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PARECER ÚNICO DE COMPENSAÇÃO AMBIENTAL 
GCA/DIUC Nº 038/2019 

 
1 – DADOS DO EMPREENDIMENTO 

 

Empreendedor CAL OESTE LTDA.  

CNPJ 16.784.001/0001-04 

Empreendimento CAL OESTE LTDA. 

Localização  Córrego Fundo - MG 

N
o
 do Processo COPAM 00429/1999/005/2003 (A) & 00429/1999/011/2011 (B) 

Código – Atividade 

DN 74 (2004) B-01-02-3 Fabricação de cal virgem, 
hidratada ou extinta. [ambos] 

  

  

Classe Classe 3 [ambos] 

Nº da Licença LOC Nº 014/2011 (A) & LO Nº 001/2019 (B) 

Nº da condicionante de compensação ambiental 

- Sentença do Juiz Ramon Moreira, relativa à Ação Civil 
Pública  nº 261.11.003156-2, que exige EIA/RIMA e 
compensação ambiental por parte da Cal Oeste Ltda., 
datada de 22 de maio de 2012. 
- Condicionante nº 10 da LO Nº 001/2019 

Validade da Licença 17/03/2017 (A) & 15/11/2028 (B) 

Estudo Ambiental  EIA/RIMA 

Valor de Referência (VR) do PA COPAM Nº 
00429/1999/005/2003 (referente à jul/2019; fl. 486 da Pasta 
GCA/IEF Nº 997 – Volume II) R$ 1.745.874,77 

Taxa TJMG - Fator de Atualização Monetária Baseado na 
Variação de: ORTN/OTN/BTN/TR/IPC-R/INPC  –  de 
jul/2019 à ago/2019. Fonte: TJ/MG. 1,0010000 

Valor de Referência (VR) do PA COPAM Nº 
00429/1999/005/2003 atualizado (referente à ago/2019) 

R$ 1.747.620,64 
 

Valor de Referência do PA COPAM Nº 
00429/1999/011/2011 (referente à jul/2019; fl. 470 da Pasta 
GCA/IEF Nº 997 – Volume II ) R$ 5.209.433,31 

Taxa TJMG - Fator de Atualização Monetária Baseado na 
Variação de: ORTN/OTN/BTN/TR/IPC-R/INPC  –  de 
jul/2019 à ago/2019. Fonte: TJ/MG. 1,0010000 

Valor de Referência do PA COPAM Nº 
00429/1999/011/2011 atualizado (referente à ago/2019) R$ 5.214.642,74 

VR_calculo = VR do PA COPAM Nº 00429/1999/005/2003 + 
VR do PA COPAM Nº 00429/1999/011/2011 (referente à 

ago/2019) R$ 6.962.263,39 

 Valor do GI apurado:  0,4100 % 

Valor da Compensação Ambiental (GI x VR) – (referente à 
ago/2019):  R$ 28.545,28 
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2 – ANÁLISE TÉCNICA 

 
2.1-  Introdução 
 

O empreendimento em análise, Cal Oeste Ltda., PAs COPAM Nsº 429/1999/11/2011 e 
429/1999/5/2003, localiza-se no município de Córrego Fundo, na bacia federal do rio 
Grande. 

 
Sobre o PA COPAM Nº 00429/1999/005/2003, destacam-se algumas informações do 
Parecer Único SUPRAM-ASF Protocolo Nº 0141972/2011, vejamos: 

Este parecer refere-se ao requerimento de Licença de Operação 
Corretiva (LOC), para a atividade de produção de cal por meio de uma 
implantação de um Forno Azbe (forno vertical) do empreendimento Cal 
Oeste Ltda. [...]. 
[...]. 
A atividade do empreendimento é a Fabricação de cal, hidratada ou 
extinta, a qual está classificada pela DN COPAM Nº. 74/04 como 
tendo potencial poluidor/degradador médio e porte médio, código B-
01-02-3, esta se enquadra como classe 3. 
[...]. 
Com uma produção máxima instalada de 50.400 toneladas/anos, [...]. 
 

O Certificado LOC Nº 014/2011, referente ao PA COPAM Nº 00429/1999/005/2003, foi 
concedido pela URC COPAM Alto São Francisco em 17 de março de 2011. 
 
Sobre o PA COPAM Nº 00429/1999/011/2011, destacam-se algumas informações do 
Parecer Único SUPRAM-ASF Nº 0776974/2018, vejamos: 

A atividade objeto do licenciamento de ampliação se refere à produção 
de cal virgem, hidratada ou extinta, com capacidade de instalação 
adicional de 54.000 toneladas/ano. Esta atividade é classificada pela 
DN COPAM Nº 74/04 como tendo potencial poluidor/degradador médio 
e, de acordo com o parâmetro informado, o porte é considerado 
médio, portanto, classe 3, código B-01-02-3. 
Em 17/02/2011, a empresa Cal Oeste Ltda. obteve a Licença Prévia e 
de Instalação, Certificado n. 002/2011, com validade de 04 (quatro) 
anos, com condicionantes. 
Em 26/07/2011, foi formalizado o processo de LO em análise. Em 
27/09/2011, a empresa solicitou Autorização Provisória de Operação – 
APO, sendo a mesma concedida em 13/10/2011.  
 

O Certificado LP+LI Nº 002/2011, acima citado, refere-se ao ao PA COPAM Nº 
00429/1999/009/2010, e foi concedido em reunião da URC COPAM Alto São Francisco. 
 
O Certificado LO Nº 001/2019, referente ao PA COPAM Nº 00429/1999/011/2011, foi 
concedido pelo Superintendente Regional de Meio Ambiente do Alto São Francisco, Rafael 
Rezende Teixeira, em 17 de janeiro de 2019. 
 
Destaca-se a condicionante nº 10 da LO Nº 001/2019, vejamos: 

10 – Apresentar cópia do termo de compromisso assinado referente à 
compensação ambiental, bem como os comprovantes de pagamento 
da compensação da Lei 9985/2000. 

 
Quando da concessão da LP + LI acima citada, observando o disposto nos pareceres da 
Advocacia Geral do Estado nº 15.016/2010 e 15.044/2010, de que o órgão ambiental não 
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poderá exigir compensação ambiental de que trata a Lei 9985/2000 (SNUC) para 
empreendimentos onde não tenham  sido exigidos EIA/RIMA não foi condicionada a 
compensação ambiental prevista na Lei Federal nº 9985/2000 uma vez que para a instrução 
do processo não foi solicitada a apresentação dos referidos estudos (ver fl. 04 da Pasta 
GCA/IEF Nº 997). 
 
O Ministério Público ingressou com a Ação Civil Pública nº 261.11.003156-2 em face da Cal 
Oeste Ltda. e do Estado de Minas Gerais, alegando, em síntese, que o Estado de Minas 
Gerais, através do COPAM, concedeu licença de operação corretiva para Cal Oeste Ltda. 
fabricar cal virgem, hidratada ou extinta sem apresentação de Estudo de Impacto Ambiental 
(EIA) e de seu correspondente Relatório de Impacto Ambiental (RIMA), dispensando a 
incidência  de medida compensatória por significativo impacto ambiental, sendo que o 
parecer da SUPRAM conclui que o empreendimento é causador de significativa degradação 
do meio ambiente (ver fls. 04 e 08 da Pasta GCA/IEF Nº 997).  
 
A Cal Oeste Ltda., por meio de Ofício s/n datado de 15 de abril de 2014, enviou a 
documentação à GCA/IEF solicitando a compensação ambiental dos PA’s COPAM N’sº 
00429/1999/011/2011 e 00429/1999/005/2003 (ver fl. 01 da Pasta GCA/IEF Nº 997). 
 
Em 27 de junho de 2019, a empresa, por meio de e-mail, reiterou que a sentença do Juiz 
Ramon Moreira, relativa à Ação Civil Pública  nº 261.11.003156-2, que exige EIA/RIMA e 
compensação ambiental por parte da Cal Oeste Ltda., datada de 22 de maio de 2012, inclui 
os PA’s COPAM N’sº 00429/1999/011/2011 e 00429/1999/005/2003 (ver fl. 288 da Pasta 
GCA/IEF Nº 997). 
 
Maiores especificações acerca deste empreendimento constam da Pasta GCA/IEF Nº 997 – 
compensação ambiental SNUC. 
 
2.2 Impactos ambientais  

 

Considerando que o objetivo primordial da Gerência de Compensação Ambiental do IEF é, 

através de Parecer Único, aferir o Grau de Impacto relacionado ao empreendimento, 

utilizando-se para tanto da tabela de GI, instituída pelo Decreto 45.175/2009, ressalta-se 

que os “Índices de Relevância” da referida tabela nortearão a presente análise. 

 

Esclarece-se, em consonância com o disposto no Decreto supracitado, que para fins de 

aferição do GI, apenas serão considerados os impactos gerados ou que persistirem em 

período posterior a 19/07/2000, quando foi criado o instrumento da compensação ambiental. 

 

Ocorrência de espécies ameaçadas de extinção, raras, endêmicas, novas e 
vulneráveis e/ou interferência em áreas de reprodução, de pousio ou distúrbios de 
rotas migratórias. 
 
O Parecer Único SUPRAM-ASF Nº 0776974/2018, página 6, ao discorrer sobre o 
inventariamento da mastofauna constante dos estudos ambientais destaca o registro de 
uma espécie ameaçada de extinção na área de influência do empreendimento. Trata-se do 
tamanduá-bandeira (Myrmecophaga tridactyla). Essa espécie é citada na DN COPAM N° 
147/2010 categoria VU. 
 
Portanto, o presente item será considerado para a aferição do grau de impacto. 
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Introdução ou facilitação de espécies alóctones (invasoras) (JUSTIFICATIVA PARA A 
NÃO MARCAÇÃO DESSE ITEM) 
 
O “empreendimento-mãe” iniciou sua operação em junho de 1975.  

Promovendo o beneficiando de rocha calcária calcítica e dolomítica para 
utilização nos setores primário e terciário, classificada no código I - A 
conforme Deliberação Normativa 01/90 do COPAM, o empreendimento 
iniciou sua operação em 17/06/1975. 
O Empreendimento possui Licença de Operação COPAM/FEAM nº 411, 
concedida em 05/09/2001.

 1
 

O objeto do presente licenciamento é uma LI para ampliação de um forno 

vertical contínuo. [RCA do PA COPAM Nº 429/1999/5/2003 , p. 19]. 
 
O empreendimento em análise está localizado em área antropizada e sua atividade não tem 
relação direta com esse impacto.  
 
O RCA do PA COPAM Nº 429/1999/5/2003, datado de 2003, ao descrever o componente 
flora do meio biótico na caracterização ambiental da área de influência apresenta a seguinte 
informação: 

Próximo a área do empreendimento, verifica-se a supressão vegetativa, 
visto que 60 % da área é utilizada por pastagens, porém, em seu 
perímetro destacam-se : 
Uma cortina arbórea constituída aproximadamente 4.000 unidades de 
eucalíptus e espécies arbustivas, alinhadas ao longo das ruas, pátios e 
demais divisas do terreno, totalizando uma extensão de aproximadamente 
1.200 metros em uma área de 6.000 m

2
. 

 
Ainda que o PA COPAM Nº 429/1999/5/2003 seja corretivo, do trecho do RCA apresentado 
acima é possível que os plantios supracitados estejam relacionados aos PA’s COPAM 
anteriores (“empreendimento-mãe”). Essa premissa fica fortalecida se levarmos em conta 
que impactos relativos à introdução de espécies alóctones não são mencionados nos 
estudos ambientais e pareceres SUPRAM dos empreendimentos ora analisados. Além 
disso, a empresa localiza-se em área rural, sendo que várias dessas espécies são 
comumente cultivadas em ambientes rurais consolidados.   
 
Considerando a data de inicio de operação do “empreendimento-mãe”; levando em conta 
que o PA COPAM Nº 429/1999/5/2003 constitui uma licença corretiva de atividade que não 
tem relação direta com este item da planilha GI; considerando que o PA COPAM N° 
429/1999/11/2011 também não tem relação direta com este item; considerando que os PA’s 
COPAM de interesse encontram-se em área rural consolidada; considerando que a GCA 
não faz vistorias de campo; não temos subsídios para afirmar que os PA’s COPAM de 
interesse acarretam impactos relativos ao presente item da planilha GI. 
 
Interferência de vegetação, acarretando fragmentação de ecossistema especialmente 
protegido (JUSTIFICATIVA PARA A NÃO MARCAÇÃO DESSE ITEM) 
 
Conforme o mapa “Biomas”, o empreendimento encontra-se totalmente no domínio do 
bioma Mata Atlântica. 
 
Conforme o mapa “Inventário Florestal”, na região da ADA existem fragmentos de cerrado,  
floresta estacional semidecidual montana e eucalipto.  

                                                 
1
 Em consulta ao Siam, verificamos que o Certificado Nº 411 refere-se ao PA COPAM Nº 00429/1999/002/2001. 
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Conforme apresentado no Parecer Único SUPRAM ASF Protocolo Nº 0141972/2011, item 
2.4, “no empreendimento em análise, não será necessária a supressão de vegetação, 
dispensando desta forma a supracitada Autorização [para Exploração Florestal]”. 
 
Conforme apresentado no Parecer Único SUPRAM ASF Nº 0776974/2018 , página 8, 
“conforme informado durante a fase de LI, bem como no FCE da LO, não será necessária a 
supressão de vegetação, dispensando desta forma a supracitada Autorização” [para 
Intervenção Ambiental].  
 
No EIA, datado de agosto de 2013, item 9 (Identificação e avaliação dos impactos 
ambientais), não identificamos impactos referentes ao presenta item da planilha GI. 
 
Assim, a GCA/IEF não tem subsídios para a marcação do presente item.  
 
Interferência em cavernas, abrigos ou fenômenos cársticos e sítios paleontológicos 
 
A riqueza arqueológica, espeleológica e paleontológica é observada em toda a Província 
Cárstica do Alto São Francisco. Não se caracteriza por cavidades de grande porte ou de 
grandes desenvolvimentos, mas pela riqueza de vestígios e testemunhos depositados em 
seu interior, que podem contar a história da pré-história local, desde a própria gênese e 
formação cárstica até aos costumes atuais de peregrinação às cavidades em determinadas 
épocas ou festividades anuais (EIA, página 129). 
 
Destaca-se a presença de feições cársticas em áreas vizinhas ao empreendimento. 
Conforme o mapa “Potencialidade de Ocorrência de Cavernas”, elaborado com os dados do 
CECAV, o empreendimento localiza-se em áreas com potencialidade muito alta de 
ocorrência de cavernas. Iniciando-se aproximadamente à 1,2 km do empreendimento no 
sentido oeste, verifica-se uma grande concentração de cavernas identificadas, conforme 
base de dados do CECAV.  
 
Dessa forma, mesmo que não ocorram impactos diretos, existe um alto potencial para a 
ocorrência de impactos indiretos no ambiente cárstico da região. Por exemplo, a alteração 
das condições ambientais para  organismos trogloxenos, com consequências para as 
demais espécies cavernícolas, ou consequências de partículas suspensas para o 
ecossistema da caverna.   De fato, ao descreverem os impactos da atividade minerária 
sobre a Gruta Paranoá, em Pains (MG), ZAMPAULO et al. (2009)2 relatam que apesar da 
vegetação associada ao maciço da gruta ter sido declarada área de reserva legal, isso não é 
suficiente para proteger a caverna de impactos ambientais, destacando-se a deposição de 
material particulado em suspensão [grifo nosso]. O CECAV / ICMBIO (2011)3 elenca vários 
impactos antrópicos potencias em ambientes cársticos que não podem ser 
desconsiderados, com destaque para a degradação visual, interferência nas rotas de 
drenagem subterrânea, poluição de aquíferos e assoreamento de cavidades. Dessa forma, 
fica obvia a necessidade de compensarmos ambientalmente a ocorrência de impactos 
ambientais que venham a ocorrer no ambiente cavernicola, ainda que sejam de baixa 
magnitude. 

                                                 
2
 ZAMPAULO et al.Caracterização Biológica da Gruta Paranoá, Pains-MG. Montes Claros, 2009. Anais do XXX 

Congresso Brasileiro de Espeleologia. p. 278. 

3
 CECAV / ICMBIO (2011). III Curso de Espeleologia e Licenciamento Ambiental. Disponivel em: 

http://www.icmbio.gov.br/cecav/images/download/Apostila%20Curso%20de%20Espeleologia%20e%20Licenci

amento%20Ambiental.pdf. Acesso em: 05 out. 2012.  

 

http://www.icmbio.gov.br/cecav/images/download/Apostila%20Curso%20de%20Espeleologia%20e%20Licenciamento%20Ambiental.pdf
http://www.icmbio.gov.br/cecav/images/download/Apostila%20Curso%20de%20Espeleologia%20e%20Licenciamento%20Ambiental.pdf
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Assim, mesmo que não ocorram impactos diretos há o potencial para impactos negativos 
indiretos, os quais devem ser necessáriamente compensados. Levando em conta que a 
GCA/IEF não faz vistorias de campo, este parecer opina pela manutenção da marcação do 
presente item.  
  
Interferência em unidades de conservação de proteção integral, sua zona de 

amortecimento, observada a legislação aplicável (JUSTIFICATIVA PARA A NÃO 

MARCAÇÃO) 

 
Conforme o mapa “Unidades de Conservação”, em anexo, elaborado com as informações 
de UC’s do IEF/ICMBio (IDE/SISEMA), não existem UCs de proteção integral e zonas de 
amortecimento a menos de 3 km do empreendimento. 
 
Dessa forma, o item não será considerado na aferição do Grau de Impacto.  
 
Interferência em áreas prioritárias para a conservação, conforme ‘Biodiversidade em 

Minas Gerais – Um Atlas para sua Conservação  

 
A análise deste item é baseada no mapa elaborado pela GCA/IEF que contrapõem o 
polígono do empreendimento com os dados do Mapa Síntese das Áreas Prioritárias para 
conservação de Minas Gerais, conforme “Biodiversidade em Minas Gerais - Um Atlas para 
sua Conservação”. O referido mapa encontra-se no anexo. 
 
O empreendimento afeta uma ou mais áreas de importância biológica EXTREMA, 
justificando a sua marcação. 
 
Alteração da qualidade físico-química da água, do solo ou do ar 
 
Em consulta aos estudos ambientais e/ou pareceres da SUPRAM, verificamos que o 
empreendimento inclui impactos relativos a geração de efluentes líquidos, gasosos, e/ou 
resíduos sólidos. Mesmo adotando as medidas mitigadoras, não podemos desconsiderar 
impactos residuais e vazamentos acidentais. Destaca-se que o presente item da planilha GI 
não considera a magnitude do impacto. Dessa forma, esse item deve ser considerado para 
efeito de definição do GI. 
 
Rebaixamento ou soerguimento de aquíferos ou águas superficiais 
 
O referido item está relacionado à impactos sobre os recursos hídricos, afetando regime, 
fluxos ou quantidade, para mais ou para menos. Como ocorre em outros itens da planilha 
GI, o presente item não categoriza impactos por magnitude. Mesmo adotando as medidas 
mitigadoras, não podemos desconsiderar impactos residuais referentes a esse item. 
 
Considerando as premissas anteriores, o EIA, página 141, inclui o seguinte impacto: 

ALTERAÇÃO DO SISTEMA HIDROLÓGICO E HIDROGEOLÓGICO  
O aumento de superfícies impermeabilizadas e compactadas, como as 
estradas, praças de operações, poderá contribuir para uma menor 
infiltração de águas pluviais, incrementando o escoamento superficial 
e o aporte de sedimentos para as drenagens naturais. 

 
Além disso, o empreendimento é abastecido por poços manuais e tubulares (ver Parecer 
Único SUPRAM ASF Nº 0776974/2018 , página 8).  
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Assim, todos os efeitos residuais relativos ao uso e alteração do regime da água, 
independentemente da magnitude do impacto, devem ser compensados. 
 
Transformação de ambiente lótico em lêntico (JUSTIFICATIVA PARA A NÃO 

MARCAÇÃO) 

 

Segundo a resolução do CONAMA n°357 de 17 de março de 2005 denomina-se ambiente 

lótico como aquele relativo a águas continentais moventes (rios e riachos) e ambiente lêntico 

é aquele em que se refere à água parada (lagos e lagoas), com movimento lento ou 

estagnado. 

 

Em consulta ao Parecer Único SUPRAM ASF Protocolo N° 0141972/2011, item 2.2 - 

Utilização de recursos hídricos, não localizamos atividades e ações relacionadas à 

implantação de barramentos. 

 

Em consulta ao Parecer Único SUPRAM ASF Nº 0776974/2018, página 8, item 4, não 

localizamos atividades e ações relacionadas à implantação de barramentos. 

 

Em consulta ao EIA, páginas 34 e 35, não localizamos atividades e ações relacionadas à 

implantação de barramentos. 

 

Dessa forma, o presente item não será considerado para efeito de definição do GI. 

 

Interferência em paisagens notáveis 
(JUSTIFICATIVA PARA A NÃO MARCAÇÃO DO ITEM) 
 

Em análise ao RCA (2003) integrante do PA COPAM Nº 429/1999/5/2003, protocolo Siam nº 
0037491/2003, identificamos informações relativas à paisagem da região do 
empreendimento, vejamos: 

Promovendo o beneficiando de rocha calcária calcítica e dolomítica 
para utilização nos setores primário e terciário, classificada no código I 
- A conforme Deliberação Normativa 01/90 do COPAM, o 
empreendimento iniciou sua operação em 17/06/1975. 
[...]. 
A vegetação da região, apresenta uma acentuada descaracterização 
proveniente da implantação de extensa atividade agropastoríl e alta 
concentração da atividade calcineira, responsável pela supressão de 
espécies nativas para utilização como combustível de forno. 
[...]. 
A área do empreendimento em questão, toda a faixa longitudinal à 
rodovia, é utilizada por pequenos produtores rurais e calcinadores. 

 
Assim, é possível que grande parte dos impactos visuais na região do empreendimento 
tenha ocorrido antes do advento da Lei do SNUC. Também não foram identificadas razões 
para considerar a paisagem como notável. Assim, esse parecer opina pela não marcação do 
presente item da planilha GI. 
 
Emissão de gases que contribuem efeito estufa 
 
Os estudos ambientais e/ou pareceres da SUPRAM não deixam dúvidas de que o 
empreendimento prevê a emissão de gases estufa (GEE). Essas emissões estão 

http://www.siam.mg.gov.br/siam/analise/documento_form.jsp?child=S&CallerPage=/siam/analise/consultar_list.jsp!pageheader=N%A8num_pt=429%A8ano_pt=1999%A8num_pa=5%A8ano_pa=2003%A8cod_de=%A8num_proc_administrativo=5%A8ano_proc_administrativo=2003%A8cod_empreendimento=25034%A8cod_empreendedor=4265%A8tipoProcesso=1%A8order=Tipo&numFob=null&anoFob=null&pageheader=N&child=&idc_excluido=&num_documento=0037491&ano_documento=2003&frame=S&idc_emirec=R
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relacionadas a processos de combustão em máquinas e veículos, seja na implantação e/ou 
operação. Os principais GEE são: CO2, CH4, N2O, hidrocarbonetos e outros. 
 
Assim, o presente item será considerado para a aferição do GI. 
 
Aumento da erodibilidade do solo  
 
Segundo LAL (1988)4,  erodibilidade é o efeito integrado de processos que regulam a 
recepção da chuva e a resistência do solo para desagregação de partículas e o transporte 
subseqüente.  Ainda segundo o autor, esses processos são influenciados pela constituição, 
estrutura, hidratação do solo, bem como pelas características da circulação da água no 
mesmo.  

 
Qualquer tipo de solo quando exposto se torna mais vulnerável a processos erosivos e ao 
carreamento de suas partículas sólidas até cursos d’água mais próximos. O impacto das 
águas da chuva sobre o solo é maior quando ele está desprovido de vegetação aumentando 
o escoamento superficial e os riscos de erosão, uma vez que a vegetação que intercepta as 
gotas de chuva foi suprimida.  

 
A cobertura vegetal atua na produção de matéria orgânica, que por sua vez, atua na 
estruturação do solo; além disso, o sistema radicular das espécies vegetais também atua na 
formação de agregados e fixação de nutrientes. Por esse motivo a exposição do solo o 
deixa mais vulnerável a processos erosivos. 
 
Atividades antrópicas que incluem cortes e aterros  culminam em um revolvimento do solo 
que fica exposto e torna-se suscetível aos processos erosivos supracitados.   

 
Os solos são compostos de partículas minerarias primárias de vários tamanhos – areia, silte 
e argila – e material de natureza orgânica em vários estágios de estabilização que, dão 
origem a partículas secundárias, formando agregados. Com o movimento do solo, há o 
rompimento dessas partículas causando a modificação na estrutura do mesmo. 
 
Em análise ao EIA, página 141, verificamos que, dentre os impactos previstos, está o aporte 
de sedimentos para as drenagens naturais, que relaciona-se a intensificação de processos 
erosivos. 

O aumento de superfícies impermeabilizadas e compactadas, como as 
estradas, praças de operações, poderá contribuir para uma menor 
infiltração de águas pluviais, incrementando o escoamento superficial 
e o aporte de sedimentos para as drenagens naturais. 

 
O próprio controle das poeiras fugitivas por meio de aspersão de água nas principais vias de 
circulação por meio de caminhões pipas, citado no EIA, página 41, está relacionada à 
exposição do substrato, o que favorece os processos erosivos. 
 

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

Conservation Society, 1988. p. 141-160. 
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Fonte: Google Earth, julho/2003. 
 
Figura 1 – Trecho da ADA demonstrando áreas com substrato exposto.  
 
Em análise ao Parecer Único SUPRAM ASF referente ao PA COPAM Nº 
00429/1999/009/2010, verificamos impactos referentes a este item da planilha GI. 

2.6. IMPACTOS IDENTIFICADOS 
Os principais impactos ambientais decorrentes da licença prévia e de 
instalação serão: 
- Geração de efluentes líquidos sanitários; 
- Geração de resíduos sólidos provenientes da construção; 
- Particulados também provenientes da obra de construção; 
- Manutenção e abastecimento de equipamentos e máquinas 
envolvidas na obra; 
- Movimentação de terras. [grifo nosso]. 

  
Assim, entende-se que o empreendimento contribui para o aumento da erodibilidade do 
solo. 
 
Emissão de sons e ruídos residuais 
 

Em consulta aos estudos ambientais e/ou pareceres da SUPRAM, verificamos que o 

empreendimento inclui impactos relativos a esse item. Além de afetar a saúde humana, esse 

tipo de impacto implica na geração de impactos na fauna, podendo causar o seu 

afugentamento e até mesmo interferência em processos ecológicos. 

 

“Fisiologicamente diferentes animais interagem diferentemente com o ambiente. Seus 

aparelhos receptores e geradores de sinais acústicos captam e geram ondas mecânicas 

cujas faixas de freqüências são diferentes da capacidade perceptiva do aparelho auditivo 

humano. Alguns animais [...] são capazes de ouvir ultra-sons. Outros [...] se comunicam por 

infra-sons. Da mesma forma, estão sujeitos a diferentes efeitos da percepção acústica, 

quando da interferência de ruídos antrópicos”.4  
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“Para a investigação dos impactos que as emissões acústicas produzidas pelo homem 

podem causar às diferentes espécies da fauna, é necessário compreender o espectro 

sonoro de comunicação destas espécies e a condição acústica de seus hábitats”. 5 

 

Dessa forma, esse item deve ser considerado para efeito de definição do GI. 

 
2.3 Indicadores Ambientais 
 
2.3.1 Índice de Temporalidade 
 
A temporalidade de um empreendimento para fins de Grau de impacto, é definida pelo 

Decreto Nº 45.175/2009, como o tempo de persistência dos impactos gerados pelo mesmo 

empreendimento no meio ambiente.  

 

Conforme informações obtidas junto a Cal Oeste, a implantação do PA COPAM Nº 

429/1999/5/2003 iniciou-se em 2003 (ver fls. 480-verso e 483 da pasta GCA/IEF Nº 997). 

 

O EIA, datado de agosto/2013, páginas 144 e 145, apresenta impactos cuja temporalidade 
foi classificada como Longa, por exemplo, alteração dos níveis de ruídos e perda de 
espécimes da fauna silvestre por atropelamento. 
 

Considerando que os efeitos dos impactos ambientais de um empreendimento quaisquer 

permanecem no ambiente por prazo superior a sua vida útil, levando em conta as 

informações supracitadas, o presente parecer opina pela marcação do indicador “Duração 

longa” para o índice de temporalidade do empreendimento em análise. 

 

2.3.2 Índice de Abrangência 

 

Conforme observa-se no EIA, página 51, a definição da área de influência indireta leva em 
conta o conceito de bacia de drenagem:  

A área de influência indireta é representada pelo espaço sobre o qual 
poderá ser observado ou sentido os efeitos e impactos causados pela 
operação do empreendimento em questão.  
Neste trabalho será considerado como Área de Influência Indireta (AII) 
para os meios físico e biótico a microbacia hidrográfica onde o 
empreendimento está inserido e para o estudo socioeconômico, o 
município de Córrego Fundo sobre o qual está inserida a área 
diretamente afetada (ADA). 
 

Além disso, o empreendimento inclui impactos objetivamente classificados como regionais 
(impacto cujos efeitos se fazem sentir além dos limites da micro-bacia ou à área de 
influência direta). Por exemplo, alteração na qualidade das águas e alteração da qualidade 
do ar. 
 

                                                 
5
 CAVALCANTE, K. V. S. M. Avaliação acústica ambiental de háitats de passariformes expostos a ruídos 

antrópicos em Minas Gerais e São Paulo. UFMG. Belo Horizonte.2009. Disponivel em 

<http://www.smarh.eng.ufmg.br/defesas/353M.PDF>. Acesso em 12 mar. 2019. 
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Assim, considerando a definição da abrangência estabelecida pelo Decreto 45.175/2009, 
levando em conta o limite de afetação dos impactos de maior abrangência, entende-se que 
o empreendimento possui abrangência regional. 
 
3-  APLICAÇÃO DO RECURSO  
 
3.1 Valor da Compensação ambiental 
 

O valor da compensação ambiental foi apurado considerando o Valor de Referência (VR) do 

PA COPAM Nº 00429/1999/005/2003 e Valor de Referência (VR) do PA COPAM Nº 

00429/1999/011/2011 informados pelo empreendedor e o Grau de Impacto – GI (tabela em 

anexo), nos termos do Decreto 45.175/09 alterado pelo Decreto 45.629/11: 

 

Valor de Referência (VR) do PA COPAM Nº 
00429/1999/005/2003 (referente à jul/2019; fl. 
486 da Pasta GCA/IEF Nº 997 – Volume II)  R$ 1.745.874,77 

Taxa TJMG - Fator de Atualização Monetária 
Baseado na Variação de: 
ORTN/OTN/BTN/TR/IPC-R/INPC  –  de 
jul/2019 à ago/2019. Fonte: TJ/MG. 1,0010000 

Valor de Referência (VR) do PA COPAM Nº 
00429/1999/005/2003 atualizado (referente à 
ago/2019) 

R$ 1.747.620,64 
 

Valor de Referência do PA COPAM Nº 
00429/1999/011/2011 (referente à jul/2019; fl. 
470 da Pasta GCA/IEF Nº 997 – Volume II ) R$ 5.209.433,31 

Taxa TJMG - Fator de Atualização Monetária 
Baseado na Variação de: 
ORTN/OTN/BTN/TR/IPC-R/INPC  –  de 
jul/2019 à ago/2019. Fonte: TJ/MG. 1,0010000 

Valor de Referência do PA COPAM Nº 
00429/1999/011/2011 atualizado (referente à 
ago/2019) R$ 5.214.642,74 

VR do PA COPAM Nº 00429/1999/005/2003 
+ 

VR do PA COPAM Nº 00429/1999/011/2011 
(referente à ago/2019) R$ 6.962.263,39 

 Valor do GI apurado:  0,4100 % 

Valor da Compensação Ambiental (GI x VR) – 
(referente à ago/2019):  R$ 28.545,28 

 

No tocante ao PA COPAM Nº 00429/1999/011/2011, ressaltamos que a planilha de Valor de 

Referência (VR) é um documento autodeclatório elaborado pelo empreendedor, sendo de 

sua total responsabilidade. O responsável pelo preenchimento do referido documento é o Sr. 

José Lopes da Silva Filho (CRCMG 12.713). Para a elaboração do presente parecer, 

apenas verificamos se os campos da coluna VALOR TOTAL referente aos investimentos 

(R$) estavam ou não preenchidos na planilha VR, sendo que uma justificativa deveria ser 

apresentada no último caso. O escopo do presente parecer técnico não inclui a apuração 

contábil ou financeira dos valores (R$) constantes da planilha VR, bem como não inclui a 

checagem do teor das justificativas. O VR atualizado foi extraído da planilha para a posterior 

obtenção da compensação ambiental.  
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No tocante ao PA COPAM Nº 00429/1999/005/2003, ressaltamos que a planilha de Valor de 

Referência (VR) é um documento autodeclatório elaborado pelo empreendedor, sendo de 

sua total responsabilidade. O responsável pelo preenchimento do referido documento é o Sr. 

José Lopes da Silva Filho (CRCMG 12.713). Para a elaboração do presente parecer, 

apenas verificamos se os campos da coluna VALOR TOTAL referente aos investimentos 

(R$) estavam ou não preenchidos na planilha VR, sendo que uma justificativa deveria ser 

apresentada no último caso. O escopo do presente parecer técnico não inclui a apuração 

contábil ou financeira dos valores (R$) constantes da planilha VR, bem como não inclui a 

checagem do teor das justificativas. O VR atualizado foi extraído da planilha para a posterior 

obtenção da compensação ambiental.  

 
3.2 Unidades de Conservação Afetadas 
 
Conforme apresentado no mapa “Unidades de Conservação”, em anexo, o empreendimento 

não afeta quaisquer Unidades de Conservação. 

 

3.3 Recomendação de Aplicação do Recurso 
 
Obedecendo a metodologia prevista, bem como as demais diretrizes do POA/2019, este 
parecer faz a seguinte recomendação para a destinação dos recursos: 
 

Valores e distribuição do recurso 

Regularização fundiária das Ucs R$ 17.127,17 

Plano de manejo, bens e serviços R$ 8.563,58 

Estudos para criação de unidades de conservação R$ 1.427,26 

Desenvolvimento de pesquisa em unidade de 
conservação em área de amortecimento 

R$ 1.427,26 

Valor total da compensação: R$ 28.545,28 

 

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

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

 
4 – CONTROLE PROCESSUAL 

 

O presente expediente refere-se a Processo de Compensação Ambiental, pasta GCA nº 
997- volume I e II, Processos Administrativos Siam nº 00429/1999/005/2003 e 
00429/1999/011/2011, protocolado pela empresa Cal Oeste Ltda., visando o cumprimento 
da condicionante de compensação ambiental, fixada na Licença de Prévia concomitante 
com a licença de instalação (fls. 302) concedida na 72ª reunião ordinária da Unidade 
Regional do Alto São Francisco, no dia 17/02/2011, por força da sentença judicial exarada 
nos autos da Ação Civil Pública nº 261.11.003156-2 que tramitou na Comarca de Formiga 
(fls. 08/12), para fins de compensação dos impactos ambientais causados pelo 
empreendimento, nos moldes estabelecidos pela Lei 9.985, de 18 de julho de 2000. 

 

O processo foi devidamente formalizado perante a Gerência de Compensação Ambiental e 
instruído com a documentação necessária prevista na Portaria IEF nº 55, de 23 de abril de 
2012. 
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O valor de referência do empreendimento foi apresentado sob a forma de planilha (fls. 470 e 
486), uma vez que o empreendimento foi implantado após 19 de julho de 2000 (fls. 483 e 
490), devidamente assinada por profissional legalmente habilitado, acompanhada da devida 
Certidão de Regularidade Profissional (fls. 344), em conformidade com o art. 11, §1º do 
Decreto Estadual 45.175/2009 alterado pelo Decreto 45.629/2011: 

 

§1º O valor de Referência do empreendimento deverá ser informado 
por profissional legalmente habilitado e estará sujeito a revisão, por 
parte do órgão competente, impondo-se ao profissional responsável e 
ao empreendedor as sanções administrativas, civis e penais, nos 
termos da Lei, pela falsidade da informação. 

 

Assim, por ser o valor de referência um ato declaratório, a responsabilidade pela 
veracidade do valor informado é do empreendedor, sob pena de, em caso de falsidade, 
submeter-se às sanções civis, penais e administrativas, não apenas pela prática do crime de 
falsidade ideológica, como também, pelo descumprimento da condicionante de natureza 
ambiental, submetendo-se às sanções da Lei 9.605/98, Lei dos Crimes Ambientais. 

 

Afirmamos que a sugestão de aplicação dos recursos financeiros a serem pagos pelo 
empreendedor a título de compensação ambiental neste Parecer estão em conformidade 
com a legislação vigente, bem como, com as diretrizes estabelecidas pelo Plano Operativo 
Anual – POA/2019.  

 

Isto posto, a destinação dos recursos sugerida pelos técnicos neste Parecer atende as 
normas legais vigentes e as diretrizes do POA/2019, não restando óbices legais para que o 
mesmo seja aprovado. 

 

5 - CONCLUSÃO 

 

Considerando a análise, descrições técnicas empreendidas e a inexistência de óbices 

jurídicos para a aplicação dos recursos provenientes da compensação ambiental a ser paga 

pelo empreendedor, nos moldes detalhados neste Parecer, infere-se que o presente 

processo se encontra apto à análise e deliberação da Câmara de Proteção à Biodiversidade 

e áreas protegidas do COPAM, nos termos do Art. 13, inc. XIII do Decreto Estadual   nº 

46.953, de 23 de fevereiro de 2016. 

 

Ressalta-se, finalmente, que o cumprimento da compensação ambiental não exclui a 

obrigação do empreendedor de atender às demais condicionantes definidas no âmbito do 

processo de licenciamento ambiental. 

 

Este é o parecer. 

 

Smj. 

Belo Horizonte, 27 de agosto de 2019 

 
 
 

Thiago Magno Dias Pereira 
Gestor Ambiental 

MASP: 1.155.282-5 



  

Página 14 de 20 

 

 
 
 
 
 

Patrícia Carvalho da Silva 
Assessora Jurídica da DIUC/IEF 

MASP 1.314.431-6 
De acordo:  
 

 
 
 
 

Cláudio Vieira Castro 
Diretor de Unidades de Conservação – DIUC/IEF 

MASP: 1.458.133-4 
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Tabela de Grau de Impacto - GI 

Nome do Empreendimento Nº  Pocesso COPAM 

CAL OESTE LTDA. 
00429/1999/005/2003 & 
00429/1999/011/2011 

Índices de Relevância  
Valoração 

 Fixada 
Valoração 
 Aplicada 

Índices  de 
Relevância  

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

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

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

Interferência /supressão de 
vegetação, acarretando 

fragmentação. 

Ecossistemas especialmente 
protegidos (Lei 14.309) 

    0,0500       

Outros biomas     0,0450       

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

    0,0250      0,0250  X 

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

    0,1000       

Interferência em áreas prioritárias 
para a conservação, conforme o Atlas 

“Biodiversidade em Minas Gerais – 
Um Atlas para sua Conservação”. 

Importância Biológica Especial     0,0500       

Importância Biológica Extrema     0,0450      0,0450  X 

Importância Biológica Muito 
Alta 

    0,0400       

Importância Biológica Alta     0,0350       

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

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

Transformação de ambiente lótico em lêntico.     0,0450       

Interferência em paisagens notáveis.     0,0300       

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

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

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

Somatório Relevância     0,6650        0,2600  

Indicadores Ambientais 

Índice de temporalidade (vida útil do empreendimento) 

Duração Imediata – 0 a 5 anos     0,0500       

Duração Curta - > 5 a 10 anos     0,0650       

Duração Média - >10 a 20 anos     0,0850       

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

Total Índice de Temporalidade     0,3000        0,1000  

Índice de Abrangência 

Área de Interferência Direta do empreendimento 
    0,0300       

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

Total Índice de Abrangência     0,0800        0,0500  

Somatório FR+(FT+FA)       0,4100  

Valor do GI a ser utilizado no cálculo da compensação  0,4100% 

Valor de Referência do Empreendimento R$ 6.962.263,39 

Valor da Compensação Ambiental R$                 28.545,28 
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