
Fator de Atualização Monetária Baseado na Variação de: ORTN/OTN/BTN/TR/IPC-R/INPC  –  de janeiro/2016 à setembro/2019. Taxa: 1,1553189 – Fonte: TJ/MG.

Grau de Impacto - GI apurado 0,2700%

Valor da Compensação Ambiental R$ 145.640,27

Estudo Ambiental EIA/RIMA

Valor de Referência do Empreendimento  - 

VR
R$ 46.689.136,52

Valor de Referência do Empreendimento 

Atualizado - VR ¹
R$ 53.940.841,85

Fase atual do licenciamento VCL

Nº da Licença REVLOC

Validade da Licença 05/04/2016

Classe Classe 5

Fase de licenciamento da condicionante 

de compensação ambiental
REVLO

Nº da condicionante de compensação 

ambiental
5

Código – Atividade

DN 74 (2004) D-02-07-0 Fabricação de refrigerantes 

(inclusive quando associada àextração de água mineral) 

e de outras bebidas não alcóolicas, exclusivesucos.

Empreendimento AMBEV S.A

Localização Contagem/MG

N
o
 do Processo COPAM 00039/1996/005/2007

PARECER ÚNICO DE COMPENSAÇÃO AMBIENTAL

GCA/DIUC n° /1900

1 – DADOS DO EMPREENDIMENTO

Empreendedor AMBEV S.A - CLASSE 5 - REVLO

CNPJ 07.526.557/0051-79
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2.1-  Introdução

"Solicitar ao Instituto Estadual de

Florestas/Gerência de Gestão da Compensação

Ambiental – IEF/GECAM cumprimento da

compensação Ambiental, de acordo com o

Decreto 45.175/2009."

Considerações acerca do processo de licenciamento ambiental

Em 20-12-2007, o empreendedor COMPANHIA DE BEBIDAS DAS AMÉRICAS – AMBEV

formalizou junto a SUPRAM - CM o processo de Revalidação de licença de operação

(REVLO) para o empreendimento de mesma razão social, Unidade de Contagem/MG para a

atividade de Fabricação de Refrigerantes, que recebeu o nº 00039/1996/005/2007.

A primeira LO da AMBEV Contagem, processo 0039/1996/003/1996, foi concedida em 26-04-

1996, válida até 2003, com condicionantes. Na ocasião da Revalidação, o processo foi

encaminhado à Prefeitura de Contagem, por meio de convênio com a Secretaria Municipal de

Meio Ambiente, que analisou o pedido e concedeu a revalidação com condicionantes válida

até 09-02-2008.

A operação de carregamento é feita com o emprego de carregadeira Fiat Allis FR120 e o

transporte até o beneficiamento é realizado por caminhões Mercedes Benz com capacidade

10 ton/viagem.

Conforme processo de licenciamento COPAM 00039/1996/005/2007, analisado pela

SUPRAM CENTRAL METROPOLITANA, em face do significativo impacto ambiental o

empreendimento recebeu condicionante de compensação ambiental n° 5, prevista na Lei

9.985/00, conforme a seguir:

2 – ANÁLISE TÉCNICA

O empreendimento em análise AMBEV S.A localiza-se no município de Contagem/MG na

bacia do Rio São Francisco.

O empreendimento está operando no Município de Contagem desde 14-03-1996. A planta

industrial da empresa ocupa uma área total/útil de 61.773,60 m², sendo que a área construída

do empreendimento é de 28.910 m². Sua localização tem a seguinte coordenada geográfica:

L 19° 54’ 47” e N 44º 05’ 03” e encontra-se inserida na sub-bacia do Ribeirão do Onça.

A atividade principal da empresa recebeu o código D-02-07-0, que é a Fabricação de

Refrigerantes (inclusive quando associada à extração de água mineral) e de outras bebidas

não alcoólicas, exclusive sucos, classe 5, porte Grande, segundo a DN COPAM 74/2004.

O empreendimento opera com 362 funcionários que são dividido entre produção,

administrativo e terceirizados. A jornada de trabalho é realizada em 03 turnos de 08 h/dia de

segunda à sábado.
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O empreendimento encontra-se em área declarada urbana desde 1973 (PU SUPRAM CM,

pg. 04). Além disso, nem os estudos nem o PU SUPRAM fazem referências de ocorrência de

tais espécies.

Sendo assim, não se justifica a marcação do item.

Introdução ou facilitação de espécies alóctones (invasoras) (Justificativa de não

marcação do item)

Os estudos ambientais não mencionam nenhuma espécie que possa justificar a marcação

deste item.

2.3 Impactos ambientais 

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

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

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

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

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

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

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

Ocorrência de espécies ameaçadas de extinção, raras, endêmicas, novas e vulneráveis

e/ou interferência em áreas de reprodução, de pousio ou distúrbios de rotas

migratórias. (Justificativa para não marcação do Item). 

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

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

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

Não há referências nos estudos ambientais nem no Parecer Único da Supram que expliquem

as Áreas de Influência do Empreendimento apresetados pela empresa.

Por meio do ofício OF.No 334/04/SMMA/Superintendência de Licenciamento Ambiental de 29-

03-2004, a Prefeitura Municipal de Contagem reencaminhou para a FEAM devido ao porte

(III, na ocasião), que, em virtude da publicação da DN 74/04, passou a ser classe 5.

Por meio do ofício OF.No 334/04/SMMA/Superintendência de Licenciamento Ambiental de 29-

03-2004, a Prefeitura Municipal de Contagem reencaminhou para a FEAM devido ao porte

(III, na ocasião), que, em virtude da publicação da DN 74/04, passou a ser classe 5.

Os estudos ambientais apresentados no Relatório de Avaliação de Desempenho Ambiental –

RADA foram elaborados por Guilherme F. Rolim, Biólogo CRBio 04-13284/4 –D.

2.2 Caracterização da área de Influência 
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Conforme mapa 05, o empreendimento está localizado fora de áreas prioritárias para a

Conservação.

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

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

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

Minas Gerais – Um Atlas para sua Conservação (Justificativa para não marcação

desse item)

A primeira delas é o Parque Municipal Ursulina de Andrade Melo, categoria essa que não

está presente no SNUC, e só aparece no IDE/IEF, pois ela faz jus ao ICMS ecólogico de

acordo com critérios da Gerência de Implantação e Manejo das Unidades de

Conservação/DUC/IEF. Além disso, a mesma não se encontra cadastrada no SNUC.

As outras duas são respectivamente a APA Estadual Vargem das Flores e APA Esatadual

Fernão Dias, que não pertencem a categoria "Proteção Integral"

Dessa forma, não se justifica a marcação desse item.

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

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

desse item)

No mapa 02 é possível observar que há 03 unidades de conservação dentro da AII e do raio

de três quilômetros do empreendimento.

Dessa forma, fica evidente o imapacto, ainda que anterior a 2000, pois o mesmo persiste

após essa data. 

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

Interferência em cavernas, abrigos ou fenômenos cársticos e sítios paleontológicos

(Justificativa para não marcação desse item)

O mapa 03 mostra que o empreendimento encontra-se todo inserido em área de Baixa

probalidade de ocorrência de cavidades. 

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

Interferência /supressão de vegetação, acarretando fragmentação 

De acordo com o RADA (pg. 56), o empreendimento foi embargado pelo IBAMA por

supressão de vegetação de APP sem autorização prévia. Além disso, ainda de acordo com o

RADA (pg. 57), anteiromente ao embargo a prefeitura de Contagem havia autorizado o

desmate de 62.000 m² de vagetação.
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Dessa forma, fica evidente esse tipo de impacto pelo empreendimento e o item será marcado 

na avaliação do G.I.

Já em relação aos efluentes atmosférico, são liberadas em uma única chaminé proveniente

de uma caldeira que usa como combustível o óleo BPF e opera intermitentemente, ficando a

segunda em stand-by, entrando em operação somente no período de manutenção da

primeira (PU SUPRAM, pg. 06).

Dessa forma, fica evidente que o empreendimento causa esse tipo de impacto e, por isso, o

item será anotado na avaliação do G.I.

Rebaixamento ou soerguimento de aqüíferos ou águas superficiais

O empreendimento faz uso de água da concessionária COPASA com um consumo máximo

de 15.705 m³/mês (médio de 10.394 m³/mês), e também de 02 poços tubulares com um

consumo máximo de 12.754 m³/mês (médio de 7.968m³/mês): 1 outorgado pela portaria

01037/2009 (renovação da portaria nº 653/2002), válida até 28-04-2014, 1 outorgado pela

portaria nº01676/2006, válida até 14-12-2011. Consumo total máximo de 28.458 m3/mês

(médio de 18.362 m3/mês) (PU SUPRAM CM, pg. 04).

Os efluentes líquidos gerados na fábrica são provenientes da área de produção (etapas de

higienização das garrafas de vidro e PET, lavagem dos equipamentos e dutos), Estação de

tratamento de água - ETA, xaroparia, utilidades (beneficiamento do CO2, limpeza das

caldeiras, purga e refrigeração de equipamentos), armazém e sanitários a uma vazão

máxima de 847 m³/dia (PU SUPRAM CM, 05).

Os efluentes líquidos gerados pelo empreendimento são constituídos por compostos

orgânicos, detergentes, desinfetantes e esgoto sanitário, estes são oriundos do processo

produtivo. Constitui também efluentes líquidos aqueles gerados na higienização das

instalações operacionais e administrativas, higienização dos funcionários e da cozinha

industrial (PU SUPRAM CM, 05).

De acordo com o PU SUPRAM CM (pg. 05) Os resíduos sólidos gerados pela empresa foram

divididos nas seguintes classes conforme NBR 10.004/2002

* Resíduos Classe I: Cinzas da caldeira BPF, lâmpadas fluorescentes, embalagens vazias

contaminadas, solventes, óleo lubrificante usado, resíduos perigosos que apresentam

inflamabilidade (óleo, tintas e solventes) e resíduos perigosos que apresetam patogenicidade

(resíduo de ambulatório);

* Resíduos classe II: Resíduos do restaurante industrial, varrição da fábrica, lixo comum, terra

infusória e resíduos da ETE, cerca de . Estes resíduos são encaminhados para o aterro

sanitário do município de Contagem;

* Resíduos Classe II: Sucata de metais ferrosos, resíduos de papel e papelão, filmes e

pequenas embalagens de plástico, resíduos de madeira contendo substâncias não tóxicas,

sucata de vidro, sucata de alumínio, cobre e inox e sucata de garrafeira. Estes resíduos são

enviados para a reciclagem.

Alteração da qualidade físico-química da água, do solo ou do ar
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De acordo com a RADA (pg. 41) o empreendimento encontra-se isolado de qualquer

habitação, sendo utilizado máquinas modernas que produzem poucos ruídos, além do prédio

ser revestido apropriadamente.

Assim, o mesmo não se caracteriza risco para a comunidade e nem fauna circunvizinha (PU

Supram CM, pg. 06).

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

Na liberação do Termo de Embargo o IBAMA (citado anteriormente) recomendou a

canalização do curso da água que tange o empreendimento a fim de evitar o asseoreamento

a jusante.

O parecer da Supram CM, por sua vez, não menciona nada que justifique a marcação do 

Assim, não se justifica a marcação do item na avaliação do G.I.

Emissão de sons e ruídos residuais (Justificativa para não marcação desse item)

Apesar disso, a queima libera na atmosfera o CO2, um dos gases do efeito estufa.

Sendo assim, esse item será considerado na avaliação do G.I.

Aumento da erodibilidade do solo  (Justificativa para não marcação desse item)

Sendo assim, este item também não será marcado na avaliação do G.I.

Emissão de gases que contribuem efeito estufa

De acordo com o RCA (pg. 37), os poluentes produzidos metano e dióxido de carbono, cujo

sistema de controle é a queima de biogás em um queimador que transforma os gases em

CO2 e H2O.

Sendo assim, o item não será marcado.

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

O empreendimento não afetará nenhuma paisagem notável, de acordo com o parecer da

SUPRAM e com os estudos ambientais.

Além disso, o empreendimento encontra-se inserido em área urbana já antropizada.

Transformação de ambiente lótico em lêntico. (Justificativa para a não marcação do

item).

Não são mencionados nem nos estudos ambientais nem nos pareceres da SUPRAM

impactos que acarretem transformação de ambiente lótico em lêntico.
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Valor da Compensação Ambiental (GI x VR): R$ 145.640,27

Valor de referência do empreendimento atualizado: R$ 53.940.841,85

Taxa TJMG¹: 1,1553189

 Valor do GI apurado: 0,2700%

3-  APLICAÇÃO DO RECURSO 

3.1 Valor da Compensação ambiental

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

empreendimento informado pelo empreendedor e o Grau de Impacto – GI (tabela em anexo),

nos termos do Decreto 45.175/09 alterado pelo Decreto 45.629/11:Valor de referência do empreendimento: R$ 46.689.136,52

Apesar do parecer da Supram mencionar que o empreendimento tem abrangência indireta, é

importante lembrar que o empreendimento consome uma quantidade consideravelmente alta

de água em área urbada do munícipio de contagem, impactado os recursos hídricos de toda

a comunidade em volta.

Além disso, há que se destacar, também, a emissão de gases do efeito estufa que são

liberados na atmósfera e carregado pelo vento em áreas muito distância da área do

empreendimento.

Assim, fica evidente que algusn impactos perfazem a área do empreendimento sendo os

impactos do mesmo, então, considerado como de abragência indireta.

O empreendimento foi licenciado pela primeira vez em 1996 e em 2015 protocolou o pedido

de revalidação da Licença de Operação. Apesar do processo ter sido arquivado, o

empreendimetno continua em atividade até a presente data.

Além disso, no próprio Parecer Único da Supram é informado que o empreendimento terá

"Longa duração"

Sendo assim o item será marcado como sendo de Longa Duração.

2.4.2 Índice de Abrangência

Média >10 a 20 anos 0,085

Longa >20 anos 0,1

2.4.1 Índice de Temporalidade

Segundo o Decreto Estadual 45.175/2009, o Fator de Temporalidade é um critério que

permite avaliar a persistência do comprometimento do meio ambiente pelo empreendimento.

O Fator de Temporalidade pode ser classificado como:

Duração Valoração (%)

Imediata 0 a 5 anos 0,05

2.4 Indicadores Ambientais
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Valor total da compensação: R$ 145.640,27

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

Estudos para criação de unidades de conservação R$ 7.282,01

Desenvolvimento de pesquisa em unidade de conservação em área R$ 7.282,01

Sendo assim, 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$ 87.384,16

Plano de manejo, bens e serviços R$ 43.692,08

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

Compensação Ambiental deverá ser distribuído da seguinte forma: 60% para Regularização

Fundiária, 30% para Plano de Manejo, Bens e Serviços, 05% para Estudos para criação de

Unidades de Conservação e 05% para Desenvolvimento de pesquisas em unidade de

conservação e área de amortecimento. 

A planilha de Valor de Referência (VR) é um documento autodeclatório elaborado pelo

empreendedor, sendo de sua total responsabilidade. 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 as

justificativas são apresentadas no último caso. Não foi realizada a apuração contábil

ou financeira dos valores (R$) constantes da planilha VR, bem como a checagem das

justificativas. Todo VR/VCL é acompanhado de uma certidão de regularidade

profissional atualizada.

3.2 Unidades de Conservação Afetadas

Apesar do AII do empreendimento estar afetando a APA Estadual Vargem das Flores e a

APA Fernão Dias, de acordo com o POA/2019 (pg. 200) "nos casos de Unidades de

Conservação pertencentes às categorias de RPPN e APA, as mesmas somente serão

consideradas afetadas quando abrigarem o empreendimento, total ou parcialmente, em seu

interior ou fizerem limite com o empreendimento, respeitados os critérios de análise técnicos".

Ou seja, como o empreendimento não faz limite com a APA, a mesma não faz jus ao

recebimento do recurso.

Além disso, o empreendimento afeta o Parque Municipal Ursulina Mello, mas essa não é uma

categoria de uc e, por isso, o mesmo não consta no CNUC. Sendo assim, também não faz

jus ao recebimento de recurso da Compensação Ambiental.

8 de 17



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.

O valor de referência foi apresentado sob a forma de planilha, vez que o empreendimento foi

implantado após 19/07/2000 e está devidamente assinada por profissional legalmente

habilitado, acompanhada de Anotação de Responsabilidade Técnica de seu elaborador, 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.

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

responsabilidade pela veracidade do valor informado é do empreendedor, estando sujeito às

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

sanções no caso de descumprimento de condicionante de natureza ambiental.

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

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

óbices legais para que o mesmo seja aprovado.

5 - CONCLUSÃO

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

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

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

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

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

46.953, de 23 de fevereiro de 2016.

Trata-se o expediente de Processo de Compensação Ambiental, pasta GCA nº 1119, PA

COPAM n.º 00039/1996/005/2007 que visa o cumprimento de condicionante incluída pela

URC CopamCENTRAL METROPOLITANA, com base no artigo 36, da Lei 9985, de 18 de

julho de 2000, que deverá ser cumprida pelo empreendimento denominado - AMBEV S.A -

pelos impactos causados.

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

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

2012.
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Smj.

1 -

Cláudio Vieira Castro

Diretor de Unidades de Conservação/ DIUC

MASP: 1.458.133-4

6-Referência

Fator de Atualização Monetária Baseado na Variação de: ORTN/OTN/BTN/TR/IPC-R/INPC

–  de janeiro/2016 à setembro/2019. Taxa: 1,1553189 – Fonte: TJ/MG.

Belo Horizonte-MG, 00  de janeiro de 1900.

Rodrigo Teribele

Analista Ambiental - Biólogo

CRBio – 33.779/04-D

MASP 1.364.401-8

Patrícia Carvalho da Silva

Assessora Jurídica /DIUC

MASP 1.314.431-6

De acordo:
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Valoração

 Fixada
Valoração

 Aplicada

Índices  de 

Relevância 

     0,0750   

     0,0100   

     0,0500   

     0,0450      0,0450 X

     0,0250   

     0,1000   

     0,0500   

     0,0450   

     0,0400   

     0,0350   

     0,0250      0,0250 X

     0,0250      0,0250 X

     0,0450   

     0,0300   

     0,0250      0,0250 X

     0,0300   

     0,0100   

0,6650    0,1200    

     0,0500   

     0,0650   

     0,0850   

     0,1000      0,1000 X

0,3000    0,1000    

     0,0300   

     0,0500      0,0500 X

     0,0800 0,0500    

0,2700    

R$

R$Valor da Compensação Ambiental 145.640,27                

Total Índice de Abrangência

Somatório FR+(FT+FA)

Valor do GI a ser utilizado no cálculo da compensação  0,2700%

Valor de Referência do Empreendimento 53.940.841,85 

Duração Média - >10 a 20 anos

Duração Longa - >20 anos

Total Índice de Temporalidade

Índice de Abrangência

Área de Interferência Direta do empreendimento

Área de Interferência Indireta do empreendimento

Emissão de sons e ruídos residuais.

Somatório Relevância

Indicadores Ambientais

Índice de temporalidade (vida útil do empreendimento)

Duração Imediata – 0 a 5 anos

Duração Curta - > 5 a 10 anos

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

Rebaixamento ou soerguimento de aquíferos ou águas superficiais.

Transformação de ambiente lótico em lêntico.

Interferência em paisagens notáveis.

Emissão de gases que contribuem para o efeito estufa.

Aumento da erodibilidade do solo. 

Interferência em unidades de conservação de proteção integral, sua 

zona de amortecimento, observada a legislação aplicável.

Interferência em áreas prioritárias para a 

conservação, conforme o Atlas 

“Biodiversidade em Minas Gerais – Um Atlas 

para sua Conservação”.

Importância Biológica 

Especial

Importância Biológica 

Extrema
Importância Biológica 

Muito Alta
Importância Biológica 

Alta

Ocorrência de espécies ameaçadas de extinção, raras, endêmicas, 

novas e vulneráveis e/ou interferência em áreas de reprodução, de 

pousio ou distúrbios de rotas migratórias.

Introdução ou facilitação de espécies alóctones (invasoras).

Interferência /supressão de vegetação, 

acarretando fragmentação.

Ecossistemas 

especialmente 

protegidos (Lei 14.309)

Outros biomas

Interferência em cavernas, abrigos ou fenômenos cársticos e sítios 

paleontológicos.
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