
 

 

 GOVERNO DO ESTADO DE MINAS GERAIS 
Secretaria de Estado de Meio Ambiente e Desenvolvimento Sustentável 
Subsecretaria de Gestão e Regularização Ambiental Integrada 
Superintendência Regional de Regularização Ambiental do Norte de Minas 

 

5241/2019/001/2019 

  0485248/2019  
07/08/2019 

Pág. 1 de 33 

 

 

Rua Gabriel Passos, nº 50. Centro. Montes Claros-MG 
CEP: 39.400-112. Telefone: (38) 3224 7500 - e-mail: supram.nm@meioambiente.mg.gov.br 

PARECER ÚNICO Nº 0485248/2019 (SIAM) 

INDEXADO AO PROCESSO: PA COPAM: SITUAÇÃO: 

Licenciamento Ambiental 5241/2019/001/2019 Sugestão pelo Deferimento 

FASE DO LICENCIAMENTO: 
Licença Ambiental Concomitante – 
LAC 2( Licença Prévia) 

VALIDADE DA LICENÇA: 05 anos 

 

PROCESSOS VINCULADOS CONCLUÍDOS: PA COPAM:5241/2019/001/2019 SITUAÇÃO: Deferimento 

AIA 1493/2019 Arquivado 

 

EMPREENDEDOR: Voltalia Energia do Brasil LTDA. CNPJ: 08.351.042/0001-89 

EMPREENDIMENTO: 
Voltalia Energia do Brasil LTDA./Complexo Fotovoltaico 
Janaúba VLT 

CNPJ: 08.351.042/0001-89 

MUNICÍPIO: Janaúba ZONA: Rural 

COORDENADAS GEOGRÁFICAS/UTM 
(DATUM): 

 
LAT/Y 

  
15º57’22,52”S 

 
LONG/X 

  
43º24’35,50”W 

LOCALIZADO EM UNIDADE DE CONSERVAÇÃO: 

 INTEGRAL   ZONA DE AMORTECIMENTO   USO SUSTENTÁVEL  X NÃO 

BACIA FEDERAL:  Rio São Francisco BACIA ESTADUAL: Rio Verde Grande 

UPGRH:  SF 10-Bacia do Rio Verde Grande SUB-BACIA:Rio Gorutuba 

   

CÓDIGO: ATIVIDADE OBJETO DO LICENCIAMENTO (DN COPAM 217/2017): CLASSE 

E-02-06-2 Usina solar fotovoltaica 4 

CONSULTORIA/RESPONSÁVEL TÉCNICO: REGISTRO: 

Ecoa Ambiental LTDA./Emílio Guilherme Roos da Silva CRBio 58.402/03-D 

Ecoa Ambiental LTDA./Gustavo Luis Simon CRBio 88.848/03-D 

Ecoa Ambiental LTDA./Ingo Salvador Kuerten CREA-RS 161.374-D 

Ecoa Ambiental LTDA./Jonas Milanesi CREA-RS 221.844-D 

Ecoa Ambiental LTDA./Paulo Roberto Schmeider Stahnke CREA-RS 176.312-D 

Ecoa Ambiental LTDA./Rafaela Sole Bach Nunes CRBio 110.672/03-D 

  

AUTO DE FISCALIZAÇÃO: 58463/2019  DATA: 01/07/2019 

 

EQUIPE INTERDISCIPLINAR MATRÍCULA ASSINATURA 

Gilson Souza Dias – Gestor Ambiental  0943199-0  

Warlei Souza Campos – Gestor Ambiental 1401724-8  

Pedro Henrique Criscolo Parrela Câmara – Gestor Ambiental  1378682-7  

Cíntia Sorandra Oliveira Mendes – Gestora Ambiental  1224757-3  

De acordo: 

Sarita Pimenta de Oliveira - Diretora Regional de Regularização Ambiental 
1.475.756-1 

 

De acordo: 

Yuri Rafael de Oliveira Trovão – Diretor de Controle Processual 
449172-6 

 

 



 

 GOVERNO DO ESTADO DE MINAS GERAIS 
Secretaria de Estado de Meio Ambiente e Desenvolvimento Sustentável 
Subsecretaria de Gestão e Regularização Ambiental Integrada 
Superintendência Regional de Regularização Ambiental do Norte de Minas 

 

5241/2019/001/2019 

    0485248/2019  
07/08/2019 

Pág. 2 de 33 

 

 
Rua Gabriel Passos, nº 50. Centro. Montes Claros-MG 

CEP: 39.400-112. Telefone: (38) 3224 7500 - e-mail: supram.nm@meioambiente.mg.gov.br 

 

1. Resumo  

O empreendedor Voltalia Energia do Brasil LTDA., atua no setor de produção de energia elétrica 

fotovoltaica, e, pretende exercer suas atividades no município de Janaúba – MG. 

 

Em 04/04/2019, foi formalizado, na SUPRAM NM, o processo administrativo de licenciamento 

ambiental de nº 5241/2019/001/2019, na modalidade de Licença Ambiental Concomitante – LAC 2, na 

fase de licença prévia (LP). 

 

Como atividade principal a ser licenciada, o empreendimento “Voltalia Energia do Brasil 

Ltda/Complexo fotovoltaico Janaúba VLT” será composto por 4 projetos, totalizando 152,3 MW de 

Potência Nominal e 221,7 MWp de Potência Pico. Toda energia produzida deverá ser comercializada 

através do Ambiente de Contratação Regulada - ACR ou Ambiente de Contratação Livre – ACL.  

 

O empreendimento propôs sua localização na zona rural do município de Janaúba – MG, em uma 

área de pastagem degrada em meio a remanescentes de árvores isoladas. A área total destinada a 

instalação do parque solar do empreendimento é de 411 ha conforme levantamento topográfico 

apresentado, sendo distribuídos em quatro usinas dispostas em quatro imóveis rurais arrendados: 

Fazenda Alegre, de matrícula 1.619; fazenda Alegre, denominada Maromba, matricula 2.845; fazenda 

Alegre matricula 6.740 e fazenda Boa Vista, matrícula 15.232. Estes imóveis formam três blocos 

descontínuos. 

 

Em 26/06/2019, houve vistoria do empreendimento a fim de subsidiar a análise da solicitação de 

licenciamento ambiental, na qual foi verificada a viabilidade ambiental para esta fase deste 

licenciamento.  

Os efluentes líquidos gerados pelo empreendimento serão objeto de adequado tratamento, bem 

como a minimização da geração de ruídos, emissão de particulados (poeiras) e armazenamento e 

destino adequado de resíduos sólidos, sendo estas mitigações de impactos melhores especificadas 

quando da formalização da LI, no âmbito do PCA (programa de controle ambiental).  

Desta forma, a SUPRAM NM sugere o deferimento do pedido de licença prévia do empreendimento 

Voltalia Energia do Brasil LTDA./Complexo Fotovoltaico Janaúba VLT. 

2. Introdução 

 

2.1. Contexto histórico 

Em 04/04/2019 o empreendedor Voltalia Energia do Brasil LTDA. entrou com documentação 

para formalização na SUPRAM NM, de processo administrativo de licenciamento ambiental 
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de nº 5241/2019/001/2019, na modalidade de Licença Ambiental Concomitante – LAC 2, na 

fase de licença prévia LP.  

Foram solicitadas informações complementares no dia 12/04/2019 conforme ofício nº 

1226/2019, com reiterações via E-mail. Após a vistoria, realizada em 26/06/2019, conforme 

Auto de Fiscalização nº 58.463/2019. Devido a fatos novos observados durante a vistoria 

foram solicitadas novas informações complementares conforme ofício nº 2471/2019 de 

16/07/2019. A entrega das informações solicitadas se deu em 22/07/2019.  

 

 2.2. Alternativa locacional 

O complexo Fotovoltaico Janaúba VLT está localizado em Minas Gerais, um dos estados 

com maior incidência de radiação solar do Brasil, significando um excelente potencial para a 

geração de energia por meio dessa fonte, justificando assim a viabilidade deste 

empreendimento. Visto que o município de Janaúba está localizado no Sudeste, próximo 

aos grandes centros consumidores, a instalação de usinas fotovoltaicas nesta região 

permitirá o atendimento dessa grande demanda com redução das perdas na transmissão 

elétrica, aumentando com isso a eficiência global do Sistema Interligado Nacional. 

O empreendedor apresentou as seguintes justificativas para a alternativa locacional de 

implantação do projeto do Complexo Fotovoltaico Janaúba VLT: 

 Necessidade por demanda: Uma vez que estiver implantada uma Central Geradora 

Fotovoltaica, é fundamental a instalação de infraestrutura para a disponibilização da 

energia gerada, sendo a alternativa escolhida a instalação de um complexo fotovoltaica 

de geração de energia solar;  

 Situação geográfica: Área praticamente formada por planaltos, além das áreas 

montanhosas e depressões formadas por vales; 

 Disponibilidade de terrenos: Os terrenos onde foi projetada contam com documentação 

regularizada, estão livres de barreiras que se interponham ao traçado do futuro 

empreendimento e, principalmente, com o arrendamento consensual por parte de seus 

proprietários; 

 Interferências ambientais: O relevo da área escolhida é compatível com as necessidades 

para a implantação do empreendimento, pois quanto mais uniforme, menores os custos 

de implantação de acessos, e menores os impactos diretos na vegetação e alteração do 

solo; 

 Infraestrutura da região: Existência de infraestrutura básica na região de entorno 
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(rodovias de acesso e energia) para dar suporte à implantação e operação do 

empreendimento. 

 O empreendedor justifica também que para a instalação do empreendimento não haverá 

necessidade de supressão de maciço florestal, mas apenas o corte de árvores isoladas.  

  

2.3. Caracterização do empreendimento 

 

A área proposta para implantação do empreendimento “Voltalia Energia do Brasil 

Ltda/Complexo fotovoltaico Janaúba VLT” está localizada no estado de Minas Gerais, no 

município de Janaúba e possui as seguintes coordenadas geográficas: 15°58'12.8"S/ 

43°24'22.0"W (Figura 1).  

 

O acesso ao empreendimento a partir da sede do município de Janaúba se dá pela rodovia 

federal BR-122, partindo em direção sul por aproximadamente 20 km, até o acesso à 

localidade de Maromba, no km 176 da rodovia. Neste local pega-se o acesso não 

pavimentado para a direita (oeste) e segue-se por mais 2,4 km até uma das áreas do 

empreendimento.  

 

Como atividade principal a ser licenciada, o empreendimento “Complexo Fotovoltaico 

Janaúba VLT” será composto por 4 projetos, totalizando 152,3 MW de Potência Nominal e 

221,7 MWp de Potência Pico, sendo a área diretamente afetada de 370,02 ha. Toda energia 

produzida deverá ser comercializada através do Ambiente de Contratação Regulada - ACR 

ou Ambiente de Contratação Livre – ACL. 

 

As UFV’s Janaúba VLT I e IV terão 48,4 MWac de potência instalada cada uma, e possuirão 

como estrutura básica os seguintes elementos: 27 inversores Ingeteam 1.800TL (1.793 

kWAC); 204.120 módulos Jinko 345 Wp, divididos em 6.804 strings de 30 módulos, com 252 

strings por inversor;  2.268 mesas (trackers Soltec 90 módulos por mesa), 84 mesas por 

inversor. A UFV Janaúba VLT I será implantada nas áreas de matrículas 1.619 e 6.740, com 

área total de 170,0131 ha juntas, sendo 128,82 ha locados para a usina. A UFV Janaúba 

VLT IV será implantada na área de matrícula 15.232 que possui área total de 256,9000 ha, 

mas dos quais somente 228 ha serão ocupados pela usina. 

 

Figura 1: Localização do empreendimento 
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A UFV Janaúba VLT II terá 16,1 MWac de potência instalada e possuirá como estrutura 

básica os seguintes elementos: 9 inversores Ingeteam 1800TL (1793kW AC); 68.040 

módulos Jinko 345 Wp, divididos em 2268 strings de 30 módulos, com 252 strings por 

inversor; 756 mesas (trackers Soltec 90 módulos por mesa), 84 mesas por inversor. A UFV 

Janaúba VLT II será implantada na área de matrícula 2.845 que possui uma área total de 

73,1655 ha, sendo 45 ha locados.  

  

Já a UFV Janaúba VLT III terá 39,4 MWac de potência instalada e possuirá como estrutura  

básica os seguintes elementos: 22 inversores Ingeteam 1800TL (1793kW AC); 166.320 

módulos Jinko 345 Wp, divididos em 5544 strings de 30 módulos, com 252 strings por 

inversor; 1848 mesas (trackers Soltec 90 módulos por mesa), 84 mesas por inversor. A UFV 

Janaúba VLT III será implantada na área de matrícula 15.232 que possui área total de 

256,9000 ha, sendo 228 ha locados.  

 

Além disso, cada usina possuirá vias de acesso às unidades geradoras; cabeamento 

elétrico e caixas de junção e compartilharão a seguinte infraestrutura: 01 canteiro de obras;   

01 plataforma de estocagem e 01 central de concreto. Segundo informações, o 

empreendimento, no pico das obras, contará com aproximadamente 200 funcionários. 

 

3. Diagnóstico Ambiental 

 

Conforme estudos apresentados a Área Diretamente Afetada (ADA) do empreendimento 

para os meios físico e biótico compreende a extensão da superfície destinada à sua 

implantação, localizada próxima a BR 122, no município de Janaúba - MG. A ADA do 
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empreendimento para os meios Físico, Biótico e Socioeconômico correspondem à área das 

usinas, ou seja, a extensão exata do futuro empreendimento. A Área Diretamente Afetada 

possui extensão total de 370,02 ha. 

A Área de Influência Direta (AID) é aquela onde a incidência dos impactos gerados pelo 

empreendimento ocorre de forma direta sobre os recursos ambientais, modificando a sua 

qualidade ou diminuindo o seu potencial de conservação ou aproveitamento. Desse modo, 

consideraram-se como AID do Empreendimento para os meios Físico, Biótico e 

Socioeconômico um buffer de 500 m a partir da extensão da superfície destinada à sua 

implantação do Empreendimento. A Área de Influência Direta possui extensão total de 

1.424,83 ha. 

A AID do empreendimento para o meio socioeconômico corresponde a uma faixa na qual 

será possível sentir os impactos sociais diretos da atividade a ser instalada, como aumento 

de ruído, de fluxo de pessoas, de emissão de gases e particulados durante a instalação, 

atingindo principalmente os moradores das proximidades.  

Figura 2: ADA, AID e AII do empreendimento 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Neste estudo, a AII do Empreendimento para os meios Físico, Biótico e Socioeconômico um 

buffer de 1.500 m a partir da extensão da superfície destinada à sua implantação do 

empreendimento. A Área de Influência Indireta possui extensão total de 4.148,35 ha. 

3.1.  Unidades de conservação 
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A área escolhida para a implantação do empreendimento não se encontra no interior ou 

zona de amortecimento de unidades de conservação de proteção integral ou uso 

sustentável municipais, estaduais ou federais, assim definidas na lei federal n° 9985/2000 

(lei do SNUC).  

 

Figura 3: Distância em relação a Unidades de Conservação 

 

3.2.  Recursos Hídricos 

Com relação a recursos hídricos superficiais, segundo dados do Sistema Estadual de Meio 

Ambiente e Recursos Hídricos de Minas Gerais e o Banco de Dados Geográficos do 

Exército Brasileiro, ocorre na porção sudoeste da área Janaúba VLT II e III a presença de 

tributários do Riacho Marombinha. No estudo realizado, foi levantado que esses tributários 

não apresentam perenidade.  

 

As áreas de caminho preferencial para o escoamento superficial apresentam perigo para 

instalação de equipamentos, uma vez que apresentam solo com alta suscetibilidade à 

erosão, tendo seu risco aumentado com enxurradas, momento em que grande volume de 

água escorre pelo caminho preferencial, em pouco espaço de tempo. Com isso, além dos 
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processos erosivos citados, acarreta perigo de inundação dos trechos de topografia mais 

baixa e consequente dano a equipamentos e maquinários presentes. 

 

Durante a vistoria constatamos que existem algumas áreas de drenagem do riacho 

Marombinha com a presença de erosões (ação erosiva e pisoteamento de gado nas áreas 

de drenagem e tanques). O projeto de implantação do empreendimento deverá prever obras 

de engenharia para evitar o agravamento de processos erosivos próximos a essas áreas.  

 

Figura 4: Mapa de recursos hídricos 

  

3.3.  Fauna 

 

Para o presente estudo foram levantadas informações bibliográficas a respeito apenas da 

avifauna, mastofauna e a herpetofauna. Apesar de não constar nas informações do 

processo, é de conhecimento que a icitofauna local possui espécies de relevante interesse 

biológico. Foi diagnosticado em empreendimento vizinho através de levantamento em 

campo a ocorrência de Hypsolebias janaubensis (Rivuliidae) encontrada em uma lagoa 

natural. A área escolhida para implantação do empreendimento possui as mesmas 

características topográficas que favorece a drenagem e acúmulo de água em regiões mais 

baixas e formação de lagoas sazonais naturais. Como a região possui escasso recurso 

hídrico, muitas destas lagoas e das áreas de drenagens vem sofrendo interferência humana 

na implantação de área de pastagem ou construção de barramentos de terra para 

dessedentação animal e todas estas ações vem afetando o ciclo natural de acumulação de 

água. 
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O Hypsolebias janaubensis trata-se de espécie com grande importância ecológica, pois são 

encontrados em ambientes muito específico e deste modo em situação de endemismo 

restrito associado a dependência direta do fluxo sazonal das lagoas de ocorrência. Esses 

peixes são também conhecidos como peixes anuais, pois as lagoas sazonais secam durante 

épocas de estiagem, local onde depositam ovos resistentes, que eclodem apenas nas 

estações úmidas. Toda esta especialização entre espécie/ambiente são características que 

ajudaram a categorizar a espécie como criticamente em perigo de extinção pela portaria 

MMA n° 445, de 17 de dezembro de 2014, uma vez que estas áreas são constantemente 

submetidas a ações humanas como drenagem, soterramento ou modificação do ambiente 

das lagoas naturais. 

 

O empreendimento em questão está situado na sub-bacia do rio Verde Grande, no divisor 

de águas das microbacias do Rio Gorutuba e Ribeirão Quem-Quem. Na área de estudo, a 

hidrografia é caracterizada pelo predomínio de ambientes lênticos e riachos intermitentes, e, 

portanto, estudos mais detalhados, visando conhecer todas as poças naturais de 

acumulação de água, bem como todo processo de relações ecológicas do sistema lacustre 

que possa ocorrer à espécie Hypsolebias janaubensis, são necessários antes de qualquer 

ação de instalação do empreendimento. É importante também ressaltar que medidas de 

manejo, como recuperar e manter a integridade das áreas de Mata Ciliar dos cursos d’água, 

mesmo intermitentes, e o controle dos bolsões e curvas de nível para evitar o acúmulo de 

sedimentos na água ou mudança no regime hidrológico das lagoas naturais, devem ser 

continuamente realizadas. Já que dentre as atividades que ocorrerão no empreendimento, 

que possuem impactos possíveis sobre a fauna descritas no estudo apresentado destacam-

se implantação do canteiro de obras, terraplanagem e acessos internos, onde todas estas 

implicarão em perda de habitats/microábitats, além de afugentamento da fauna terrestre. 

 

O Ministério do Meio Ambiente, através do ICMBio, coordenou o Plano de Ação Nacional 

para os peixes da família Rivuliidae ameaçados de extinção, em que o Hypsolebias 

janaubensis estava dentro das espécies monitoradas por este órgão, que percorreu durante 

cinco anos, todos os locais de ocorrência das especies-alvo, implementando mecanismos 

de proteção aos rivulídeos deste PAN e tentando anular a perda de hábitat das espécies. O 

PAN é composto por 55 (cinquenta e cinco) ações, dentre as quais, uma previa articular 

junto aos órgãos estaduais de meio ambiente a adoção de medidas de conservação da 
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fauna aquática da bacia do Rio São Francisco, nos processos de licenciamento ambiental 

estadual. Para tanto foi feita uma consulta técnica a este órgão recomendou que, dentre as 

propostas de manejo e conservação da espécie Hypsolebias janaubensis, fosse levado em 

consideração as diretrizes do Plano de Ação Nacional do São Francisco e atestando a 

segurança da manutenção da espécie frente ao projeto fotovoltaico proposto. Este programa 

deverá ser apresentado e aprovado pelo órgão ambiental e implementado antes e durante 

toda instalação e operação do empreendimento. 

 

Um possível impacto sobre a fauna discutido no processo trata sobre a mortalidade de fauna 

voadora em consequência da colisão com as infraestruturas em especial das placas 

fotovoltaicas. Segundo os estudos apresentados, a área do empreendimento encontra-se a 

40 km em linha reta de uma área importante para conservação de aves (Chapada do 

Catuni) e, portanto, fora de qualquer rota de aves migratórias ou área de concentração de 

aves, segundo o Mapa de Rotas e Áreas de Concentração de Aves Migratórias do programa 

de Áreas Importantes para a Conservação das Aves (Important Bird Area – IBA).  

 

3.4. Flora 

 
A área proposta para o projeto da usina solar fotovoltaica encontra-se inserida 

geograficamente no bioma Cerrado. Entretanto, está inserida em uma região de transição 

entre Mata Atlântica, Cerrado e Caatinga denominada Mata de Jaíba. Segundo classificação 

adotada pela Infraestrutura de Dados Espaciais do Sistema Estadual de Meio Ambiente e 

Recursos Hídricos (IDE-Sisema) a área em estudo está contemplada na camada de 

aplicação da lei Mata Atlântica (Lei nº 11.428/06). 

 

A área de estudo é caracterizada pela ocorrência de pastagens com fragmentos de Floresta 

Estacional Decidual também denominada Mata Seca, ocorrendo sobre solos de origem 

calcária. Estas áreas são consideradas de importância singular, pois apresenta flora e 

fisionomia própria, bem distinta de outras formações sobre outros tipos de solos. 

Caracterizada por uma vegetação majoritariamente caducifólia, passando de 4 a 6 meses 

secos ou com 3 meses abaixo de 15º (KAMINO et al., 2008; RODRIGUES, 2000; RIZZINI, 

1997).  

 

A princípio o empreendedor apresentou um estudo de caracterização florestal por meio de 

identificação e coletas botânicas das espécies arbóreas amostradas em 5 parcelas e, em 
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seguida, complementou-se por método de caminhamento para obtenção da composição 

florística.  

 

O levantamento de campo foi realizado entre os dias 05 e 12 de abril de 2019, cobrindo os 

diferentes tipos de formações vegetais existentes nas áreas de influência direta. Para tanto, 

realizou-se levantamento de vegetação por método de parcelas amostrais para 

desenvolvimento de inventário florestal com os respectivos padrões fitossociológicos das 

plantas vasculares ocorrentes na área. 

 

As áreas destinadas ao empreendimento apresentam sua maior parte caracterizada por 

pastagens exóticas compostas por variedade de capim Andropogum sp., onde há presença 

de diversas árvores isoladas. Ainda há locais onde formam agrupamento de regeneração de 

espécies arbóreas em campo, porém não chegam a formar núcleos florestais densos. 

 

Com o levantamento das espécies localizadas nas cinco parcelas, obteve-se um total de 73 

espécies, distribuídas em 21 famílias. As famílias mais representativas foram Fabaceae 

(n=30), seguidas por Malvaceae e Bignoniacea, ambas com sete espécies. A maioria das 

espécies registradas apresentam hábito arbóreo (n= 36), seguidas por lianas (n=13) e ervas 

(n=12). Dentre as espécies levantadas destaca-se a grande densidade de Anadenanthera 

Colubrina, Angico Handroanthus ochraceus Ipê Amarelo. Foi registrada apenas uma espécie 

ameaçada de extinção, a Zeyheria tuberculosa, na categoria vulnerável da lista nacional, 

além da espécie Handroanthus ochraceus (ipê amarelo) com restrição estadual. 

 

O empreendedor protocolou pedido de Documento de Autorização de Intervenção Ambiental 

AIA,  Nº 1493/2019 para embasar a solicitação de supressão de maciço florestal 

caracterizado como Floresta Estacional Decidual em uma área de 8,71 hectares. Entretanto, 

após reunião ocorrida com empreendedor e solicitação de informações completares sobre 

estágio de regeneração desta área e possíveis desdobramentos com relação a processos 

de compensação por aplicação da Lei 11.428 Mata Atlântica o empreendedor se manifestou 

pelo arquivamento do pleito.  

Dessa forma, foi apresentado um estudo de caracterização florestal com censo para toda 

área de ocupação da usina caracterizada somente pela ocorrência de pastagem com 

árvores isoladas. Para o levantamento, o estudo foi subdividido em três subáreas:  
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 Área (ha) Nº de Indivíduos 

Área 01 133,00 185 

Área 02 47,00 162 

Área 03 231,00 334 

Total 411,00 681 

 

Figura 5: Área do Levantamento Florestal 

 

 

As três áreas são ocupadas com pastagem, formada por capim exótico e árvores isoladas. 

O local é caracterizado por pressões seletivas sobre a flora, que recebe impacto constante 

do pisoteio e pastejo do rebanho bovino. O local ainda conta com árvores plantadas, 

principalmente a leucena (Leucaena leucocephala) e algarrobos (Prosopis juliflora), que 

junto com o capim-gambá (Andropogon gayanus) e demais árvores nativas, compõe a 

paisagem conforme relação constante no censo florestal apenso ao processo, tais como: 

Myracrodruon urundeuva, aroeira, Spondias tuberosa, umbu, Schinopsis brasiliensis, 

braúna, Aspidosperma Pyrifolium, pereiro, Syagrus coronata, licuri, Mimosa adenophylla, 

jurema lisa, Erythrina mulungu, mulungu. 
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Figura 6: Vista da área do projeto. 

 

 

 

A lei 11428/2006 em seu Art. 2º define que: “Para os efeitos desta Lei, consideram-se 

integrantes do Bioma Mata Atlântica as seguintes formações florestais nativas e 

ecossistemas associados, com as respectivas delimitações estabelecidas em mapa do 

Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística - IBGE, conforme regulamento: Floresta 

Estacional Semidecidual; e Floresta Estacional Decidual. Portanto a área pleiteada para 

supressão dos indivíduos isolados enquadra-se na fitofisionomia Floresta Estacional 

Decidual e devem ser compensadas. 

 

Na DN Nº 114/2008, Art. 2º entende-se que: “a) Árvores isoladas são árvores que quando 

maduras apresentam mais de 5m de altura cujas copas em cada hectare não ultrapassem 

10% de cobertura da área”. Ainda na DN Nº 114/2008, Art. 6º - “A reposição será efetuada 

com espécies nativas típicas da região, preferencialmente do(s) grupo(s) de espécies 

suprimidas, e será calculada de acordo com o número de exemplares arbóreos, cujo corte 

for autorizado, conforme projeto apresentado e aprovado na seguinte proporção: b) Plantio 

de 30 mudas para cada exemplar autorizado, quando o total de árvores com corte 

autorizado for superior a 500 e inferior ou igual a 1000”. Dessa forma, o empreendedor 

deverá apresentar proposta de compensação na formalização da Licença de Instalação 

tendo em vista a identificação de 681 indivíduos na área do projeto. 

 

3.5.  Cavidades naturais 
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A prospecção foi realizada pelas empresas Ecoa e Bioinsight, sob a responsabilidade 

técnica de Paulo Roberto Schneider Stahnke (CREA RS 176.312/D), com o objetivo de 

verificar a possibilidade de existência de cavidades inseridas na ADA do empreendimento e 

entorno de 250m.  

De acordo o Centro Nacional de Pesquisa e Conservação de Cavernas – CECAV, os vales 

são considerados como de alta potencialidade para ocorrência de cavidades e as demais 

áreas como de baixa.  

Conforme IDE-SISEMA, não há registro de cavernas na área de estudo (ADA e entorno de 

250m). As mais próximas encontram-se a cerca de 20 km a norte, em rochas da mesma 

formação geológica (Lagoa do Jacaré), mas com litologias diferentes. Enquanto que na área 

de implantação predomina a marga, na área das cavidades predomina o calcário.  

O levantamento de potencialidade espeleológica realizado pela empresa teve como base o 

cruzamento de dados de geologia, geomorfologia, pedologia, hidrografia e hidrogeologia. 

Figura 07: Solo característico da área, com coberturas detrito-lateríticas  ferruginosas. 

 

 

 

Figura 08: Solo característico na porção norte da Janaúba VLT II, encontrado também na 

primeira área, referente as coberturas detrito-lateríticas ferruginosas. 
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O solo e o aquífero da área são profundos, o que, segundo a consultoria, não são 

características que permitam a formação de cavidades e processos de subsidência. O único 

afloramento observado em campo trata-se de lajes de calcário com mergulho acentuado, 

suportando uma serra no limite da área Janaúba VLT IV, porção sul.   

O estudo conclui que as previsões realizadas em escritórios condiziam com a realidade e 

que não há cavidades na área do empreendimento. Em vistoria realizada pela equipe 

técnica da SUPRAM NM no mês de junho de 2019 a prospecção foi validada. 

3.6.  Socioeconomia 

 
Segundo IBGE (2018) a estimativa populacional para o ano de 2019 em Janaúba é de 

71.265 habitantes, o que consiste em uma densidade demográfica de 32,67 hab/km². O 

Índice de Desenvolvimento Humano (IDHM) para Janaúba é 0,696, o que situa esse 

município na faixa de Desenvolvimento Humano Médio (IDHM entre 0,600 e 0,699). A 

dimensão que mais contribui para o IDHM do município é Longevidade, com índice de 

0,796, seguida de Renda, com índice de 0,654, e de Educação, com índice de 0,649.  No 

ano de 2016 o PIB per capita de Janaúba era de R$ 14.387,85, sendo que 84,8% das 

verbas municipais provém de fontes externas. O Valor adicionado Bruto (VAB) a preços 

correntes em Janaúba no ano de 2016 somou R$ 931.740.360,00. Este valor é composto 

em 81,36% pelo setor de serviços, 12,46% pela indústria e apenas 6,18% pela 

agropecuária. O município possui 74 escolas, sendo 38 escolas na zona rural e 36 escolas 

na zona urbana, dentre as quais 19 são escolas estaduais, 10 são escolas municipais, 4 são 

escolas conveniadas com a Prefeitura e 6 são escolas particulares. No ensino médio, 

existem 10 escolas, sendo 7 da rede estadual e 3 particulares. O indicador Expectativa de 
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Anos de Estudo indica o número de anos de estudo que uma criança que inicia a vida escolar 

no ano de referência deverá completar ao atingir a idade de 18 anos. Entre 2000 e 2010, ela 

passou de 9,03 anos para 9,69 anos, no município, enquanto na UF passou de 9,16 anos 

para 9,38 anos. 

 

Segundo dados do Cadastro Nacional de Estabelecimentos de Saúde (DATASUS, 2010) a 

cidade conta com 53 estabelecimentos de saúde, entre estabelecimentos público, 

filantrópicos e privados. Dentre eles pelo menos 12 Unidades de Saúde da Família, 03 

Hospitais e 03 Centros de atendimento Psicossocial. A taxa de mortalidade infantil média 

(2014) na cidade é de 8.11/1000 nascidos vivos. As internações devido a diarreias (2016) 

são de 0.3/1000 habitantes. Segundo IBGE (2000) 86,8% da população possui rede de 

abastecimento de água, enquanto apenas 0,3% possui rede de coleta de esgoto sanitário 

e/ou pluvial e 64,3% é assistida por coleta de resíduos sólidos urbanos. 

 
Consultando os registros de terras quilombolas e/ou de comunidades tradicionais do sítio 

eletrônico da Fundação Cultural Palmares encontraram-se 232 processos de 

regularização/reconhecimento de terras de comunidades tradicionais, estando dois (02) 

deles parcial ou totalmente no município de Janaúba, a saber: Comunidade Gurutuba, 

inserida nos municípios de Pai Pedro, Jaíba, Janaúba, Monte Azul, Gameleira, Porteirinha e 

Catuti, com processo nº 54170.000533/2005-81, aberto no ano de 2005, distante 24 km do 

empreendimento; Comunidade Bem Viver Vila Nova dos Poções, inserida no município 

de Janaúba, com processo nº 54170.005061/2009-87, aberto no ano de 2009, distante 32,5 

km do empreendimento.  

 

Após consulta ao Sistema de informações Geográficas do Instituto Nacional de Colonização 

e Reforma Agrária (INCRA) não foram identificados assentamentos da reforma agrária na 

área do empreendimento.  

 

3.7.  Reserva Legal e Área de Preservação Permanente 

 

A área referente à matrícula n º 15.232 possui 256,90 ha e cadastro no CAR sob o nº CAR 

MG-3135100-1559.59E0.0456.4CA0.BFD7.C5BA.6FB7.B7CE onde será locada as áreas 

das UFV’s Janaúba VLT III e IV. Neste imóvel existem apenas 11,76 ha de remanescente de 

vegetação nativa com Floresta Estacional Decidual. Dessa forma, o imóvel rural não possui 

o percentual mínimo 20% para compor área de Reserva Legal (que deveria ser de, pelo 
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menos, 51,38 hectares). Para tanto, o empreendedor propôs a compensação da Reserva 

Legal faltante (39,62 hectares) em uma propriedade localizada do entorno desta área em um 

outro imóvel denominado Fazenda Tibuna e assim, compensar a Reserva Legal faltante na 

matrícula nº 15.232.  

 

Para este procedimento foi apresentado um contrato de compra e venda, assim como planta 

e memorial descritivo e caracterização da área objeto do processo de compensação. A área 

proposta está no mesmo Bioma e possui mesma fitofisionomia e está em bom estado de 

conservação. A área objeto da compensação integra imóvel maior já regularizado perante o 

Cadastro Ambiental Rural CAR MG-3135100-

7EB6.193B.916B.9EDF.13E6.DC1A.4E93.FA46.  

 

Figura 09: Matrícula 15.232 e compensação. 

 
 

A área referente à matrícula nº 2.845, possui  73,1655 ha. Esta área foi cadastrada no 

sistema CAR sob o número CAR MG-3135100 

28FC.A55C.5B8F.6DD9.6E50.589F.14E8.598F. Onde se propõe uma área de 14,88 ha 

como área de Reserva Legal. Este imóvel não possui vegetação nativa formado por 
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fragmentos para compor área de reserva é toda caracterizada pela ocorrência de pastagem. 

Em função de futuras intervenções em árvores isoladas para instalação da usina solar o 

empreendedor optou por regularizar a Reserva Legal aderindo ao Programa de 

Regularização Ambiental – PRA. 

 

Neste programa o empreendedor adere a um conjunto de ações ou iniciativas a serem 

desenvolvidas por proprietários e/ou possuidores rurais com o objetivo de adequar e 

promover a regularização ambiental de seus imóveis rurais, com vistas ao cumprimento do 

disposto no Capítulo XIII da Lei nº 12.651/2012. 

 

Realizada a inscrição no CAR, os proprietários e/ou possuidores de imóveis rurais com 

passivo ambiental relativo à supressão irregular de remanescentes de vegetação nativa, 

ocorrida até 22 de julho de 2008, em Áreas de Preservação Permanente (APP), de Reserva 

Legal (RL) e de uso restrito (AUR), poderão solicitar a adesão aos PRA dos Estados e do 

Distrito Federal, para proceder à regularização ambiental de seus imóveis rurais, que poderá 

ser efetivada mediante recuperação, recomposição, regeneração ou compensação.  

 

Figura 10: Matrícula 2845                                      Figura 11: Matrícula 1619 e 6740 

  

 

O CAR MG-135100-8A53938983D2429D8F1B3672A234EB50, referente às áreas das 

matrículas 1.619 e 6.740, possui área total de 170,0131 ha e Reserva Legal de 33,6002 ha. 

Durante a vistoria, foram identificadas áreas dentro da Reserva Legal a Oeste e Sul da 

propriedade, que deverão ser recuperadas. Dessa forma, o empreendedor informou que ao 

cadastrar a propriedade no CAR aderiu ao Programa de Regularização Ambiental – PRA. 
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No que diz respeito a áreas de preservação permanente APP, duas das três áreas 

contempladas no presente projeto apresentam cursos de água efêmeros, que só correm 

durante precipitações intensas. Dessa forma, o empreendedor caracterizou este curso 

hídrico como efêmero não sujeito a manutenção de áreas de preservação permanente ao 

longo do seu leito. 

 

4. Compensações 

 

4.1. Compensação por intervenção em áreas de preservação permanentes – 

Resolução Conama nº 369/2006:  

 

Não se aplica. 

 

 

4.2. Compensação por supressão de indivíduos arbóreos isolados – Resolução 

Conama nº 114/2008 e legislações específicas:  

 

O empreendedor na fase de licença de instalação fara censo total de indivíduos 

arbóreos isolados e dessa forma, deverá apresentar uma proposta de compensação 

ambiental conforme Resolução Conama nº 114/2008. 

 

4.3. Compensação ambiental prevista na Lei do SNUC – Lei Federal  

nº 9.985/2000: 

 

 Não se aplica. 

 

4.4. Compensação por supressão de vegetação no bioma da Mata Atlântica – 

Lei Federal 11.428/2006:  

 

Não se aplica. 

 

4.5. Compensação Espeleológica – Decreto Federal nº 6.640/2008:  

 

Não se aplica. 

 

4.6. Compensação de espécies protegidas por lei e ameaçadas de extinção – 

Portaria MMA nº 443/2014 e leis específicas:  
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Será tratado na fase de Instalação acompanhado a compensação referente à 

Resolução Conama nº 114/2008. 

 

5. Aspectos/Impactos ambientais e medidas mitigadoras 

 

5.1. Efluentes líquidos/Contaminação de recursos hídricos superficiais por 

óleos e graxas 

 

Proveniente de veículos, máquinas e equipamentos, na fase de instalação e operação do 

empreendimento, para atender as várias frentes de trabalho. Ocorrerão nas fases de 

implantação e operação do empreendimento. 

 

5.2. Resíduos sólidos 

 

Ocorrerão nas fases de implantação e operação do empreendimento. 

 
5.3. Emissões atmosféricas 

 

O impacto da emissão de poeiras se dará na fase de instalação do empreendimento, de 

forma mais intensa na implantação do canteiro de obras, terraplanagem, acessos internos, 

montagem dos módulos fotovoltaicos, postos de transformação e abertura/fechamento das 

valas de cabos. Com a movimentação do maquinário, na fase de instalação e operação do 

empreendimento, também ocorrerá a emissão de poeiras. 

 

5.4. Ruídos e vibrações  

 

Durante a fase de implantação, a utilização de veículos pesados tais como 

retroescavadeiras ou rolos compressores e equipamentos de terraplanagem geram 

consideráveis níveis de ruído. O mesmo ocorrerá em escala bem menor na fase de 

operação.  

 

 

 

5.5. Alteração de morfologia 
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O impacto da alteração da geomorfologia acontecerá na fase de implantação e se dará 

devido a modificação das formas de relevo durante abertura de acessos internos, instalação 

do canteiro de obras e terraplanagem. 

 

5.6. Supressão de vegetação 

 

O impacto da supressão vegetal ocorre na fase de implantação, de forma mais intensa nas 

ações de movimentação de solo, terraplanagem e implantação do canteiro de obras. É 

considerado um impacto direto e tende a desencadear outros impactos no meio biótico, 

físico e socioeconômico. Neste processo somente ocorrerá o corte de árvores isoladas. 

 

5.7. Redução da biodiversidade, perda de habitats e diminuição da área de 

ocorrência de espécies nativas  

 

Ocorrerá na fase de implantação do empreendimento. 

 

5.8. Processos erosivos 

 

a) Aumento da ocorrência de processos erosivos e produção de sedimentos: 

Ocorrerão nas fases de implantação e operação do empreendimento. 

 

b) Aumento de escoamento superficial: Ocorrerão nas fases de implantação e operação 

do empreendimento. 

 

c)   Assoreamento dos cursos d’água efêmeros: Esse impacto ocorrerá na fase de 

instalação do empreendimento com as ações de implantação do canteiro de obras, 

terraplanagem e acessos internos. 

 

d)   Interferência no trajeto natural da rede de drenagem: Ocorrerão nas fases de 

implantação e operação do empreendimento. 

 

5.8. Armazenamento temporário de materiais 
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O impacto do armazenamento temporário de materiais ocorrerá na fase de instalação do 

empreendimento com a implantação do canteiro de obras, terraplanagem, acessos internos 

e montagem dos módulos fotovoltaicos, postos de transformação e abertura/fechamento 

das valas de cabos.  

 

5.9. Fauna 

 

Apesar de não constar nas informações do processo, é de conhecimento que a icitofauna 

local possui espécies de relevante interesse biológico. Foi diagnosticado em 

empreendimento vizinho através de levantamento em campo a ocorrência de Hypsolebias 

janaubensis (Rivuliidae) encontrada em uma lagoa natural. O Hypsolebias janaubensis trata-

se de espécie com grande importância ecológica, pois são encontrados em ambientes muito 

específico e deste modo em situação de endemismo restrito associado a dependência direta 

do fluxo sazonal das lagoas de ocorrência. Esses peixes são também conhecidos como 

peixes anuais, pois as lagoas sazonais secam durante épocas de estiagem, local onde 

depositam ovos resistentes, que eclodem apenas nas estações úmidas. Dentre as 

atividades que ocorrerão no empreendimento, que possuem impactos possíveis sobre a 

fauna descritas no estudo apresentado, destacam-se implantação do canteiro de obras, 

terraplanagem e acessos internos, onde todas estas implicarão em perda de 

habitats/microábitats, além de afugentamento da fauna terrestre. 

 

Um possível impacto sobre a fauna discutido no processo trata sobre a mortalidade de fauna 

voadora em consequência da colisão com as infraestruturas em especial das placas 

fotovoltaicas. Segundo os estudos apresentados, a área do empreendimento encontra-se a 

40 km em linha reta de uma área importante para conservação de aves (Chapada do 

Catuni) e, portanto, fora de qualquer rota de aves migratórias ou área de concentração de 

aves, segundo o Mapa de Rotas e Áreas de Concentração de Aves Migratórias do programa 

de Áreas Importantes para a Conservação das Aves (Important Bird Area – IBA).  

  

5.10. Geração de emprego, renda e qualificação da mão de obra 

 

Ocorrerão nas fases de implantação e operação do empreendimento. 

 

5.11. Alterações nos padrões de uso da terra 
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Ocorrerão nas fases de implantação e operação do empreendimento e ocasionará 

alteração na paisagem e nas formas de uso da terra, tais como agricultura, exploração 

madeireira, como consequências diretas (por exemplo, ocupação da terra e exclusão) ou 

como consequências indiretas pela construção de novas vias de acesso, que levam a 

assentamentos não planejados e exploração de recursos naturais.  

 

5.12. Risco de atropelamento e colisões de trânsito 

 

Esse impacto ocorrerá na fase de instalação do empreendimento pelos deslocamentos de 

trabalhadores e produtos para o empreendimento. 

 

5.13. Aumento no custo de vida 

 

Esse impacto ocorrerá na fase de instalação do empreendimento.  

 

5.14. Alterações na rotina das comunidades 

 

Ocorrerão nas fases de implantação e operação do empreendimento. 

 

5.15. Geração de energia e diversificação da matriz energética 

 

Ocorrerá nas fase de operação do empreendimento. 

 

5.16. Programas para mitigação de problemas ambientais  

 

Nas fases de instalação e operação serão desenvolvidos outros programas que têm por 

propósito  a mitigação de problemas ambientais. São eles: 

 

a) Programa de gestão ambiental: O objetivo do programa é garantir, através de um 

acompanhamento sistemático, a avaliação frequente das medidas de recuperação e 

monitoramento previstas para os impactos identificados. 

 

b) Programa de educação ambiental e comunicação social: Tem como objetivo geral 

informar a população residente nas áreas de influências do projeto a respeito do tipo de 

atividade a ser desenvolvida, através do acesso às informações sobre o empreendimento e 
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os resultados dos estudos e programas ambientais realizados e previstos para o respectivo 

licenciamento, assim como, conscientizar, através de palestras e aulas de campo, dentre 

outras ferramentas, os vários segmentos da sociedade e funcionários sobre a importância 

da questão ambiental e suas repercussões com o empreendimento em questão. 

 

c) Programa de sinalização: Tem como objetivo atuar como instrumento de suporte as 

atividades da Usina Solar Fotovoltaica, de forma a oferecer orientação concreta ao 

município e visitantes em geral sobre todas as fases das obras e da operação do 

complexo na área em questão, minimizando suas possíveis interferências e eliminando 

eventuais riscos de acidentes. 

 

d) Programa de monitoramento de ruídos: Visa estabelecer diretrizes e procedimentos 

com a finalidade de minimizar os possíveis impactos ambientais gerados pela poluição 

sonora, sob aspecto prevencionista, baseando-se e atendendo a Resolução CONAMA 

01/90, normas ABNT NBR 10.152/1987, ABNT NBR 10.151/2000e pelo órgão competente 

do Ministério do Trabalho. 

 

e) Programa de monitoramento de resíduos sólidos: Tem como objetivo principal 

apresentar medidas ambientais para a gestão dos resíduos sólidos gerados na área a 

partir da instalação da Usina Solar Fotovoltaica, fazendo de forma evidenciada a aplicação 

da política dos 3 R’s (Redução, Reutilização e Reciclagem). Além disso, acompanhar o 

gerenciamento dos resíduos provenientes da construção civil e gerados no canteiro de 

obras, de forma a atender os requisitos de proteção, preservação e economia dos recursos 

naturais, segurança do trabalhador e da saúde pública. 

 

f) Programa de monitoramento de efluentes líquidos: Tem como objetivo principal 

gerenciar, monitorar e controlar as emissões de efluentes líquidos na fase de operação, 

fazendo de forma evidenciada o controle e a minimização dos impactos. 

 

g) Programa de monitoramento das emissões atmosféricas e qualidade do ar: Este 

programa tem como objetivo principal monitorar as emissões atmosféricas e a qualidade do 

ar, apresentando apresentar medidas ambientais na fase de instalação da usina solar 

fotovoltaica, fazendo de forma evidenciada o controle e a minimização dos impactos. 
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h) Programa de monitoramento socioeconômico: O objetivo deste programa é captar 

antecipadamente as possíveis transformações a serem acarretadas pela 

implantação/operação do complexo solar fotovoltaico na realidade estudada, quer seja em 

nível urbano, quer rural, instrumentalizando tanto o empreendedor quanto o poder público 

para efetivar as correções de percurso que se fizerem necessárias. O responsável 

institucional receberá subsídios para o acompanhamento e avaliação do processo a ser 

instalado. O programa tem como objetivos específicos: 

-   Monitorar e acompanhar os estabelecimentos agropecuários afetados, bem como 

os moradores ali presentes; 

-   Desenvolver, tempestivamente, caso necessário, ações de mitigação a estas 

pressões, além daquelas já previstas neste RCA; 

-   Monitorar os proprietários rurais no que se refere ao convívio com o 

empreendimento e com a nova configuração socioespacial; 

-   Subsidiar o acompanhamento e monitorar a eficácia das ações desenvolvidas no 

âmbito dos outros programas ambientais do meio socioeconômico que serão 

desenvolvidos; 

-   Avaliar os serviços de educação, saneamento básico, habitação e segurança 

pública da cidade de Janaúba, com vistas a detectar possíveis pressões a serem 

ocasionadas pelo aumento da demanda; 

-   Monitorar os moradores durante as fases de instalação e início da fase de 

operação do empreendimento, com vistas a aferir as suas novas condições de 

moradia e trabalho. 

i) Programa de controle de processos erosivos: Tem como objetivo minimizar e remediar 

processos erosivos e assoreamentos decorrentes das obras civis (terraplanagem, cortes, 

exploração de áreas de jazidas e caixas de empréstimos, bota-foras, fundações, abertura e 

melhoramento de estradas, supressão vegetal, etc.). 

 

j) Programa de recuperação de áreas degradadas: Tem como objetivo geral implantar 

áreas de reflorestamento, quando necessário, dentro da delimitação da Usina Solar 

Fotovoltaica, em áreas antropizadas que não mais serão utilizados pelo empreendedor. Os 

objetivos específicos deste programa são: 

-   Definir qualitativamente as espécies que serão plantadas nas áreas de 

reflorestamento; 
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-   Identificar e recomendar que espécies o empreendedor deverá manter incólumes na 

área; 

-   Descrever a metodologia de plantio; 

-   Apresentar cronograma de execução deste PRAD. 

-   Identificar as áreas passíveis de recuperação; 

-   Implantar cobertura vegetal nas áreas degradadas; 

-   Contribuir para a reconstituição da vegetação nas áreas impactadas pelas obras; 

-   Recompor a paisagem tanto quanto possível; 

-   Recuperar a estabilidade física e química dos solos que sofrerem alterações; 

-   Monitorar as áreas recuperadas, visando à manutenção das ações implantadas. 

 

k) Programa de atenuação da poluição visual: Tem como objetivo principal realizar 

o plantio de espécies arbóreas com o intuito de fazer um cortinamento vegetal de maneira a 

minimizar o impacto visual a ser causado pela atividade de extração mineral. Como 

objetivos específicos este programa prevê: 

-   Estabelecer as diretrizes técnicas que orientarão os procedimentos de plantio; 

-   Atenuar os impactos visuais causados pela atividade de extração mineral; 

-   Minimizar a dispersão de poeiras; 

-   Minimizar gases provenientes dos motores de combustão interna; 

-   Minimizar a propagação de possíveis alterações dos níveis de ruídos. 

 

l) Programa de monitoramento da flora: Objetiva realizar o monitoramento contínuo das 

manchas de vegetação nativas remanescentes e implantadas durante todo o período de 

instalação e operação do empreendimento, visando garantir o equilíbrio fitoecológico. 

 

m) Programa de monitoramento da supressão vegetal: Tem como objetivo geral, 

fornecer as diretrizes a serem observadas desde o planejamento até o final dos trabalhos de 

supressão da vegetação, incluindo ainda os cuidados a serem adotados após o término dos 

mesmos, sempre procurando minimizar os seus impactos diretos e indiretos. Os objetivos 

específicos são: 

-   Definir procedimentos de rotina para a realização da supressão de vegetação 

desde seu planejamento até o término da mesma; 
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-  Definir procedimentos de controle e monitoramento da atividade de supressão de 

vegetação a serem observados pelos executores da obra e pela supervisão 

ambiental da mesma; 

-   Atenuar os efeitos adversos da atividade sobre os recursos naturais da área 

afetada pelo empreendimento; 

-   Facilitar e promover o aproveitamento do material vegetal gerado de acordo com 

suas características; 

-  Fornecer os subsídios necessários para a obtenção da Licença de Instalação e 

Autorização de Supressão Vegetal. 

 

n) Programa de monitoramento, proteção e manejo da fauna: Tem por objetivo geral 

mitigar os impactos da implantação do empreendimento, sobretudo aqueles decorrentes da 

supressão da vegetação sobre a fauna terrestre, apresentando as diretrizes e orientações a 

serem seguidas para o salvamento da fauna. Os objetivos específicos deste programa são: 

-   Estabelecer medidas específicas para afugentamento ou resgate da fauna nestes 
locais; 
-   Orientar as ações referentes ao desmatamento da área, protegendo a fauna 

através do direcionamento do deslocamento dos animais atingidos para áreas mais 

seguras; 

-   Registrar a ocorrência dos animais, contribuindo para o conhecimento da fauna do 

empreendimento, através de diagnósticos com aproveitamento científico dos dados; 

-   Realizar manejo de animais capturados para áreas com capacidade de suporte 

para cada táxon; 

-   Auxiliar o processo de relocação das comunidades atingidas, através da captura 

dos espécimes que não tiverem condições de escapar por recursos próprios, com 

posterior liberação nas áreas; 

-   Salvar animais feridos realizando os cuidados necessários e após recuperação 

soltura dos mesmos. 

-   Mitigar impactos decorrentes da supressão vegetal e da eliminação de habitats da 

fauna local; 

-   Promover o resgate da fauna (principalmente das espécies com pouca 

mobilidade) se houver necessidade, durante a execução dos procedimentos de 

supressão vegetal; 

-   Encaminhar a fauna resgatada para locais próximos e com a mesma fisionomia 

vegetal; 

-   Promover a conservação das espécies endêmicas e ameaçadas. 
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6. Controle Processual  

 

O empreendedor requer uma licença prévia – LP para verificar a viabilidade ambiental de 

um complexo fotovoltaico composto por 4 projetos que totalizarão 152,3 MW de Potência 

Nominal e 221,7 MWp de Potência Pico (Classe 4 porte “G”). A área a ser ocupada localiza-

se na zona rural do Município de Janaúba/MG e caracteriza-se por ser uma área de 

pastagem degrada em meio a remanescentes de árvores isoladas. 

 

Insta informar que a análise do processo será realizada na modalidade LAC 2 na qual ocorre 

a emissão da LP e posteriormente da LI+LO. Na prévia se atesta a viabilidade ambiental da 

atividade ou do empreendimento quanto à sua concepção e localização, com o 

estabelecimento dos requisitos básicos e das condicionantes a serem atendidos nas 

próximas fases de sua implementação. 

 

Destacamos que o processo encontra-se instruído corretamente, haja vista a apresentação 

dos documentos necessários e exigidos para a atividade em comento pela legislação 

ambiental em vigor dentre eles destacamos: declaração do município informando que as 

atividades desenvolvidas estão em conformidade com as leis e regulamentos municipais; 

estudo ambiental exigido (RCA) com as respectivas ART’s; publicação em periódico do 

requerimento de licença; registros dos imóveis; cadastros ambientais rurais – CAR das 

fazendas; pagamento dos emolumentos, dentre outros. 

 

Os estudos espeleológicos apresentados demonstraram que não há ocorrências 

espeleológicas. Essa ausência foi corroborada pela equipe técnica da SUPRAM NM que 

não observou indícios de ocorrência de cavidades.  

 

Registra-se que a viabilidade ambiental do empreendimento possui respaldo juntamente 

com as condicionantes ora estabelecidas; fato que não dispensa e nem substitui a obtenção 

de outras licenças legalmente exigíveis, nos termos do Decreto nº. 44.844/08 sob pena de 

autuação. 

 

Assim, o presente processo contém os requisitos básicos a serem atendidos no que tange a 

sua localização e concepção e operação demonstrando a viabilidade para o requerido. Isto 

posto, sugerimos A CIF COPAM a concessão da LP para a Voltalia Energia do Brasil 
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LTDA./Complexo Fotovoltaico Janaúba VLT localizado na zona rural do Município de 

Janaúba/MG com as condicionantes ora sugeridas. O deferimento do presente pedido não 

dispensa, nem substitui, a obtenção das outras licenças legalmente exigíveis, nos termos do 

decreto supramencionado, sob pena de multa e embargo das atividades. 

 

Por fim, por ser o empreendimento Classe 4 e de Porte “G” conforme classificação da DN 

COPAM nº 217/17 o processo deve ser deliberado pela Câmara de Atividades de 

Infraestrutura de Energia, Transporte, Saneamento e Urbanização - CIF do Conselho 

Estadual de Política Ambiental - COPAM de acordo com o art. 14 do Decreto nº 46.953/16. 

 

7. Conclusão  

 

A equipe interdisciplinar da SUPRAM NM sugere o deferimento desta Licença Ambiental na 

fase de Licença Prévia, para o empreendimento/empreendedor “Voltalia Energia do Brasil 

LTDA/Complexo Fotovoltaico Janaúba VLT” para a atividade de “produção de energia 

elétrica fotovoltaica”, no município de “Janaúba-MG”, pelo prazo de “05 (cinco) anos”, 

vinculada ao cumprimento das condicionantes e programas propostos. 

 

Oportuno advertir ao empreendedor que a análise negativa quanto ao cumprimento das 

condicionantes previstas ao final deste parecer único (Anexo I), bem como qualquer 

alteração, modificação e ampliação sem a devida e prévia comunicação a SUPRAM NM, 

tornam o empreendimento em questão passível de ser objeto das sanções previstas na 

legislação vigente.  

 

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

pelo requerente, de outros atos autorizativos legalmente exigíveis.  

 

A análise dos estudos ambientais pela SUPRAM NM, não exime o empreendedor de sua 

responsabilidade técnica e jurídica sobre estes, assim como da comprovação quanto à 

eficiência das medidas de mitigação adotadas.  

 

8. Anexos 
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ANEXO I 

Condicionantes para Licença Prévia da “Voltalia Energia do Brasil 

LTDA/Complexo Fotovoltaico Janaúba VLT” 

 

* Salvo especificações, os prazos são contados a partir da data de publicação da Licença na 

Imprensa Oficial do Estado. 

Item Descrição da Condicionante Prazo* 

1.  
Apresentar proposta de compensação ambiental por corte de 

indivíduos isolados conforme Resolução Conama nº 114/2008. 

Na formalização 

da LI 

2.  
Apresentar proposta de compensação ambiental por corte 

espécies Imunes de corte conforme Lei nº 20.308 de 2012. 

Na formalização 

da LI 

3.  

Apresentar adequação do projeto da UFV de forma que as 

linhas drenagem e pontos de acumulação de água possuam 30 

metros de vegetação nativa em seu entorno, de modo 

conservar as lagoas existentes na propriedade. 

Na formalização 

da LI 

4.  

Apresentar Programa de Monitoramento de Fauna para todas 

as classes mastofauna (pequeno, médio e grande porte e 

quiropterofauna), avifauna, herpetofauna, ictiofauna e 

entomofauna. Ressalta-se que deverá ser incluído métodos de 

monitoramento específicos para todas as espécies ameaçadas 

diagnosticadas no levantamento e em atendimento a todas as 

ressalvas e solicitações descritas no corpo do parecer. 

Na formalização 

da LI 

 

5.  
Apresentar um plano de risco de acidentes com medidas de 

proteção às áreas de ocorrência de Hypsolebias janaubensis.  

Na formalização 

da LI  

6.  

Apresentar uma proposta de sistema de drenagem com 

dispositivos de contenção de sedimentos para minimizarem 

qualquer tipo de alteração dos ambientes de diagnóstico de 

Hypsolebias janaubensis.  

Na formalização 

da LI 

 

7.  

Realizar o diagnóstico das áreas de acumulação natural de 

água, considerando a sazonalidade, para identificar todos 

locais de ocorrência de Hypsolebias janaubensis no 

empreendimento informando inclusive as características físico-

químicas do corpo hídrico. 

Na formalização 

da LI 

 

8.  

 

Apresentar plano com descrição de medidas para evitar que a 
instalação do empreendimento gere o rebaixamento do lençol 
freático pelo aterramento do entorno das áreas alagadas de 
modo a impedir a alteração do ciclo hídrico das lagoas naturais 
por diminuição do período de alagamento ou interrompendo-o.  
 

Na formalização 

da LI 
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      IMPORTANTE 

Os parâmetros e frequências especificadas para o Programa de Automonitoramento 

poderão sofrer alterações a critério da área técnica da Supram-NM, face ao desempenho 

apresentado; 

Qualquer mudança promovida no empreendimento que venha a alterar a condição original 

do projeto das instalações e causar interferência neste programa deverá ser previamente 

informada e aprovada pelo órgão ambiental. 

 

ANEXO II 

Relatório Fotográfico da “Voltalia Energia do Brasil LTDA/Complexo 

Fotovoltaico Janaúba VLT” 

 

  

Foto 01: Linha de drenagem com barramento artificial 

(UTM 23L 669874m E 8236916m S). 

Foto 02: Erosões próximas à área da lagoa (UTM 23L 

670074m E 8236462m S). 
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Foto 03: Linha de drenagem com barramento artificial  

(UTM 23L 670436m E 8236680m S). 

Foto 04: Linha de drenagem com barramento artificial 

(UTM 23L 670123m E 8233277m S). 

 

 

  

Foto 05: Mancha de vegetação verificada na vistoria de 

espeleologia (UTM 23L 670144m E 8234130m S). 

Foto 06: Serra isolada com afloramentos de calcário, 

verificada na vistoria de espeleologia (UTM 23L 

668901m E 8233017m S). 
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Foto 07: Árvores isoladas na área a ser utilizada (UTM 

23L 669681m E 8233363 m S). 

Foto 08: Reserva Legal Sr. Fabrício (UTM 23L 670041 

m E 8237270 m S). 

 


