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 PARECER ÚNICO DE COMPENSAÇÃO AMBIENTAL  
 

GCA/DIUC Nº 016/2019 
 
1 DADOS DO EMPREENDIMENTO  

EMPREENDEDOR Cia Ferroligas Minas Gerais – Minas Ligas 

CNPJ 16.933.590/0001-45 

Empreendimento Cia Ferroligas Minas Gerais – Minas Ligas 

Localização João Pinheiro / MG – Zona rural 

No do Processo COPAM 
9464/2007/002/2012– Licença de Operação Corretiva -  LOC 

 

Código Atividade 

G-03-02-6 Silvicultura – Classe 3 

G-03-03-4 
Produção de Carvão Vegetal de Floresta 
Plantada – classe 5 

G-06-01-8 
Armazenamento de produtos agrotóxicos, 
veterinários e afins – classe 1 

Fase de licenciamento da 
condicionante de compensação 
ambiental 

Licença de Operação Corretiva - LOC 

Nº da condicionante de compensação 
ambiental 

Condicionante nº 05 

Fase atual do licenciamento  
Licença de Operação Corretiva - LOC 

Nº da Licença Certificado LOC nº047/2018 

Validade da Licença 29/06/2028 

Estudo Ambiental  EIA/ RIMA e PCA 

Valor Contábil Líquido do 
empreendimento 

R$ 8.447.471,26 

Valor Contábil Líquido Atualizado R$ 8.558.484,55¹  

Grau de Impacto - GI apurado 0,4300% 

Valor da Compensação Ambiental 
R$ 36.801,48 

  1 Fator de Atualização Monetária baseado na variação de ORTN/OTN/BTN/TR/IPC-R/INPC – de fevereiro de 2019 à abril 
/2019. Taxa: 1,0131416 – Fonte: TJMG 

 

2 ANÁLISE TÉCNICA  

 

2.1 Introdução 

  

O empreendimento em análise refere-se a Compensação Ambiental referente ao pedido de 
solicitação de Licença de Operação em Caráter Corretivo-LOC, Processo Administrativo nº 
9464/2007/002/2012, requerida pela Companhia Ferroligas Minas Gerais para o 
empreendimento localizado na Fazenda Centenário situado no distrito de Canabrava no 
município de João Pinheiro/MG. 
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De acordo com a Deliberação Normativa do Conselho Estadual de Política Ambiental-
COPAM nº 74, de 09 de setembro de 2004, hoje alterada pela DN COPAM n° 217, de 06 de 
Dezembro de 2017, o empreendimento foi enquadrado na Classe 5 e instruído com Estudo 
de Impacto Ambiental- EIA, Relatório de Impacto Ambiental-RIMA e Plano de Controle 
Ambiental-PCA. 
 
As atividades, conforme a Deliberação Normativa COPAM n° 74/2004 são: silvicultura em 
uma área de plantio de 3.792,94 ha; armazenamento de produtos agrotóxicos, veterinários e 
afins; e produção de carvão vegetal, oriunda de floresta plantada, com capacidade nominal 
de 132.000 mdc/ano.  
 
A paisagem na Fazenda Centenário é típica da região, se apresentando como Cerrado 
Sentido Restrito (stricto sensu), com presença de alguns campos sem árvores. Em alguns 
pontos é possível observar pequenas matas e veredas. (PU P.5) 
 
A Lei Federal nº 9.985/2000 – Lei do SNUC – determina que a compensação ambiental 
aplica se nos casos de licenciamento de obras capazes de gerar impactos ambientais 
significativos, assim considerados pelo órgão competente, como é o caso da implantação do 
empreendimento contidos na Fazenda Centenário.      
   
A implantação e operação das atividades acarretou alteração da paisagem, supressão de 
vegetação no passado, alteração do relevo, emissão de ruídos, poeiras e possíveis 
alterações da qualidade físico-química da água e do solo. Deste modo, considera-se o 
empreendimento passível da incidência da Compensação Ambiental, nos termos da Lei nº 
9.985, de 18 de julho de 2000 e do Decreto Estadual nº 45.175, de 17 de setembro de 2009, 
atualizado pelo Decreto n° 45.629/11. 
 
Conforme o processo de licenciamento COPAM nº009464/2007/002/2012, analisado pela 
SUPRAM Noroeste de Minas, em face do significativo impacto ambiental o empreendimento 
recebeu a condicionante nº 05, referente a compensação ambiental prevista na Lei 
9.985/2000, na Licença de Operação Corretiva – LOC nº 047/2018/2017, na Reunião 
Ordinária da Câmara de Atividades Agrossilvipastoris – CAP, em reunião do dia 28/06/2018. 
A condicionante nº 05, do PA COPAM nº009464/2007/002/2012, refere-se à exigibilidade da 
compensação ambiental e relata o seguinte: 
 

“Formalizar perante a Gerência de Compensação 
Ambiental do IEF, no prazo máximo de 120 dias 
contados do recebimento da Licença, processo de 
CompensaçãoAmbiental, conforme procedimentos 
estipulados pela Portaria nº 55, de 23 de abril de 
2012.” 

 
Dessa forma, a presente análise técnica tem o objetivo de subsidiar a CPB/COPAM na 
fixação do valor da Compensação Ambiental e forma de aplicação do recurso, nos termos 
da legislação vigente. 
 
Maiores especificações acerca deste empreendimento estão descritas no Estudo de Impacto 
Ambiental, Pareceres Técnicos da Supram Noroeste de Minas do empreendimento 
Companhia Ferroligas Minas Gerais 
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Maiores especificações acerca deste empreendimento estão descritas no Estudo e Relatório 
de Impacto Ambiental – EIA/ RIMA1, Plano de Controle Ambiental - PCA2, Parecer Único 
SUPRAM Noroeste de Minas  nº 03443715/2018(SIAM)3. 
 

2.2 Caracterização da área de Influência  

 

Para o estabelecimento das áreas de influência do empreendimento, foram consideradas as 
definições presentes no EIA, as áreas de influência da Fazenda Centenário compreendem 
as áreas de potenciais impactos sobre os diversos aspectos ambientais – físico, biótico e 
socioeconômico. Logo, considerou-se: 
 

 Área Diretamente Afetada – ADA: A ADA perfaz toda a área utilizada para plantio. São 
também objetos da ADA as áreas inerentes ao empreendimento, ou seja, as áreas das 
estradas, sedes, bacia de acumulação de água, barragens, áreas de plantio. Como o 
empreendimento está em operação, a ADA equivale exatamente às áreas antropizadas, 
ou seja, área utilizada para operar o empreendimento. 
 

 Área de Influência Direta – AID: A AID do meio físico e biótico do empreendimento está 
representada pelas áreas utilizadas para plantio, áreas das estradas, sedes, bacia de 
acumulação de água, barragem de irrigação, áreas cobertas com vegetação que 
compõem a reserva legal e áreas de preservação permanente. A área total da AID é 
equivalente a área total do empreendimento que está sendo licenciado.  
 

 Área de Influência Indireta – AII: do empreendimento para o meio biótico foi definida 
como sendo a área compreendida dentro do raio de 5km no entorno da propriedade. O 
território do município de João Pinheiro, Buritizeiro e Pirapora, foi considerada como a 
Área de Influência Indireta para os meios socioeconômico e cultural por ser a região 
onde incidirão com maior intensidade os impactos positivos e aqueles potencialmente 
negativos, considerando-se a fase atual em que se encontra o empreendimento, ou seja, 
já em operação. 
Algumas áreas de influência indireta que mais se destacam para o empreendimento são 
as vias de acesso aos municípios vizinhos, estradas municipais, além das propriedades 
e Fazendas limítrofes ao empreendimento em questão. 

 

2.3 Impactos ambientais  

 

Considerando que o objetivo primordial da Gerência de Compensação Ambiental do IEF é, 
através deste 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 que, em consonância com o disposto no Decreto supracitado, para fins de 
aferição do GI, apenas serão considerados os impactos gerados, ou que persistirem, por 
período posterior a 19/07/2000, quando foi criado o instrumento da compensação ambiental.  
 
 

                                                 
1 CIA FERROLIGAS MINAS GERAIS. ESTUDO E RELATÓRIO DE IMPACTO AMBIENTAL – EIA/RIMA. VOLUME I. JOÃO 
PINHEIRO 2012.   
2 CIA FERROLIGAS MINAS GERAIS. PLANO DE CONTROLE AMBIENTAL - PCA. JOÃO PINHEIRO: 2012.   
3 SUPERINTENDÊNCIA REGIONAL DE MEIO AMBIENTE NOROESTE DE MINAS – SUPRAM NOR. Parecer Único nº 
0343715/2018. JOÃO PINHEIRO: 2018.  
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2.3.1 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 empreendimento está localizado nos domínios do Bioma Cerrado, considerado um 
“hotspot”, ou seja, uma região com enorme biodiversidade, muitas espécies endêmicas e 
altas taxas de destruição de suas áreas naturais. (EIA, p. 306)  
 

FAUNA 

O levantamento faunístico foi realizado por meio de um inventário das comunidades de 
vertebrados (anfíbios, répteis, aves e mamíferos) e invertebrados (entomofauna terrestre).  
 
Segundo o levantamento faunístico, realizado nas áreas de influência do empreendimento, 
foram identificadas as seguintes espécies ameaçadas de extinção: 
 

Categoria Espécie Categoria de ameaça Referência 

Mastofauna Chrysocyon brachyurus 
(Lobo-Guará) 

VU (vulnerável) DN COPAM n° 147/2010 

VU (vulnerável) Portaria MMA nº 444/2014 

Mastofauna Leopardus pardalis 
(Jaguatirica) 

VU (vulnerável) DN COPAM n° 147/2010 

   Mastofauna Tapirus terrestres  
(Anta) 

VU (vulnerável) DN COPAM n° 147/2010 

Mastofauna Myrmecophaga tridactyla 
(Tamanduá bandeira) 

VU (vulnerável) DN COPAM n° 147/2010 

 

Dessa forma, tendo em vista que os estudos ambientais demonstram a ocorrência de 
espécies ameaçadas na região de influência do empreendimento, o respectivo item deverá 
ser considerado como relevante para a aferição do Grau de Impacto.  
 

2.3.2 Introdução ou facilitação de espécies alóctones (invasoras)  

                             

“As espécies exóticas são aquelas que, independentemente de 
serem ornamentais ou não, têm origem em outro território 
(BIONDI, 2004) ¹. Espécies exóticas invasoras são aquelas que 
ocorrem numa área fora de seu limite natural historicamente 
conhecido, como resultado de dispersão acidental ou intencional 
por atividades humanas. Atualmente, as espécies exóticas 
invasoras são reconhecidas como a segunda causa mundial para 
a perda de diversidade biológica, perdendo apenas para a 
destruição de habitats e a exploração humana direta. Essas 
espécies, quando introduzidas em outros ambientes, livres de 
inimigos naturais, se adaptam e passam a reproduzir-se a ponto 
de ocupar o espaço de espécies nativas e produzir alterações nos 
processos ecológicos naturais, tendendo a se tornar dominantes 
após um período de tempo mais ou menos longo requerido para 
sua adaptação (ZILLER et al., 2004). 4 

 

 

                                                 
¹ BIONDI, D.; PEDROSA-MACEDO; J. H. Plantas invasoras encontradas na área urbana de Curitiba (PR). FLORESTA, 
Curitiba, PR, v. 38, n. 1, p. 129-130, jan./mar. 2008. Disponível em: http://revistas.ufpr.br/floresta/article/download/11034/7505. 
Acesso em: 13 jun. 2017. 
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O eucalipto é uma árvore exótica, ou seja, não pertence à flora natural do Brasil. Ela foi 
trazida no início do século, proveniente da Austrália, onde existem mais de 600 espécies 
nativas de eucalipto. 
No caso deste empreendimento destaca no plantio e exploração florestal em uma área de 
plantio que estende-se por 3.792,94 hectares, ocupando cerca de 39,44% da área total da 
Fazenda Centenário. 
 
Portanto, dentre as consequências da introdução de plantas exóticas, STILING (1999) 
destaca a redução das plantas nativas pela competição, bem como, levanta outras 
consequências indiretas, tais como, disseminação de parasitas e doenças de espécies 
exóticas para espécies nativas, mudanças genéticas das espécies nativas por hibridação 
com espécies exóticas, alterações abióticas e mudanças no regime do fogo. Isso é 
particularmente preocupante em se tratando de área que inclui campos e cerrados. 
De maneira geral, em se tratando de espécies exóticas, é primordial zelar pela prevenção e 
precaução. Sendo assim, uma vez que o empreendimento em tela implicará em introdução 
e/ou facilitação, resta clara a necessidade de compensação ambiental. 
 
Considerando os riscos envolvidos com a introdução de espécies exóticas, considerando a 
escassez de políticas públicas referentes ao controle de espécies invasoras no âmbito do 
Estado de Minas Gerais, considerando a rica biodiversidade nativa de nosso. Considerando 
o caráter educativo dos pareceres do Sisema, esse parecer opina pela marcação do item 
“Introdução ou facilitação de espécies alóctones (invasoras)”.  
 
Dessa forma, tendo em vista o exposto, conclui-se que existem elementos concretos que 
subsidiem a marcação do item Introdução ou facilitação de espécies alóctones 
(invasoras) e, portanto, o item será considerado na aferição do grau de impacto. 
 

2.3.3 Interferência /supressão de vegetação, acarretando fragmentação  

 

Segundo informado nos estudos, a alteração do uso do solo ocorreu na década de 1970, 
mediante supressão da vegetação nativa para formação de pastagens artificiais, e 
aproveitamento da madeira para fabricação de carvão vegetal. Já na década de 1980, as 
áreas de pastagem foram sendo substituídas paulatinamente, pela empresa ARG LTDA, por 
plantio de eucalipto, por meio de Projetos de Reflorestamentos incentivados por ações do 
governo. (EIA P.14) 
 
Atualmente, a colheita da floresta de eucalipto destina-se a fabricação de carvão vegetal na 
própria Fazenda Centenário e parte da lenha é aproveitada para geração de cavacos. 
Independente da forma, todo subproduto florestal é aproveitado, integralmente, na planta 
industrial da MINASLIGAS em Pirapora-MG. (EIA p.15) 
 
Na década de 1970, durante a fase de planejamento do empreendimento, a supressão de 
vegetação nativa para abertura de estradas e aceiros promoveu a perda de material 
genético da flora, além de fragmentação e destruição de habitats. Nesse tipo de situação a 
fauna tende a migrar para áreas protegidas que oferecem maior quantidade de recursos. 
Esse impacto é considerável negativo. (EIA P.15) 
 
 A supressão da vegetação nativa para implantação da atividade de silvicultura promoveu a 
perda de material genético, bem como a fragmentação e destruição de habitats. À medida 
que a vegetação nativa foi suprimida aumentou a quantidade de bordas em função do 
aumento do número de fragmentos gerando a intensificação do que chamamos de efeito de 
bordas. Este é caracterizado por várias alterações que ocorrem na borda do fragmento em 
direção ao centro do mesmo. 
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Dentre essas alterações podemos citar: 
 
Nesse sentido, para contextualizar a situação vegetacional das áreas de influência do 
empreendimento, foi elaborado o Mapa 01, no qual é possível verificar a presença das 
seguintes formações: Campo, Cerrado e Eucalipto.  
  
Além disso, conforme informado anteriormente e, evidenciado pelo Mapa 02, o 
empreendimento está situado nos domínios do Bioma Cerrado. 
  
 Dessa forma, conclui-se que há elementos concretos que subsidiem a marcação do  item  
portanto, o mesmo  será considerado na aferição do Grau de Impacto.  
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MAPA 01 
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                                                                                                          MAPA 02 
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2.3.4 Interferência em cavernas, abrigos ou fenômenos cársticos e sítios 

paleontológicos (Justificativa para a não marcação do item) 

 

 

Conforme verificado no Mapa 03, elaborado com os dados do Centro Nacional de Pesquisa 
e Conservação de Cavernas (CECAV, 2012), a área compreendida pelas áreas de influência 
direta (ADA e AID) do empreendimento, apresenta potencial de ocorrência de cavidades 
classificado, predominantemente, como de “Médio”. Ressalta-se que não foram encontradas 
cavidades cadastradas na área de influência do empreendimento. 
 
Dessa forma, conclui-se que não há elementos concretos que subsidiem a marcação do  
item Interferência em cavernas, abrigos ou fenômenos cársticos e sítios paleontológicos, 
portanto o mesmo não será considerado na aferição do Grau de Impacto.  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

http://www.icmbio.gov.br/cecav/
http://www.icmbio.gov.br/cecav/
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MAPA 03 
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2.3.5 Interferência em unidades de conservação de proteção integral, sua zona de 

amortecimento, observada a legislação aplicável 

(Justificativa para a não marcação do item) 
 
A partir dos critérios presentes no POA/2019 para definição de Unidades de Conservação 
Afetadas pelo empreendimento, verifica-se que não existe Unidade de Conservação num 
raio de 3 km da ADA do empreendimento, conforme pode ser verificado no Mapa 04.  
 
Sendo assim, este item não será considerado como relevante na aferição do GI, já que de 
acordo com os critérios do POA/2019, o empreendimento não afeta unidade de conservação 
de proteção integral. 
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MAPA 04 
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2.3.6 Interferência em áreas prioritárias para a conservação, conforme o Atlas 

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

 
O Atlas da Biodiversidade é um documento elaborado para definir as áreas prioritárias para 
conservação da Biodiversidade, bem como, estabelecer as diretrizes e recomendações 
importantes para garantir a manutenção da qualidade ambiental e da diversidade biológica 
do Estado.  O documento é aprovado pelo Conselho Estadual de Política Ambiental/ 
COPAM – por meio da Deliberação Normativa nº 55 de 13 de junho de 2002 - o que 
significou o reconhecimento das informações contidas no Atlas como um instrumento básico 
para a formulação das políticas estaduais de conservação. 

 

“O conhecimento das áreas e ações prioritárias para a 
conservação do uso sustentável e para a repartição de 
benefícios da biodiversidade brasileira é um subsídio 
fundamental para a gestão ambiental. 
 
A indicação de áreas prioritárias para a conservação da 
biodiversidade se justifica devido à pequena disponibilidade de 
recursos, humanos e financeiros, frente à grande demanda 
para a conservação. ” 5 

 
Nesse sentido, conforme pode ser verificado no Mapa 05, o empreendimento está localizado 
em área prioritária para a conservação, classificada como “Alta”. 
 
Dessa forma, o item será considerado na aferição do Grau de Impacto. 
   
 
 
 
 
 
 
 

                                                 
5 FUNDAÇÃO BIODIVERSITAS. Biodiversidade em Minas Gerais: um atlas para sua conservacão/B615 / Gláucia Moreira 

Drummond, ... [et al.]. 2. Ed - Belo Horizonte, 2005. 222 p.: il color., fots., maps., grafs., tabs. Disponível em: 

http://www.biodiversitas.org.br/atlas/. Acesso em: 09 jun. 2017. 
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MAPA 05 
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2.3.7 Alteração da qualidade físico-química da água, do solo ou do ar 

 

Os principais elementos causadores dos impactos oriundos dos procedimentos 
desenvolvidos na propriedade são a utilização dos recursos hídricos, geração de resíduos 
provenientes das manutenções dos equipamentos, implementos e maquinários agrícolas e, 
a utilização de defensivos agrícolas, conforme relatados nos estudos apresentados. (EIA p. 
342) 
De acordo com o PU da SUPRAM NOROESTE de MINAS (p. 17 a 33), os impactos gerados 
pelo empreendimento são os seguintes: 
  

 Erosão: nas operações de preparo da área para implantação, manejo, colheita e 
transporte de madeira, tendem a aumentar a formação de focos de áreas desnudas ou 
degradadas. 

 

 Alteração da estrutura física, química e biológica do solo: Devido ao uso de adubos, 
defensivos agrícolas e corretivos de solo. 

 

 Compactação do solo: Deve-se à movimentação das máquinas e implementos 
agrícolas. 

 

 Emissão de gases e materiais particulados: Funcionamento e movimentação de 
veículos e máquinas agrícolas e dos fornos de carvão. 

 

 Contaminação por substâncias químicas: Gerado pelo uso de agrotóxicos. 
 

 Geração de efluentes domésticos: Provenientes do esgoto gerado nas residências, 
alojamentos, refeitórios, vestiários, sanitários. 

 

 Geração de efluentes líquidos: Devido aos óleos e lubrificantes oriundos da 
lubrificação dos equipamentos e máquinas agrícolas e oriundos da área do lavador de 
veículos e equipamentos agrícolas. 

 

 Geração de resíduos sólidos: Relacionado ao lixo gerado por residentes, ao descarte 
das embalagens de agrotóxicos e insumos empregados na agricultura, aos restos 
culturais, aos pneus e sucatas, aos filtros e resíduos contaminados por hidrocarbonetos. 

 
Sendo assim, ainda que tenham sido previstas medidas mitigadoras e alguns impactos 
sejam de baixa magnitude, considera-se que o empreendimento desenvolve atividades que 
tem como consequência a “Alteração da qualidade físico-química da água, do solo ou 
do ar”. Portanto, o referido item será considerado na aferição do Grau de Impacto. 
 

2.3.8 Rebaixamento ou soerguimento de aquíferos ou águas superficiais 

 

O empreendimento faz uso de um sistema de drenagem que consiste do direcionamento 
das águas pluviais através de terraços distribuídos nas áreas de plantio e bacias de 
contenção. Quando houver período prolongado de seca, serão construídas bacias de 
irrigação no entorno das mudas proporcionando a retenção de água, auxiliando na irrigação.   
(EIA, p. 69) 
 

Além disso, devido ao trânsito excessivo de máquinas e implementos na área de entorno 
poderá haver carreamento de sedimentos para o curso d’água e para a área da bacia de 
acumulação. (EIA p. 70) 
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O eventual carreamento de sólidos e fragmentos de solo, pode contribuir para o 
assoreamento de cursos d’água nas áreas de influência. Essa deposição de sólidos, diminui 
gradativamente a capacidade de armazenamento dos leitos d’água, contribuindo a longo 
prazo, para o rebaixamento das águas superficiais. 
 
Tem-se ainda que o empreendimento promove a compactação do solo devido à 
movimentação das máquinas e implementos agrícolas (EIA, p.71) além de possuir locais 
impermeabilizados (galpões de armazenagem de máquinas, locais de abastecimento de 
máquinas).  
 
As alterações no uso do solo, como a própria substituição da vegetação nativa pelas 
culturas anuais e silvicultura do eucalipto, são responsáveis pela modificação da dinâmica 
hídrica local, sendo os efeitos potencializados pela extensão da área do empreendimento. 
 
Com essas práticas, entende-se que há uma alteração no uso do solo, e 
consequentemente, nos padrões de infiltração e de escoamento superficial. Em caso de 
ocorrência de eventos chuvosos de grande magnitude, por exemplo, poderá ocorrer uma 
alteração na dinâmica das águas, com maior escoamento e menor infiltração podendo 
ocorrer o soerguimento de águas superficiais nas áreas de influência. 
 
Diante do exposto, este parecer entende que o empreendimento promoverá alterações na 
dinâmica hídrica local aumentando ou rebaixando os níveis de águas superficiais e 
subterrâneas e, têm-se ainda os efeitos residuais gerados pelo sistema de drenagem e 
pelos barramentos, devendo este fator de relevância ser considerado na aferição do GI. 
 

2.3.9 Transformação de ambiente lótico em lêntico 

         (Justificativa para a não marcação do item) 
 
A Resolução CONAMA nº 357 de 17 de março de 2005, define ambiente lótico como aquele 
relativo a águas continentais moventes (rios e riachos) e, ambiente lêntico como aquele que 
se refere a água parada (lagos e lagoas), com movimento lento ou estagnado. 
 
Em consulta ao Parecer Único da SUPRAM NOR nº 0343715/2018 (SIAM), verificamos que 
a intervenção em recursos hídricos do empreendimento se dá por outorgas, todas 
cadastradas. Portanto, não foram identificadas interferências diretas no leito de cursos 
d’água como barramentos. Sendo assim, não temos subsídios para a marcação desse item 
da planilha GI. 
 
 
2.3.10 Interferência em paisagens notáveis 

(Justificativa para a não marcação do item) 

 

Entende-se por paisagem notável – região, área ou porção natural da superfície terrestre 
provida de limite, cujo conjunto forma um ambiente de elevada beleza cênica, de valor 
científico, histórico, cultural e de turismo e lazer. Aqui deve-se considerar todo e qualquer 
comprometimento que interfere na beleza cênica, potencial científico, histórico, cultural 
turístico e de lazer daquele ambiente.  
 

De acordo com o EIA, não haverá interferência no patrimônio cultural e natural, com a 
implantação do empreendimento Fazenda Centenário. O estudo informa ainda que não 
existe local com patrimônio natural de interesse cênico ou turístico nas áreas de influência 
direta do empreendimento. Sendo assim, para esta etapa do empreendimento não será 
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promovida alteração da paisagem, sendo que a mesma já ocorreu no passado quando da 
implantação do mesmo. 
 
 Neste sentido, analisando este impacto anterior podemos considerar como um processo 
adverso, de média magnitude, de importância moderada, de abrangência local, de 
incidência direta, de media duração, temporário e reversível, pois a área poderá voltar a ter 
a sua conformação original, caso o empreendedor decida interromper o plantio.  
 
Nesse contexto, conclui-se que não foram identificados, nos estudos ambientais e no 
parecer da SUPRAM NOROESTE, elementos na paisagem que possam ser qualificados 
como “notáveis”.  Dessa forma, o item não será considerado na aferição do Grau de 
Impacto. 
 
2.3.11 Emissão de gases que contribuem para o efeito estufa 

 

As emissões atmosféricas geradas pelo empreendimento se dividem em emissão de gases 
e materiais particulados, advindos do funcionamento e movimentação de veículos e 
máquinas agrícolas e de fornos de carvão. (EIA p.91) 
 
Ainda que o estudo ambiental não tenha especificado, segundo Ruver (2013)6 durante a 
reação de combustão obrigatoriamente é formado dióxido de carbono (CO2) e vapor d’água, 
porém, devido à eficiência da própria combustão ou da origem e/ou qualidade do 
combustível utilizado, ocorre a formação de outros compostos, como monóxido de carbono 
(CO), óxidos de nitrogênio (NOx), HC (hidrocarbonetos) não queimados e material 
particulado (MP) (Vieira, 2009; Pinto, 2005). 
 
Ainda conforme o Ministério do Meio Ambiente7, as emissões típicas da combustão de 
veículos automotores são: Monóxido de carbono (CO), Hidrocarbonetos (NMHC), Aldeídos 
(RCHO), Óxidos de Nitrogênio (NOx), Material Particulado, Metano (CH4) e Dióxido de 
Carbono (CO2), sendo os dois últimos gases de efeito estufa expressivos (MMA, 2011). 
 
Segundo Pinheiro et al. (2006), a carbonização é um processo em que a madeira é 
submetida a aquecimento entre 450 e 550 °C em ambiente fechado, com pequena 
quantidade ou exclusão total de ar e durante o qual são liberados gases, vapores de água e 
líquidos orgânicos, permanecendo como resíduos, principalmente o alcatrão e o carvão 
vegetal. 
 
Tendo em vista o exposto, ainda que a emissão de gases seja de baixa magnitude, este 
parecer considera que o empreendimento em questão contribui para o aumento da emissão 
de gases de efeito estufa. Portanto, o referido item será considerado no Grau de Impacto. 
 

2.3.12 Aumento da erodibilidade do solo  

 

O processo de erosão pode ocorrer nas operações de preparo da área para implantação, 
manejo, colheita e transporte de madeira e carvão, pois são atividades que tendem a 
aumentar a formação de focos de áreas desnudas ou degradadas. (PU SUPRAM nº 
0343715/2018, p. 17) 
 

                                                 
6 RUVER, G. S. Revisão sobre o impacto da utilização do biodiesel em motores a diesel e suas emissões. Universidade Federal do Rio 

Grande do Sul, Escola de Engenharia, Departamento de engenharia química, trabalho de diplomação em engenharia química (eng07053). Porto 
Alegre: 2013.  
7 MINISTÉRIO DO MEIO AMBIENTE. 1° Inventário Nacional de Emissões Atmosféricas por Veículos Automotores Rodoviários. Secretaria 

de Mudanças Climáticas e Qualidade Ambiental: Brasília, 2011.  
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O maior problema, no entanto, é a grande erodibilidade. devido à baixa permeabilidade, 
sulcos são facilmente formados nestes solos pela enxurrada, mesmo quando eles são 
usados como pastagens. Apresentam opções para o uso com pastagem nativa e silvicultura, 
como na região dos campos de cima da serra. (EIA P.238) 
 
O sistema de preparação do solo para o plantio de eucalipto depende da topografia e do tipo 
de solo, e varia desde o preparo manual até o mecanizado. 
Em áreas de topografia acidentada, onde não é possível a mecanização, e em áreas 
sujeitas a erosão, a operação resume-se em abertura de covas (30x30x30cm), feitas 
manualmente ou com máquinas coveadeiras manuais (motocoveadeiras) ou acopladas a 
trator. (PU nº 0343715/2018 p.19) 
 
Portanto, considerando que a adoção de medidas mitigadoras não impede a ocorrência de 
efeitos residuais, ainda que temporários, o item aumento da erodibilidade do solo será 
considerado na aferição do Grau de Impacto. 
 

2.3.13 Emissão de sons e ruídos residuais 

 
Durante a operação de corte e transporte do eucalipto, pode-se afirmar que os principais 
equipamentos geradores de pressão sonora são: tratores, caminhões, colhedora e máquina 
de pré-limpeza das toras. (EIA p. 125) 
 
Nas fases de operação, através das atividades de colheita e reforma dos plantios bem como 
na atividade de transporte da madeira e carvão ao serem embarcados para a venda, dentre 
outras atividades mecanizadas ocorrem a geração de ruídos através do uso de máquinas 
para as operações. Na etapa de preparação do solo para plantio do eucalipto, com o 
transporte de equipamentos, pessoas e materiais, também são gerados ruídos. O aumento 
do nível de ruído se dá por meio do funcionamento e da circulação de equipamentos e 
veículos a diesel nas áreas de plantio, bem como no trânsito de veículos nas estradas e vias 
de acesso às áreas. (EIA p.17 a 33) 
 
Esses ruídos podem gerar incômodo e desconforto auditivo para os trabalhadores e para as 
pessoas que moram ou transitam nas proximidades da fazenda, além de ser um fator 
gerador de estresse para a fauna local, que pode ser afugentada.  
 
Portanto, ainda que os impactos sejam locais e de baixa magnitude, considera-se que, a 
operação do referido empreendimento aumentará os níveis de ruído, podendo afetar a fauna 
local. Dessa forma, o referido item será considerado na aferição do Grau de Impacto. 
 

2.4 Indicadores Ambientais 

 

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: 
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Duração Valoração (%) 

Imediata 0 a 5 anos 0,0500 

Curta > 5 a 10 anos 0,0650 

Média > 10 a 20 anos 0,0850 

Longa > 20 anos 0,1000 

 

Considerando que o empreendimento já opera desde a década de 70, sem previsão de 
fechamento e, que certos impactos permanecerão mesmo após o encerramento das 
atividades e/ou possuem potencial de recuperação a longo prazo, considera-se para efeitos 
de aferição do GI o Índice de Temporalidade como “Duração Longa”. 
 
 

2.4.2 Índice de Abrangência 
 
Segundo o Decreto Estadual 45.175/2009 o Fator de Abrangência é um critério que permite 
avaliar a distribuição espacial dos impactos causados pelo empreendimento ao meio 
ambiente. 
 
O Decreto 45.175/2009 define como Área de Interferência Direta aquela localizada em até 
10Km da linha perimétrica da área principal do empreendimento, onde os impactos incidem 
de forma primária. A Área de Interferência Indireta por sua vez é aquela que possui 
abrangência regional ou da bacia hidrográfica na qual se insere o empreendimento, onde os 
impactos incidem de maneira secundária ou terciária.   
 

Considerando a definição do índice de abrangência, bem como impactos do 
empreendimento sobre a bacia hidrográfica em que está inserido, como a formação de 
barramentos e captação de água para irrigação, entende-se que o Fator de Abrangência do 
empreendimento deve ser “Área de Interferência Indireta do Empreendimento”.  
 
 

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. 
 
Sendo assim, o cálculo do grau de GI, ficou da seguinte forma: 
  

 Valor Contábil Líquido do empreendimento: R$ 8.447.471,26  

 Valor Contábil Líquido Atualizado: R$ 8.558.484,55 (atualização pela Taxa TJMG 

1,0131416 - de fevereiro/2019 a abril /2018) 

 Valor do GI apurado:  0,43% 

 Valor da Compensação Ambiental (GI x VCL): R$ 36.801,48 

 

A Declaração de Valor Contábil Líquido é um documento autodeclatório elaborado 

pelo empreendedor, baseado na memória de cálculo e balanço patrimonial da 
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empresa, sendo esses documentos de sua total responsabilidade. Na análise técnica 

para fins de elaboração do presente Parecer, não realizamos a conferência desses 

documentos. 

   

3.2 Unidades de Conservação Afetadas 

 

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; 5% para Estudos para criação de Unidades de 

Conservação, 5% para Desenvolvimento de Pesquisas em Unidades de Conservação  e  

Área de amortecimento e  quando houver UC afetada 20% do total da compensação para 

unidades de conservação afetadas. 

 

De acordo com o POA/2019, considera-se Unidade de Conservação Afetada aquela que 

abrange o empreendimento, total ou parcialmente em seu interior e/ou em sua zona de 

amortecimento ou que seja localizada em um raio de 3 Km do mesmo.  

  

Conforme pode ser observado no Mapa 4 - Localização do Empreendimento x Unidade de 

Conservação, não houve unidade de conservação afetada pelo empreendimento. 

  

"Sendo assim, este item não será considerado como relevante na aferição do GI, já que de 

acordo com os critérios do POA/2019, o empreendimento não afeta unidade de conservação 

de proteção integral. 

 

3.3 Recomendação de Aplicação do Recurso 

 

Obedecendo a metodologia prevista, bem como as demais diretrizes do POA/2018, este 
parecer faz a seguinte recomendação para a destinação dos recursos: 
 

Valores e distribuição do recurso 

Regularização fundiária das UC’s (60%): R$ 22.080,89 

Plano de Manejo, Bens e Serviços (30%): R$ 11.040,45 

Estudos para criação de unidades de conservação (5%) R$ 1.840,07 

Desenvolvimento de pesquisa em unidade de conservação em 
área de amortecimento (5%) 

R$ 1.840,07 

Valor total da compensação (100%): R$ 36.801,48 

 

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 
1356, Processo Administrativo Siam nº 9464/2007/002/2012, protocolado pelo 
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empreendimento denominado “Companhia Ferroligas Minas Gerais”, visando o cumprimento 
da condicionante de compensação ambiental nº 05, fixada na Licença de Operação 
Corretiva, concedida pela Câmara Técnica Especializada de Atividades Agrossilvipastoris, 
em reunião realizada no dia 28.06.2018, para fins de compensação dos impactos causados 
pelo referido empreendimento, no 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. 

 

O valor de referência do empreendimento foi apresentado sob a forma de Valor Contábil 
Líquido (fls. 67/68, atualizado nas fls. 83/84), uma vez que o empreendimento foi implantado 
antes de 19 de julho de 2000, devidamente assinada por profissional legalmente habilitado, 
acompanhada da devida Certidão de Regularidade Profissional (fls.101), 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 encontra-se apto à análise e deliberação da Câmara de Proteção à Biodiversidade 
e áreas protegidas do COPAM, nos termos do Art. 13, inc. XIII do Decreto Estadual   nº 
46.953, de 23 de fevereiro de 2016. 
 
Ressalta-se, finalmente, que o cumprimento da compensação ambiental não exclui a 
obrigação do empreendedor de atender às demais condicionantes definidas no âmbito do 
processo de licenciamento ambiental. 

 
Este é o parecer. 
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Smj. 

 

Belo Horizonte, 16 de maio de 2019. 

 

 
 

Elenice Azevedo de Andrade 
Gerência de Compensação Ambiental/ IEF 

MASP1.250.805-7 
 

 
 
 
 
 

Patrícia Carvalho da Silva 
Assessora Jurídica – DIUC/IEF 

MASP 1.314.431-6 

 
 

 
De acordo:  
 
 
 

Nathália Luiza Fonseca Martins 
Gerente de Compensação Ambiental/ IEF 

MASP 1.392.543-3 
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Tabela de Grau de Impacto - GI 

     Nome do Empreendimento   
Nº  Pocesso COPAM 

Cia Ferroligas Minas Gerais - Minas Ligas 9464/2007/002/2012 

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       0,0100  X 

Interferência /supressão de 
vegetação, acarretando 

fragmentação 

ecossistemas especialmente 
protegidos (Lei 14.309)     0,0500  

     

outros biomas     0,0450       0,0450  X 

Interferência em cavernas, abrigos ou fenômenos cársticos e sítios 
paleontológicos     0,0250  

     

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 
‘Biodiversidade em Minas Gerais 
– Um Atlas para sua Conservação 

Importância Biológica Especial 
    0,0500  

     

Importância Biológica Extrema     0,0450       

Importância Biológica Muito Alta 
    0,0400  

     

Importância Biológica Alta     0,0350       0,0350  X 

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

Rebaixamento ou soerguimento de aqüíferos ou águas superficiais     0,0250       0,0250  X 

Transformação ambiente lótico em lêntico     0,0450       

Interferência em paisagens notáveis     0,0300       

Emissão de gases que contribuem 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                     0,2800  

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)                        0,4300  

Valor do grau do Impacto a ser utilizado no cálculo da 
compensação  

  0,4300% 

Valor de Referencia do Empreendimento R$ 8.558.484,55  

Valor da Compensação Ambiental R$ 
                             36.801,48  

 


