ser realizada. O sistema 

de amostragem adotado para a área total a ser inventariada foi a o censo. Após este procedimento, e 

de posse do mapa com a localização da área, foi feita a demarcação e mensuração de todos os 

indivíduos arbóreos com CAP ≥ 15,7 cm. 

 

Dentro da área total, foram medidos todos os indivíduos com Circunferência a Altura do Peito (CAP) 

≥ 15,7(cm) e altura total (Ht). O CAP foi tomado em centímetros e as alturas em metros. A altura foi 

mensurada na direção do eixo principal, até ao nível da copa. Nos indivíduos que apresentaram 

bifurcações abaixo de 1,30m do solo, foram medidos os vários CAPs e utilizada a Fórmula do 

Diâmetro Quadrático, e considerada a altura do maior fuste. 

 
Fórmula do Diâmetro Quadrático: 𝐶𝐴𝑃𝑒𝑞.= √(𝐶𝐴𝑃1)²+(𝐶𝐴𝑃𝑛)² 

Onde: CAPeq.= Circunferência à Altura do Peito equivalente;  
CAP1=Circunferência à Altura do Peito do fuste 1;  
CAPn: Circunferência à Altura do Peito do enésimo fuste. 
 
Foi coletado um ponto em cada indivíduo com GPS Garmin modelo Etrex 20. Em campo a precisão 

máxima atingida foi de 3 metros, de acordo com as condições climáticas e disponibilidade de 

satélites para referência. 

 

O volume para cada espécie nativa, e para toda a população foi obtido por meio de equações de 

volume conforme ajuste de modelos não lineares para estimar o volume total com casca. A 
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viabilidade do uso da equação de volume teve como parâmetro o trabalho intitulado: “Inventário 

Florestal de Minas Gerais” em seu livro “Equações de Volume, Peso de Matéria Seca e Carbono 

para Diferentes Fisionomias da Flora Nativa” para a fitofisionomia Cerrado. 

 

 
 
Já o volume de cada indivíduo de eucalipto, e de toda a população foi obtido por meio de equação de 

volume “emprestada”, gerada a partir de cubagem em população semelhante, realizada em 

propriedade rural distante cerca de 40 quilômetros do povoamento em questão. 

 

 
 

 
O volume total calculado da área requerida foi de 34,1508 m³ de lenha de origem nativa e de 90,8850 

m³ de lenha pela supressão dos eucaliptos.  

 

Como será realizada destoca na área requerida para supressão de vegetação se faz necessário 

quantificar o volume de tocos e raízes baseadas nos cálculos do censo florestal e na Resolução 

Conjunta SEMAD/IEF nº 1933 de oito de outubro de 2013. De acordo com a referida resolução, o 

volume de destoca total da área será de 90 m³ de lenha (30 m³ das espécies nativas e 60 m³ do 

eucalipto). 

 

Assim, o rendimento lenhoso da área total com o volume da destoca é de 215,0358 m³ de lenha. 

Sendo:  

 0,0236 m³ de lenha de aroeira; 

 0,1905 m³ de lenha de gonçalo alves; 

 0,1381 m³ de lenha de jatobá; 

 0,0899 m³ de lenha de pau-pereiro; 

 1,5086 m³ de lenha de sucupira; 
 
O material lenhoso resultante da supressão destas espécies será utilizado como combustível para os 

fornos, com exceção das espécies de uso nobre citadas acima, devendo estas ser destinadas ao uso 

interno da propriedade na confecção de cercas ou benfeitorias. 
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As taxas florestais serão recolhidas de acordo com a espécie identificada, assim como as taxas de 

reposição florestal que deverão se recolhidas pela empresa responsável pela exploração.  

 

Não poderá ser feita nenhuma supressão sem as devidas autorizações, moto-serras bem como os 

demais equipamentos usados (tratores de esteira e similares) para a atividade de exploração 

deverão estar devidamente regularizadas no IEF e estar de posse do registro. 

 

O transporte do material lenhoso (raízes, lenha, etc.) oriundo da exploração somente poderá ser 

transportado para outro local fora da propriedade desde que acobertado pelo documento ambiental a 

ser emitido pelo órgão ambiental do município no qual se encontra a propriedade.  

 

Deverá ser dado um destino final a todo o material lenhoso objeto da supressão, conforme determina 

a legislação, não podendo ocorrer em hipótese alguma o enterramento, a queima ou abandono na 

propriedade para apodrecimento. 

 

7.1.1 Espécies Ameaçadas de Extinção e Imunes de Corte 

 

Espécies Ameaçadas de Extinção 

 

 

De acordo com a Portaria do Ministério do Meio ambiente 443, de 17 de dezembro de 2014, que 

atualiza a Lista Oficial das Espécies da Flora Brasileira Ameaçadas de Extinção e dá outras 

providências e em conformidade com Art. 90, que revoga a Instrução Normativa 6 de 23 de setembro 

de 2008, foram encontrados 4 (quatro) indivíduos de Cedro (Cedrela fissilis Vell.), sendo a mesma 

caracterizada como vulnerável conforme portaria citada acima. 

 
Espécies Imunes de Corte 

 

A Lei 20.308 de 27 de julho de 2012 altera a Lei nº 10.883, de 2 de outubro de 1992, que declara de 

preservação permanente, de interesse comum e imune de corte, no estado de Minas Gerais, o 

pequizeiro (Caryocar brasiliense), e altera, também a, a Lei nº 9.743, de 15 de dezembro de 1988, 

que declara de interesse comum, de preservação permanente e imune de corte o ipê-amarelo. O 

Parágrafo único do artigo primeiro desta Lei estabelece que as espécies protegidas são as essências 

nativas popularmente conhecidas como ipê-amarelo e pau-d’arco-amarelo, pertencentes aos gêneros 

Tabebuia e Tecoma.  
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No censo florestal realizado na área em estudo foi levantado um indivíduo de pequi (Caryocar 

brasiliense), nas coordenadas UTM 611.851/8.133.745, sendo que este deverá ser conservado na 

área, pois sua supressão conforme exposto acima não pode ser realizada. Será ainda preservada 

uma área de 0,0201 hectares, correspondente a 8m de raio a partir da projeção da sua copa. 

 
8. Intervenção em APP com ou sem supressão de vegetação nativa 

 

Não haverá intervenção em Área de Preservação Permanente - APP com ou sem destoca. 

 

 

9. Análise dos impactos ambientais e medidas mitigadoras 

 

A supressão da vegetação nativa solicitada poderá ocasionar impactos nos meios físico e biológico. 

A relação dos principais impactos será descritos a seguir.  

 

 

9.1 Ruídos 

 

9.1.1 Avaliação 

O processo de instalação de qualquer empreendimento pode gerar o aumento do ruído no local, 

devido à presença de veículos, de pessoas e pelo processo de instalação propriamente dito. No caso 

da Estação de Tratamento de Efluentes Industriais, o ruído também será produzido pelo maquinário 

utilizado nas etapas do tratamento, porém estes não causarão impactos significativos que 

prejudiquem ou interfiram no meio ambiente local durante o processo de instalação. 

 

9.1.2 Medidas mitigatórias 

Apesar da baixa chance de haver grande alteração na quantidade de ruídos produzidos no local, 

será realizada pela empresa responsável, a quantificação do ruído ambiente antes da instalação, 

através do uso de um decibelímetro. Durante o processo de instalação da ETEI a produção de ruídos 

será controlada a fim de evitar aumento significativo do ruído que possa causar impactos aos 

trabalhadores, moradores e à fauna local. Caso se constate o abuso de ruídos por parte do 

empreendedor, medidas como a redução do número de trabalhadores durante o turno ou redução de 

maquinário atuando ao mesmo tempo devem ser tomadas. 
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Além disso, para garantir o perfeito funcionamento dos equipamentos, garantindo assim a baixa 

produção de ruídos, será realizada manutenção periódica do mesmo, a fim de corrigir ou prevenir 

quaisquer alterações que venham acarretar o mau funcionamento do equipamento. 

 

9.2 Efluentes atmosféricos 

 

9.2.1 Avaliação 

Dentre os principais impactos ambientais atmosféricos gerados durante a operação da ETEI, 

podemos destacar a geração de odores, geração de aerossóis que podem conter organismos 

patogênicos, liberação de gases de efeito estufa (GEE), mais precisamente o metano e óxido nitroso 

e materiais particulados. 

 

Além destes fatores, a circulação de veículos e o uso de maquinário e equipamentos nas áreas da 

implantação da ETEI, bem como a deposição de materiais diversos, podem causar, durante o 

andamento das obras, o lançamento temporário de poeiras fugitivas (material particulado) e a 

emissão dos chamados gases de efeito estufa, como o CO2, alterando o padrão da qualidade do ar 

local. 

 

9.2.2 Medidas mitigatórias 

As medidas mitigatórias e de controle da Poluição Atmosférica seguirão o preconizado na Resolução 

CONAMA n° 382, de 26 de dezembro de 2006, que estabelece os limites máximos de emissão de 

poluentes atmosféricos para fontes fixas a nível nacional e a Deliberação Normativa Copam nº 187, 

de 19 de setembro de 2013, que Estabelece condições e limites máximos de emissão de poluentes 

atmosféricos para fontes fixas e dá outras providências no Estado de Minas Gerais. 

 

As medidas serão adotadas para redução dos impactos atmosféricos causados pela instalação e 

operação da ETEI: 

 

1. Realizar monitoramento periódico e contínuo, seguindo as instruções da norma técnica específica; 

2. Realizar manutenção periódica e programada no maquinário, equipamentos e veículos utilizados 

no processo, de modo a garantir melhor rendimento e menor emissão de poluentes; 

3. Molhar as áreas expostas do solo a fim de diminuir a emissão de poeiras fugitivas; 

4. Instalação de mecanismos e estratégias para controlar as emissões, como filtros e coletores, nos 

equipamentos que apresentarem limites superiores ao preconizado nas normas. 
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9.3 Efluentes líquidos 

 

9.3.1 Avaliação 

Na ETEI, os efluentes líquidos produzidos serão aqueles, que passarão pelo sistema de tratamento. 

Sendo assim, estes apresentarão melhores condições de disposição de quando entraram no 

processo. 

 

Os efluentes que entrarão no processo são provenientes da limpeza e desinfecção das instalações, 

do rodolúvio, do lavador de veículos e máquinas, setores de oficina, manutenção e outros efluentes 

diversos que ocasionalmente podem ser gerados, além dos esgotos sanitários produzidos nas 

dependências do empreendimento. 

 

A previsão quantitativa dos efluentes líquidos que entrarão no processo, pode ser vista no Quadro, 

abaixo: 

Previsão quantitativa dos efluentes líquidos 

 

 

9.3.2 Medidas mitigatórias 

As medidas de controle e mitigatórias que serão aplicadas no empreendimento, levarão em 

consideração as diretrizes impostas pela Resolução CONAMA nº 357, de 17 de março de 2005, que 

dispõe sobre a classificação dos corpos de água e diretrizes ambientais para o seu enquadramento, 

bem como estabelece as condições e padrões de lançamento de efluentes, e dá outras providências 

a nível nacional. 

 

A seguinte medida será tomada para garantir a mitigação dos impactos hídricos causados pela 

atividade: 
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 Efetuar o automonitoramento do efluente líquido proveniente da Estação de Tratamento de 

Efluentes Industriais, conforme norma técnica específica, antes e depois do processo de 

tratamento. 

 

A execução e o automonitoramento da ETEI serão parte do rol de condicionantes do Parecer Único 

da SUPRAM NM para o deferimento da licença de operação corretiva da ampliação do 

empreendimento, PA n° 0062/1979/011/2016. 

 

9.4 Resíduos sólidos 

 

9.4.1 Avaliação 

O resíduo gerado na Estação de Tratamento de Efluentes Industriais - ETEI, é constituído por lodo, 

classificado como Classe 2; detritos do tratamento preliminar, como materiais sólidos grosseiros, 

areia, além dos resíduos comuns, como embalagens, plásticos e papéis dos produtos envolvidos nas 

fases de implantação e também de operação da mesma. 

 

Os resíduos sólidos comuns têm como origem o material recebido e os equipamentos que vêm 

acondicionados em plásticos, caixas de papelão e paletes, plásticos, papéis, papelões, etc. 

 

9.4.2 Medidas mitigatórias 

Os resíduos comuns, gerados no empreendimento deverão ser acondicionados em coletores 

identificados de acordo com o código de cores estabelecido pela Resolução CONAMA nº 275/01, 

apropriadamente transportados e dispostos em aterros sanitários locais. Os diferentes tipos de 

resíduos gerados na implantação e operação das linhas de transmissão serão acondicionados de 

forma adequada, em recipientes seguindo o seguinte padrão de cores: 

 

 

 

Padrão de cores segundo a Resolução CONAMA nº 275/01 
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Padrão de cores segundo a Resolução CONAMA nº 275/01 

 

 

 

 

9.5 Impactos sobre a flora 

 

9.5.1 Avaliação 

O local definido para a instalação da ETEI é composto majoritariamente por vegetação pouco densa, 

sendo necessário a supressão destes indivíduos para a alocação da estrutura física da ETEI.  

 

9.5.2 Medidas mitigatórias (compensação ambiental) 

Uma vez que não é possível a mitigação na retirada dos indivíduos arbóreos presentes no local de 

instalação do empreendimento, será feita uma compensação ambiental pelas árvores que serão 

removidas. O tópico 10 deste PU trata especificamente da compensação ambiental a ser realizada.  

 

Algumas medidas serão adotadas para que o impacto da remoção das árvores não se torne ainda 

maior: 

 

1. Será executada delimitação física das áreas constantes nas autorizações para desmatamento, 

evitando assim supressão desnecessária de vegetação, sendo esta delimitação realizada por meio 

de estaqueamento, fitas de sinalização ou similares; 

2. A limpeza da área será restrita às áreas previstas e estritamente necessárias, de forma a impedir a 

retirada desnecessária de indivíduos arbóreos; 

3. Durante os trabalhos, serão adotadas práticas para evitar acidentes que possam comprometer a 

cobertura vegetal ou a qualidade dos solos das áreas de entorno, como incêndios, derramamento de 

óleos e disposição de materiais incompatíveis (entulhos de construção). 
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9.6 Impactos sobre a fauna  

 

A supressão vegetal causada pela instalação das ETEI ocorrerá em área antropizada e de 

intervenção humana consolidada há muitos anos, já que o local de pleito a instalação é próximo ao 

galpão de classificação e carregamento de ovos, ou seja, área que apresenta grande movimentação 

de pessoas. Deste modo, acredita-se que diante do fato de haver grande movimentação de pessoal, 

grande parte da fauna de ocorrência local encontra-se afugentada. Em acréscimo, ressalta-se que a 

mobilização de máquinas e equipamentos na área durante a instalação da ETEI pode levar ao 

afugentamento temporário de áreas adjacentes, pela emissão de ruídos. Apesar disso, deve-se 

considerar a possibilidade de encontro ocasional com animais silvestres durante a instalação e 

operação da ETEI. Visando a mitigação dos impactos gerados pelo ruído dos maquinários utilizados 

na instalação bem como da operação do empreendimento medidas mitigatórias e de monitoramento 

e resgate devem ser realizadas durante a instalação e operação na área. O resgate de fauna deve 

ser considerado principalmente para grupos de mobilidade mais lenta como répteis e anfíbios ou 

estruturas de nidificação que são imóveis (ex: ninhos). Para tanto salienta-se que diante da pequena 

área de intervenção, a proposta de metodologia de afugentamento com frente de resgate para os 

casos necessários e posterior soltura em área adjacente ao local de supressão é aceitável. No 

entanto, diante de prováveis necessidades de contenção animal, a Autorização para Manejo de 

Fauna deve ser solicitada - AMF. Dentre as medidas mitigatórias para geração de ruído da instalação 

e operação da ETEI sugere-se o monitoramento do aparecimento de espécies no local e caso seja 

diagnosticado a ocorrência de espécies ameaçadas um Programa de Monitoramento da Fauna 

específico deve ser realizado. 

 

10. Compensações 

 

10.1 Compensação pela supressão de espécies imunes ou restritas de corte 

 

No caso das espécies imunes ao corte e no censo florestal apresentado, foi identificado um indivíduo 

de Pequi (Caryocar brasiliense) nas coordenadas UTM 611.851/8.133.745. Sendo sua supressão 

não passível de autorização, este deverá ser mantido na área de intervenção e, portanto não se 

aplica esta compensação.  

Será ainda preservada uma área de 0,0201 hectares, correspondente a 8m de raio a partir da 

projeção da sua copa. 
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10.2 Compensação pela supressão de espécies ameaçadas de extinção  

 

O Novo Código Florestal, instituído pela Lei no 12.651/2012, estabelece, através do Art. 27, que a 

supressão de vegetação de áreas passíveis de uso alternativo do solo, que abriguem espécies da 

flora ou da fauna ameaçadas de extinção - segundo a lista oficial publicada pelos órgãos federal, 

estadual, ou municipal, do SISNAMA - dependerá da adoção de medidas compensatórias e 

mitigadoras que assegurem a conservação da espécie. 

 

Para que se realize a implementação do empreendimento já citado, será necessária a supressão de 

4 (quatro) indivíduos arbóreos vulneráveis da espécie Cedro (Cedrela fissilis Vell.), sendo a mesma é 

caracterizada como vulnerável conforme Portaria MMA 443/2014. 

 

Conforme a DN COPAM 114 de 10 de Abril de 2008, em seu Art. 5º: 

 

Excepcionalmente poderá ser autorizada a supressão de exemplares arbóreos 

nativos isolados ameaçados de extinção ou objeto de proteção especial desde que 

ocorra uma das seguintes condições: 

a) Risco à vida ou ao patrimônio desde que comprovados por meio de laudo técnico; 

b) Realização de pesquisas científicas; 

c) Utilidade pública; 

d) Quando a supressão for comprovadamente essencial para o 

desenvolvimento do empreendimento, desde que aprovado o projeto de 

recuperação, incluindo plantio e tratos silviculturais, pelo IEF. 

Parágrafo único - Na hipótese prevista na alínea "d" deverá haver compensação na 

proporção de 50:1 (cinqüenta indivíduos para cada indivíduo retirado). Com espécies 

nativas típicas da região, preferencialmente do grupo de espécies que foi suprimido. 

 

A partir da definição da quantidade de indivíduos a serem plantados como compensação para a 

remoção dos indivíduos presentes na área de instalação da ETEI, realizou-se também a definição do 

local onde os indivíduos serão plantados através de enriquecimento natural com plantio de mudas. 

 

Ao se observar as possibilidades de locais próximos disponíveis para a realização da compensação, 

foram propostas as áreas de nascentes como locais preferenciais para o plantio dos indivíduos 

arbóreos. A Somai Nordeste S/A dispõe de 11 pontos identificados como nascentes, dessa forma, a 

compensação dos indivíduos arbóreos será realizada através do adensamento da vegetação nas 

circunvizinhanças destas nascentes. 
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Imagem de satélite mostrando os pontos e identificação das nascentes presentes na área da 

SOMAI Nordestes S/A. Fonte: Google Earth. 

 

 

Assim, em relação à supressão dos 4 (quatro) indivíduos de Cedro (Cedrela fissilis Vell.), a SOMAI 

Nordeste S/A deverá proceder à compensação referente à supressão destes indivíduos através do 

plantio de 200 mudas de indivíduos de Cedro (Cedrela fissilis Vell.). 

 

Deverá ser lavrado o Termo de Compromisso de Compensação Ambiental – TCCA, perante 

SUPRAM NM, no qual o empreendedor se compromete a executar as medidas estabelecidas na 

proposta de compensação aprovada pelo órgão ambiental. 

 

O referido TCCA deverá ser protocolo no Cartório de Títulos e Documentos ou de Registro de 

Imóveis após aprovação deste Parecer Único pela Câmara de Atividades Agrossilvipastoris – CAP, 

em um prazo de 60 dias (conforme condicionante nº 1, Anexo I deste Parecer Único).  

 

Condicionante nº 1: Comprovar o cumprimento integral das ações estabelecidas no Termo de 

Compromisso de Compensação Ambiental - TCCA referente à DN COPAM Nº 114 / 2008. O PTRF 

deverá ser iniciado imediatamente após a sua aprovação, com ações e monitoramento a serem 

realizadas durante o prazo de vigência da Licença. 
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10.3 Compensação proposta pelo empreendedor 

 

Conforme exposto anteriormente, a norma utilizada pela SUPRAM NM para estabelecimento da 

compensação devida é a Portaria MMA 443/2014. Porém, foi proposta pelo empreendedor, também 

a utilização de outras normas. Diante do ganho ambiental evidente, a SUPRAM NM acatou a 

proposta.  

 

Assim, haverá a compensação das seguintes espécies:  

 

● Aroeira do Sertão (Myracroduon urundeuva) => consideradas na Categoria Ameaça como 

vulneráveis pela Lista Oficial do Biodiversitas e Portaria nº. 83, de 26/10/91, listada na categoria 

vulnerável nas listas oficiais da flora ameaçada de extinção (Portaria IBAMA nº37, de 03 de abril de 

1992).   

● Gonçalo-Alves (Astronium fraxinifolium) => Portaria nº. 83, de 26/10/91, listada na categoria 

vulnerável nas listas oficiais da flora ameaçada de extinção (Portaria IBAMA nº37, de 03 de abril de 

1992).  

● Sucupira (Bowdichia virgilioides Kunth) => Portaria nº. 83, de 26/10/91, listada na categoria 

vulnerável nas listas oficiais da flora ameaçada de extinção (Portaria IBAMA nº37, de 03 de abril de 

1992).  

 

Foi proposta a compensação baseada na Deliberação Normativa nº 67, de 14 de abril de 2010, onde 

determina que a compensação ambiental por supressão de árvores e demais formas de vegetação 

deverá ser realizada, através do plantio de novas árvores. No caso de árvores que possuem algum 

tipo de proteção legal, isoladas ou em pequenos grupos com altura até 3 metros, superior a 3 a até 9 

metros e superior a 9 metros, deverão ser plantadas para cada árvore suprimida, 4, 6 e 15 mudas 

arbóreas, respectivamente. 

 

O indivíduo de Aroeira encontrado, apresenta altura de 5,2m, sendo indicado o plantio de 6 

indivíduos para a sua supressão. A espécie Gonçalo-alves com altura média de 5,8m e 8 indivíduos, 

terão como compensação 48 indivíduos (6:1). Já para as sucupiras inventariadas, num total de 80 

indivíduos com altura média de 4,7m serão compensados 480 indivíduos na proporção de 6:1. 

 

Ainda em análise das compensações incidentes sobre o empreendimento, foi verificado o 

cumprimento da Condicionante nº 25 do Certificado de Licença Ambiental RevLo Nº 011/2016:  
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Condicionante nº 25: Apresentar protocolo de formalização de proposta de compensação ambiental 

junto à Câmara de Compensação Ambiental – CPB, conforme previsto pelo art. 36 da Lei n° 9.985, 

de 18 de julho de 2000. A compensação ambiental deverá ser solicitada para ser destinada ao 

Parque Estadual Lapa Grande. 

Prazo: 120 dias. 

 

No ofício 0008/2019-01-GMA (Protocolo R0047837/2019 de 05/04/2019) o empreendedor relata o 

status de cumprimento da condicionante em 17/04/2017. 

 

Status: Condicionante cumprida.  

 

11. Controle Processual 

 

Trata-se de requerimento de intervenção ambiental para supressão de cobertura vegetal nativa com 

destoca, para implantação de Estação de Tratamento de Efluentes Industriais (ETEI), em área de 

3,2914 ha, solicitada pelo empreendedor Somai Nordeste S.A, CNPJ 22.673.347/0001-38.  

 

Convém ressaltar que o empreendimento obteve o Certificado de Licença Ambiental RevLO Nº 

011/2016 concedida para a atividade de avicultura de postura, conforme PA nº 00062/1979/009/2014 

e decisão da Unidade Regional Colegiada Norte de Minas – URC NM em 25/10/2016 com validade 

de 8 (oito) anos – 25/10/2024, com condicionantes. Uma das condicionantes aprovadas na RevLO 

faz referência a execução de projeto técnico descritivo para a coleta, tratamento e disposição final 

ambientalmente adequada dos efluentes líquidos industriais provenientes do setor de classificação e 

expedição dos ovos, bem como de todas unidades industriais do empreendimento. O presente 

processo de AIA nº 2399/2018 possui como principal objetivo a construção da ETEI. 

 

O imóvel rural, cuja área total é de 3.077,8146 ha, é denominado Fazenda Serra Velha e Traçadal, 

localiza-se no município de Montes Claros/MG. O referido imóvel encontra-se registrado no Cartório 

de Imóveis de Montes Claros, sob a matrícula nº 24.689, tendo o requerente como proprietário do 

imóvel. A área de reserva legal foi devidamente inscrita no Cadastro Ambiental Rural – CAR da 

propriedade com área de 765,0244 ha, nos termos do art. 63 da Lei 20.922/13. 
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Como informado na análise técnica, a área é composta de Cerrado. A reserva legal encontra-se bem 

conservada, e está localizada em área contígua a APP localizada dentro do empreendimento.  

 

O processo foi protocolado no dia 24/05/2018, tendo o requerente apresentado todos os documentos 

necessários. Dessa forma, encontram-se preenchidos os requisitos formais. 

Na área requerida para supressão foram encontradas espécies imunes de corte (1 pequizeiro) e 

ameaçadas de extinção (4 cedros).  

 

Cabe ressaltar que o Pequizeiro, de acordo com a Lei Estadual 20.308 de 2012, é espécie imune de 

corte no Estado de Minas Gerais (art. 1º), só sendo admitido seu corte em casos previstos no art. 2º, 

incisos I, II e III da referida lei, abaixo colacionados: 

 
Art. 1º Fica declarado de preservação permanente, de interesse comum e imune de 

corte no Estado o pequizeiro (Caryocar brasiliense). 

Parágrafo único. O disposto nesta Lei não se aplica ao plantio de pequizeiros com 

finalidade econômica, exceto em caso de plantio decorrente do cumprimento das 

exigências previstas nesta Lei. 

 

Art. 2º A supressão do pequizeiro só será admitida nos seguintes casos: 

I – quando necessária à execução de obra, plano, atividade ou projeto de utilidade 

pública ou de interesse social, mediante autorização do órgão ambiental estadual 

competente; 

II – em área urbana ou distrito industrial legalmente constituído, mediante 

autorização do Conselho Municipal de Meio Ambiente ou, na ausência deste, do 

órgão ambiental estadual competente; 

III – em área rural antropizada até 22 de julho de 2008 ou em pousio, quando a 

manutenção de espécime no local dificultar a implantação de projeto 

agrossilvipastoril, mediante autorização do órgão ambiental estadual competente. 

 

Desse modo, por não se enquadrar em nenhum dos casos da lei, o pequizeiro não poderá ser 

suprimido, devendo ainda ser preservada uma área de 0,0201 hectares, correspondente a 8m de raio 

a partir da projeção da sua copa. 

 

Em relação aos quatro (4) cedros, será feita a compensação prevista na DN COPAM 114/08, de 50 

indivíduos para cada 1 suprimido. Deverá ser assinado Termo de Compromisso de Compensação 

Ambiental perante a SUPRAM, conforme estabelecido na Condicionante nº1. 
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Foram propostas compensações pelo empreendedor diferentes das estabelecidas pela Portaria MMA 

443/2014, que estava sendo utilizada pelos técnicos da SUPRAM NM, mas por representarem ganho 

ambiental, foram acatadas. Tais compensações dizem respeito às espécies de aroeira do Sertão 

(Myracroduon urundeuva) => consideradas na Categoria Ameaça como vulneráveis pela Lista Oficial 

do Biodiversitas e Portaria nº. 83, de 26/10/91, listada na categoria vulnerável nas listas oficiais da 

flora ameaçada de extinção (Portaria IBAMA nº37, de 03 de abril de 1992); Gonçalo-Alves 

(Astronium fraxinifolium) => Portaria nº. 83, de 26/10/91, listada na categoria vulnerável nas listas 

oficiais da flora ameaçada de extinção (Portaria IBAMA nº37, de 03 de abril de 1992); e Sucupira 

(Bowdichia virgilioides Kunth) => Portaria nº. 83, de 26/10/91, listada na categoria vulnerável nas 

listas oficiais da flora ameaçada de extinção (Portaria IBAMA nº37, de 03 de abril de 1992). A forma 

como será feita a compensação foi explicitada no item 10.3 e não convém ser novamente descrita. 

 

De resto, o objeto do pedido e a documentação acostada aos autos encontram-se em conformidade 

com a Resolução Conjunta SEMAD/IEF Nº 1.905 de 2013 e legislação aplicável à espécie, não 

encontrando, a priori, impedimento jurídico que inviabilize a sua concessão. 

Ressalta-se que a emissão da AIA em apreço não dispensa nem substitui a obtenção pelo 

requerente de outras licenças legalmente exigíveis nos termos do Decreto nº 47.383/18. 

 

12. Conclusão 

 

Por fim, a equipe interdisciplinar da Supram Norte de Minas, com base nas discussões acima, sugere 

o deferimento da solicitação da AIA que faz parte do certificado de Licença RevLO Nº 011/2016 do 

empreendimento SOMAI Nordestes S/A, sob Processo Administrativo Copam nº 

00062/1979/009/2014, pelo prazo de vigência da RevLO Nº 011/2016 (até 25/10/2024), 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 - 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 Norte de Minas, tornam o empreendimento em questão 

passível de autuação.  
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Cabe esclarecer que a Superintendência Regional de Regularização Ambiental do Norte de Minas, 

não possui responsabilidade técnica e jurídica sobre os estudos ambientais apresentados nesta 

licença, sendo a elaboração, instalação e operação, assim como a comprovação quanto a eficiência 

destes de inteira responsabilidade da(s) empresa(s) responsável(is) e/ou seu(s) responsável(is) 

técnico(s).  

 

Ressalta-se que a Licença Ambiental em apreço não dispensa nem substitui a obtenção, pelo 

requerente, de outras licenças legalmente exigíveis. Opina-se que a observação acima conste do 

certificado de licenciamento a ser emitido. 

 

 

 

 

13. Anexos 

 

Anexo I. Condicionantes Adendo da RevLo Nº 011/2016 para Autorização para Intervenção 

Ambiental da SOMAI NORDESTE S/A. 

 

Anexo II. Adendo da RevLo Nº 011/2016 para Autorização para Intervenção Ambiental da SOMAI 

NORDESTE S/A. 

 

Anexo III.  Relatório Fotográfico da SOMAI NORDESTE S/A. 

 

Anexo IV. Termo de Compromisso de Compensação Ambiental por Supressão de Exemplares 

Nativos Arbóreos Isolados da SOMAI NORDESTE S/A. 

. 
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ANEXO I 

Condicionantes Adendo da RevLo Nº 011/2016 para Autorização para Intervenção Ambiental 

da SOMAI NORDESTE S/A. 

Empreendedor: Somai Nordeste S.A.  
Empreendimento: Somai Nordeste S.A.  
CNPJ: 22.673.347/0001-38  
Município: Montes Claros  
Atividade(s): Avicultura de postura.  
Código(s) DN COPAM 74/04 – G-02-02-1 / DN COPAM 217/17 – G-02-01-1 
Processo: 00062/1979/009/2014 
Validade: Durante a vigência da LO 007/2015 (até 25/10/2024) 

Item Descrição da Condicionante Prazo* 

01 

Comprovar o cumprimento integral das ações 
estabelecidas no Termo de Compromisso de 
Compensação Ambiental - TCCA referente à DN COPAM 
Nº 114 / 2008. O PTRF deverá ser iniciado imediatamente 
após a sua aprovação, com ações e monitoramento a 
serem realizadas durante o prazo de vigência da Licença. 
 

Durante a vigência da 

Licença. 

02 

Efetuar o automonitoramento do efluente líquido 
proveniente da Estação de Tratamento de Efluentes 
Industriais, conforme norma técnica específica, antes e 
depois do processo de tratamento. 
 

Durante a vigência da 

Licença. 

03 
Comprovar a destinação socioeconômica de todo o 
material lenhoso objeto da supressão contemplada neste 
parecer. 

Durante a vigência da 

Licença. 

04 

Enviar Relatórios com Anotação de Responsabilidade 
Técnica de profissional devidamente habilitado na área de 
dendrometria contendo volume extraído em números 
exatos e área suprimida, inclusive com plantas 
topográficas demonstrando a delimitação da área com a 
referida supressão. 

Semestralmente, durante a 

vigência da Licença. 

05 

Inserir no Anexo II – Automonitoramento da LO do Anexo 
de Condicionantes aprovadas pelo COPAM NM Nº 
1432681/2016 (RevLo Nº 011/2016) o monitoramento da 
ETEI citada nesse Parecer Único. 

Durante a vigência da 

Licença. 

06 

Apresentar documentação para emitir autorização manejo 
de fauna – etapa resgate conforme Termo de Referência 
para Manejo da Fauna disponível na página do IEF e IN 
IBAMA 146/2007. 

30 dias após obtenção da 
Licença e antes de iniciar 
qualquer intervenção na área. 

 

07 
Executar programa de resgate de fauna proposto e 
aprovado pelo órgão ambiental. O programa de resgate é 
parte da documentação necessária para emissão da AMF. 

Durante toda supressão da 

vegetação 

08 

Enviar relatório técnico contemplando todas informações 
obtidas durante a execução do programa de resgate. Os 
relatórios deverão ser entregues juntamente com àqueles 
solicitados na condicionante 04. 

Durante a vigência da 

Licença. 

09 
Apresentar Relatório Consolidado Anual com o 

status/andamento do cumprimento de todas as 

Até 31 de Janeiro do ano 

subsequente, durante a 

vigência da Licença 
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condicionantes. 

Observações: O relatório deverá ser protocolado em 

formato físico (em pasta de dois furos) e digital (PDF 

editável). 

- O relatório trata-se de apresentação de todos os 

protocolos com respectivas datas, evidenciando o 

cumprimento de condicionantes, bem como casos de 

alteração, prorrogação ou exclusão de 

condicionantes. 

- Mapas/plantas topográficas deverão ser 
apresentadas em formato físico (em escala que 
permita visualização) e digital (no formato shapefile). 

*Salvo especificações, os prazos são contados a partir da data de publicação da Licença na Imprensa Oficial do Estado.  

Obs. Eventuais pedidos de alteração nos prazos de cumprimento das condicionantes estabelecidas nos anexos deste 

parecer poderão ser resolvidos junto à própria Supram, mediante análise técnica e jurídica, desde que não altere o seu 

mérito/conteúdo. 
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ANEXO II 

Adendo da RevLo Nº 011/2016 para Autorização para Intervenção Ambiental da SOMAI 
NORDESTE S/A. 

Empreendedor: Somai Nordeste S.A.  
Empreendimento: Somai Nordeste S.A.  
CNPJ: 22.673.347/0001-38  
Município: Montes Claros  
Atividade(s): Avicultura de postura.  
Código(s) DN COPAM 74/04 – G-02-02-1 / DN COPAM 217/17 – G-02-01-1 
Processo: 00062/1979/009/2014 
Validade: Durante a vigência da LO 007/2015 (até 25/10/2024) 

LICENÇA AMBIENTAL COM SUPRESSÃO e SUPRESSÃO OU INTERVENÇÃO EM ÁREA DE APP 

N.°: do Processo Licenciamento / AIA: 00062/1979/002/2014 – AIA 2399/2018 

Concedida na reunião da CAP:     
DADOS DO IMÓVEL 

Denominação:  Fazenda Serra Velha e Traçadal 

Incra:  CPR: 

Município/Distrito:  Montes Claros 

Proprietário: SOMAI NORDESTE S.A 

CPF/CNPJ: 22.673.347/0001-38 

Endereço: ROD BR 365 – km 14 

Bairro: Zona Rural Município:  Montes Claros 

CEP: 39403-203 Telefone: (38)3214-4005 

Registro no Ief: 
SITUAÇÃO DO IMÓVEL 

Área Total da Propriedade (ha): 3.077,8146 hectares 

 NATIVA PLANTADA TOTAL 

Área de Cobertura Vegetal Total 2.649,59 197,57 2.847,16 

Área Requerida 3,2914 ****** 3,2914 

Área Liberada 3,2914 ****** 3,2914 

Cobertura Vegetal Remanescente 2.646,3 ****** 2.646,3 

Área de Preservação Permanente 137,62 ****** 137,62 

Área de Reserva Legal 765,10 ****** 765,10 
TIPOLOGIA FLORESTAL ÀREA 

Cerrado 2.649,59 
TIPO DE EXPLORAÇÃO 

 NATIVA PLANTA
DA 

 NATIVA PLANTADA 

Corte raso com destoca 3,2914 ****** Corte de árvores ****** ****** 

Corte raso sem destoca ****** ****** Destoca ****** ****** 

Corte seletivo/ outros ****** ******  ****** ****** 

Corte seletivo em manejo ****** ****** Limpeza de Pasto ****** ****** 

Uso de Máquina (x) Sim    (    ) Não.   Uso de Fogo (     ) Sim    (X) Não 
RENDIMENTO PREVISTO POR PRODUTO/SUBPRODUTO 

Produto/Subproduto UNIDADE QUANTIDADE 

Lenha para mourões e uso mais nobres m³ 215,0358 
DESTINAÇÃO E QUANTIFICAÇÃO DO MATERIAL LENHOSO (m³) 

 NATIVA PLANTA
DA 

 NATIVA PLANTADA 

Lenha para carvão 213,0851 ****** Madeira para 
serraria 

****** ****** 

Lenha uso doméstico ****** ****** Madeira para 
celulose 

****** ****** 

Lenha para outros fins ******  Madeira para outros 
fins 

1,9507 ****** 
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ANEXO III 
Relatório Fotográfico da SOMAI NORDETE S.A. 

Empreendedor: Somai Nordeste S.A.  
Empreendimento: Somai Nordeste S.A.  
CNPJ: 22.673.347/0001-38  
Município: Montes Claros  
Atividade(s): Avicultura de postura.  
Código(s) DN COPAM 74/04 – G-02-02-1 / DN COPAM 217/17 – G-02-01-1 
Processo: 00062/1979/009/2014 
Validade: Durante a vigência da LO 007/2015 (até 25/10/2024) 

 
Foto 1. Área para implantação da ETEI, antiga 

pastagem. 

 
Foto 2. Área para implantação da ETEI, com a 

presença de eucaliptos. 

  

Foto 3. Área para implantação da ETEI, com 
vegetação nativa. 

Foto 4. Área para implantação da ETEI, antiga 
pastagem. 
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ANEXO IV 

 

TERMO DE COMPROMISSO DE COMPENSAÇÃO AMBIENTAL POR SUPRESSÃO DE 

EXEMPLARES NATIVOS ARBÓREOS ISOLADOS  
 

Pelo presente instrumento, a Somai Nordeste S.A, pessoa jurídica de direito privado, inscrita no CNPJ 

sob o nº 22.673.347/0001-38, com estabelecimento no endereço Fazenda Serra Velha e Traçadal - BR 

365, Km 14, Zona Rural, Montes Claros - MG, neste ato representada por Erika Machado Pereira, 

brasileira, divorciada, geógrafa, portador da cédula de identidade n° 11670726 SSP/MG, CPF nº 

055.432.176-92, com endereço na Rua Geralda Gomes da Silva, nº 621 – apto 303. Bairro São Luiz, 

município de Montes Claros - MG, CEP: 39400-000, com fulcro no art. 225, § 3º, da Constituição 

Federal, art. 214, § 4º, da Constituição do Estado de Minas Gerais, no art. 4º, inciso VII, da Lei Federal 

nº 6.938, de 31 de agosto de 1981 e no art. 11 e parágrafos da Lei estadual n.º 20.922, de 16 de outubro 

de 2013, se compromete por meio deste perante a SUPERINTENDÊNCIA REGIONAL DE MEIO 

AMBIENTE NORTE DE MINAS a compensar a supressão de indivíduos arbóreos caracterizada como 

vulnerável conforme Portaria do Ministério do Meio ambiente 443, de 17 de dezembro de 2014, que 

atualiza a Lista Oficial das Espécies da Flora Brasileira Ameaçadas de Extinção e dá outras 

providências, nos termos e condições a seguir expostos. 

 

I – CLÁUSULA PRIMEIRA - DO PRAZO DE VIGÊNCIA DO COMPROMISSO 

 

Este Termo de Compromisso terá vigência até o completo cumprimento do cronograma de execução 

da proposta de compensação assumida por parte do signatário. 

 

II – CLÁUSULA SEGUNDA – DO OBJETO DO COMPROMISSO E PRAZOS PARA 

CUMPRIMENTO  

 

Constitui objeto deste instrumento a obrigação de:  

II.1 – Executar as medidas mitigadoras e compensatórias em atendimento às exigências legais e às 

condicionantes do processo de regularização ambiental (Processo nº 00062/1979/009/2014, formalizado 

junto a Superintendência Regional de Meio Ambiente Norte de Minas, para reabilitação dos processos 

ecológicos e ao abrigo e proteção da fauna e flora nativa, conforme dispõe a Lei nº 20.922/2013 e a 

Deliberação Normativa COPAM 114/2008, constantes no corpo do documento autorizativo AIA, 

conforme proposta de compensação aprovada pelo órgão ambiental competente, que é parte integrante 

deste Termo de Compromisso. 

Prazo:  Durante o período de vigência da Licença. 

III – CLÁUSULA TERCEIRA – DA RESPONSABILIDADE 

 

III.1 – O presente Termo de Compromisso de Compensação Ambiental obriga, integralmente, as 

subsidiárias ou empresas que se originarem da fusão, cisão, incorporação ou sucessoras a qualquer 

título do Signatário, o seu fiel cumprimento. 

 

III.2 – Todas as obrigações assumidas e previstas neste Termo de Compromisso são exigíveis nos 

modos e prazos nele compromissados, independentemente de qualquer notificação ou aviso preliminar, 

judicial ou extrajudicial. 
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III.3 - Providenciar, às suas expensas, o registro deste Termo de Compromisso perante o cartório de 

Títulos e Documentos. 

 

IV - CLÁUSULA QUARTA – DAS CONSEQUÊNCIAS DO DESCUMPRIMENTO DO 

COMPROMISSO 

 

O descumprimento total ou parcial das obrigações assumidas no âmbito do presente Termo de 

Compromisso implicará: 

 

IV.1 - Aplicação imediata das sanções administrativas previstas na legislação vigente, notadamente, o 

Decreto Estadual nº 47.383/2018; 

 

IV.2 - Multa no valor de 200 UFEMG/ha ou fração (Duzentas Unidades Fiscais do Estado de Minas 

Gerais);  

 

IV.3 - Encaminhamento de cópia do processo ao Ministério Público; 

 

IV.4 - Encaminhamento de cópia do processo à Advocacia Geral de Estado – AGE para providências 

quanto à execução do presente Termo de Compromisso e demais medidas cabíveis ao caso.  

 

 

 

E assim, firma o presente em 03 (três) vias de igual teor e forma, na presença das testemunhas abaixo 

relacionadas, passando todos os documentos referidos neste Termo de Compromisso, inclusive os atos 

constitutivos pertinentes, a fazer parte integrante deste instrumento, como se transcritos nele 

estivessem.  

 

Montes Claros, 05 de Abril de 2019 

 

 

____________________________________         _______________________________________ 

                Erika Machado Pereira                                                       Clésio Cândido Amaral                                        

                   CPF: 055.432.176-92                                                             MASP: 1.430.406-7 
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