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1. Apresentação

O presente documento consiste no Relatório de Impacto Ambiental (RIMA), elaborado para requerimento do Licenciamento
Ambiental Concomitante (LAC 1) da atividade de culturas anuais desenvolvida na Fazenda Rocinha e Boa Vista, localizada
no município de Frutal (MG), sob regime de parceria agrícola.
Os estudos foram desenvolvidos com base nas diretrizes propostas pela Secretaria de Estado de Meio Ambiente e
Desenvolvimento Sustentável (SEMAD), contidas no “Termo de Referência para Elaboração de Estudo de Impacto
Ambiental e Relatório de Impacto Ambiental (EIA/RIMA) de atividades agrossilvipastoris”, respeitando ainda a legislação
ambiental sobre o tema.

O trabalho valeu-se de levantamentos de campo realizados na

O que é o RIMA?

área de abrangência da atividade por profissionais de diferentes
áreas do saber humano, de pesquisas em fontes secundárias de
dados sobre temas relacionados à atividade alvo do estudo, bem
como de informações oriundas do proprietário da fazenda, bem
como do parceiro agrícola responsável pela operação da atividade

O Relatório de Impacto Ambiental – RIMA, é a
versão mais simplificada e em linguagem mais
acessível do Estudo de Impacto Ambiental –
EIA. O RIMA é elaborado como parte dos

alvo do licenciamento ambiental.

documentos necessários para o Licenciamento
Ambiental, conforme legislação atual, no intuito

A Céleres Ambiental entende que o Estudo de Impacto

de apresentar à população interessada, os

Ambiental e o respectivo Relatório de Impacto Ambiental

levantamentos e conclusões do EIA, para

(EIA/RIMA) oferecem os elementos necessários à análise da

posterior discussão.

viabilidade ambiental da atividade pelos órgãos de licenciamento.
Ademais, configuram instrumentos de gestão ambiental para o empreendedor, pois destacam diretrizes de medidas e
programas ambientais cabíveis para garantir a sua operação de forma adequada.
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2. Caracterização do
Empreendimento
2.1 Características Gerais e localização do empreendimento
A Fazenda Rocinha e Boa Vista, propriedade na qual é desenvolvida a atividade alvo do presente licenciamento ambiental,
encontra-se inscrita na matrícula nº 57.892 e possui uma área total de 1.552,47 hectares, sendo que desse total,
aproximadamente 1.220,00 hectares são destinados ao cultivo de soja e milho. A propriedade localiza-se na zona rural do
município de Frutal (MG), na rodovia MGC, Km 20, à direita, coordenadas geográficas (ponto central): Latitude
19°58’12,52”S e Longitude 48º46,6’6,98”O.
A Planta de Localização da Fazenda Rocinha e Boa Vista apresenta informações sobre o entorno da propriedade, tais
como cursos d’água, unidades de conservação (se existentes), rodovias, ferrovias, aglomerados populacionais próximos,
entre outros. Para melhor visualização, a Planta de Localização é apresentada a seguir.
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3. Processo Produtivo
do Empreendimento
3.1

Aspetos gerais da Produção de Soja

Na Fazenda Rocinha e Boa Vista, o sistema de produção

com produtos e dosagens conforme recomendações do

utilizado na cultura de soja é a semeadura direta devido

Ministério da Agricultura, Pecuária e Abastecimento

à sua capacidade de reverter o processo de degradação

(MAPA). Todas as etapas do cultivo da soja na fazenda

do solo e melhorar o desempenho da soja e de culturas

são

associadas. Logo após a colheita da soja, é realizada a

buscando causar o menor impacto possível ao solo e aos

semeadura do milho inverno, o que propicia a formação

recursos naturais.

acompanhadas

por

um

técnico

responsável,

da cobertura necessária do solo (palhada). Também é
Na Fazenda Rocinha e Boa Vista a soja é colhida por

utilizado o sistema de terraceamento que, juntamente

maquinário e mão de obra próprios do parceiro agrícola

com a cobertura vegetal contida no sistema, ajuda a

ao atingir, aproximadamente, 14% de umidade. Após a

evitar a formação de processos erosivos.

colheita, a soja é colocada em caminhões graneleiros
A semeadura da soja na Fazenda Rocinha e Boa Vista é

terceirizados e destinada a tradings (empresas que

realizada utilizando mão de obra e maquinários próprios

compram, beneficiam e revendem a soja no mercado

do parceiro agrícola responsável pela operação da

interno e internacional), localizadas na região.

atividade na propriedade. O parceiro agrícola já adquire
as sementes previamente tratadas.
Na Fazenda Rocinha e Boa Vista, antes de cada plantio,
são realizadas análises do solo e, posteriormente, ocorre
a adubação para a cultura de soja de acordo com suas
exigências detectadas a partir das análises realizadas,
seguindo as recomendações de adubação para o estado
de Minas Gerais.
Procedimentos como o manejo de plantas infestantes em
pré e pós-emergência, dessecação pré e pós-colheita e
o manejo de doenças e pragas, são realizados sempre
Figura ilustrativa de semeadura de soja
sobre a palhada de milho
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3.2 Aspetos gerais da Produção do Milho
A semeadura do milho na Fazenda Rocinha e Boa Vista

seguindo as recomendações de adubação para o estado

ocorre após a colheita da soja, caracterizando assim o

de Minas Gerais.

cultivo de inverno. Este sistema de sucessão de cultivos
Procedimentos como o manejo de plantas infestantes em

promove o uso racional da terra, reduz os riscos

pré e pós-emergência, dessecação pré e pós-colheita e

financeiros, além de proteger o solo da ocorrência de

o manejo de doenças e pragas, são realizados sempre

processos erosivos e da invasão de plantas daninhas.

com produtos e dosagens conforme recomendações do
O sistema de produção utilizado na cultura do milho é a

Ministério da Agricultura, Pecuária e Abastecimento

semeadura direta, pelos mesmos motivos que ele é

(MAPA). Todas as etapas do cultivo do milho na fazenda

utilizado na cultura da soja.

são

acompanhadas

por

um

técnico

responsável,

buscando causar o menor impacto possível ao solo e aos
A semeadura do milho na Fazenda Rocinha e Boa Vista

recursos naturais.

também é realizada utilizando mão de obra e maquinários
próprios do parceiro agrícola e o mesmo adquire as

Na Fazenda Rocinha e Boa Vista a o milho também é

sementes previamente tratadas.

colhido por maquinário e mão de obra próprios do
parceiro ao atingir, aproximadamente, 15% de umidade.

Da mesma forma, na propriedade, antes de cada plantio

Após a colheita, o milho é colocado em caminhões

são realizadas análises do solo e, posteriormente, ocorre

graneleiros

a adubação para a cultura do milho de acordo com suas

terceirizados

e

destinado

tradings

(empresas que compram, beneficiam e revendem o milho

exigências detectadas a partir das análises realizadas,

no mercado interno e internacional), localizadas na
região.

Semeadura de milho na Fazenda Rocinha e Boa Vista

7
Copyright © Céleres Ambiental® 2019

à

Todos os direitos reservados. Toda a informação contida neste documento é de propriedade intelectual da Céleres ® Ambiental.

Céleres® Ambiental – Relatório de Impacto Ambiental Fazenda Rocinha e Boa Vista

Ilustração das etapas da produção agrícola
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3.3 Uso da água pela atividade de culturas anuais

Como frota de suporte são utilizados: 1 caminhonete, 1
ônibus e 2 carretas.

A produção de soja e de milho, alvo deste licenciamento,
desenvolvida na Fazenda Rocinha e Boa Vista, não é

3.5 Ruídos

irrigada, de modo que o suprimento das demandas
A movimentação de máquinas e implementos agrícolas é

hídricas das culturas é originário da precipitação.

a principal fonte de ruído da atividade de culturas anuais
A água utilizada para a execução das operações de
aplicação

de

defensivos

agrícolas,

lavagem

na Fazenda Rocinha e Boa Vista.

de
Para evitar a interferência na saúde dos funcionários,

embalagens e equipamentos de trabalho vem de um

toda a mão de obra empregada nas frentes de trabalho

caminhão-pipa que acompanha as frentes de trabalho na

opera com protetores auriculares.

propriedade. Esse caminhão é previamente abastecido
com água na Fazenda Boa Esperança, cujo proprietário

A considerável distância da ADA (Área Diretamente

é o parceiro agrícola responsável pela operação da

Afetada) em relação aos centros urbanos da região e o

atividade na Fazenda Rocinha e Boa Vista.

fato da utilização de maquinários não ser contínua são
atenuantes da poluição sonora.

A propriedade possui um poço tubular cuja água captada
é destinada exclusivamente ao consumo humano. O

3.6 Efluentes atmosféricos

processo de outorga para regularização dessa captação
de água subterrânea encontra-se em análise na

Na zona rural a maior pressão quanto à qualidade do ar

SUPRAM TM/AP, é desvinculado do processo de

está relacionada às queimadas das matas virgens para a

licenciamento ambiental da atividade de culturas anuais

abertura de novas áreas de criação/plantação, renovação

e recebeu o número 9209/2018.

das pastagens e colheita da cana-de-açúcar. Isso não se
aplica à atividade alvo do presente licenciamento

3.4 Maquinário e insumos utilizados na atividade

ambiental uma vez que a colheita tanto da soja, quanto

agrícola

do milho é 100% mecanizada. Outro ponto é a
inexistência de demanda de abertura de novas áreas

Todos os insumos e maquinários utilizados no processo

para o uso agrícola na Fazenda Rocinha e Boa Vista.

produtivo da Fazenda Rocinha e Boa Vista ficam
devidamente acomodados em galpões e barracões,

3.7 Efluentes Líquidos

localizados na Fazenda Boa Esperança.

Os principais efluentes líquidos gerados pela atividade
agrícola desempenhada na Fazenda Rocinha e Boa Vista

O deslocamento destes para a Fazenda Rocinha e Boa

são aqueles provenientes dos banheiros móveis,

Vista se dá mediante a necessidade de uso e, findada a

utilizados pelas frentes de trabalho na Fazenda Rocinha

operação em questão, tanto o maquinário quanto as

e Boa Vista, da tríplice lavagem das embalagens de

embalagens de produtos são transportados de volta para

defensivos e os efluentes domésticos provenientes da

a propriedade Boa Esperança.

moradia existente na propriedade.
As operações na Fazenda Rocinha e Boa Vista

Os efluentes oriundos dos banheiros móveis são

demandam: 6 tratores; 4 colhedoras; 6 plantadeiras e 1

dispostos em uma vala temporária, no solo, recebem uma

pulverizador, além de outros implementos agrícolas.

cama de cal e, na sequência, a vala é fechada.
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A água utilizada na tríplice lavagem das embalagens de

Atualmente, ao longo da safra são deslocados para a

defensivos é pulverizada na área de cultivo.

Fazenda Rocinha e Boa Vista um total de 19

Os

efluentes

líquidos

oriundos

das

profissionais, a saber: 11 tratoristas; 6 motoristas; 1

instalações

responsável técnico e 1 auxiliar de campo.

domésticas são destinados a um sistema de caixa de

3.8

gordura e tanque séptico. Esse sistema foi construído em

O casal de caseiros, residente na Fazenda Rocinha e

conformidade com a legislação ambiental, visando o

Boa Vista, possuem vínculo empregatício com o

tratamento desses efluentes, evitando o vazamento de

proprietário da referida área e não estão relacionados

material contaminante para as áreas adjacentes e.

com a operação da atividade alvo do presente
licenciamento ambiental.

Resíduos sólidos
Considerando as características operacionais inerentes
ao processo de produção de soja e milho, os principais
resíduos sólidos gerados na Fazenda Rocinha e Boa
Vista são os restos culturais, as embalagens vazias de
insumo, eventuais resíduos de máquinas (lubrificantes e
combustível) e os resíduos gerados pelas frentes de
trabalho,

à

saber:

copos

descartáveis,

EPIs

contaminados, etc.
Todos estes resíduos, com exceção dos restos culturais,
são recolhidos e transportados até a Fazenda Boa
Esperança e lá recebem a destinação adequada.
Os restos culturais, a exemplo de colmo, folhas, dentre
outros, servem como cobertura do solo no período de
safrinha e entressafra.
Os resíduos sólidos gerados na residência existente na
Fazenda Rocinha e Boa Vista não tem relação com o
processo produtivo da atividade em questão e são
destinados ao aterro municipal de Pirajuba ou Frutal.
3.9

Recursos humanos
A mão de obra empregada diretamente nas atividades
agrícolas desempenhadas na Fazenda Rocinha e Boa
Vista é funcionária da Fazenda Boa Esperança.
Todos encontram-se legalmente registrados (CLT) e
possuem benefícios concedidos pela Fazenda Boa
Esperança, tais como convênio médico, odontológico e
seguro de vida.
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4. Áreas de Influência

O Diagnóstico Socioambiental tem como finalidade

A Área de Influência da atividade de culturas anuais

principal apresentar os diversos aspectos inerentes às

desenvolvida na Fazenda Rocinha e Boa Vista se

Áreas de Influência de um empreendimento no que diz

subdivide em três níveis:

respeito aos meios biótico, físico e socioeconômico, que

 Área Diretamente Afetada (ADA): é a área mais

são passíveis de sofrerem impactos positivos e/ou

afetada, definida como aquela onde a atividade é

negativos

realizada.

com

a

instalação

e

operação

do

empreendimento.

 Área de Influência Direta (AID): é a área que
envolve a ADA e que pode receber impactos

Neste caso, o termo “empreendimento” faz referência à

expressivos da atividade.

atividade alvo deste licenciamento ambiental, qual seja,

 Área de Influência Indireta (AII): é a área de

Culturas anuais, código G-01-03-1, desenvolvida na

entorno da AID e que sofre impactos menos

Fazenda Rocinha e Boa Vista sob o regime de parceria

expressivos.

agrícola.

Meios Físico e Biótico

•

Área Diretamente Afetada (ADA) – espaço
físico delimitado pelas dimensões das áreas
agrícolas da Fazenda Rocinha e Boa Vista,
bem como o espaço ocupado por estradas e
vias de acesso onde são realizadas as
atividades de manejo das culturas de soja e
milho (culturas anuais) inerentes a este
licenciamento.

•

Área de Influência Direta (AID) – abrange os
limites da Fazenda Rocinha e Boa Vista.

•

Área de Influência Indireta (AII) – considerouse as nascentes dos afluentes do Córrego
Bocaina à montante da fazenda, alguns
afluentes do Córrego Ribeirão Dourado à
jusante da propriedade e afluentes do Rio São
Francisco, sendo uma pequena parte à
montante e grande parte à jusante da
propriedade.

Meio Socioeconômico

•

Área de Influência Direta (AID) –
compreende o município de Frutal (MG).

•

Área de Influência Indireta (AII) – abrange os
municípios de Campo Florido (MG) e
Uberaba (MG).
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Em relação aos meios físico e biótico, por se tratar de

socioeconômico, a maioria dos impactos negativos é de

uma atividade de impactos apenas locais, considerou-se

reduzido

como Área Diretamente Afetada (ADA) o espaço físico

inexistente, em contrapartida, os impactos positivos são

delimitado pelas dimensões das áreas agrícolas da

expressivos neste aspecto, principalmente para o

Fazenda Rocinha e Boa Vista, bem como o espaço

município em questão.

gradiente

e

muitas

vezes

até

mesmo

ocupado por estradas e vias de acesso. Ou seja, a ADA
deste estudo é a área total da fazenda subtraindo-se a
área ocupada por vegetação nativa (Reserva Legal e
APP). Esta área encontra-se em regime de parceria
agrícola, possui, aproximadamente, 1.220,00 hectares e
está localizada na zona rural do município de Frutal (MG).

Para Área de Influência Indireta (AII) definiu-se o
município de Campo Florido (MG) por se tratar do
município de residência de 100% dos funcionários fixos
que atuam nas frentes de trabalho na propriedade, por
ser

o

município

responsável

por

fornecer,

aproximadamente, 40% dos insumos (fertilizantes,
Para definição da AID dos meios físico e biótico foram

defensivos, sementes, dentre outros) utilizados na

considerados os eventuais impactos que a operação da

operação da atividade alvo do licenciamento ambiental e,

atividade de culturas anuais pode exercer sobre a biota e

ainda, por ser o destino de 80% da produção da fazenda

recursos hídricos locais, contemplando remanescentes

(armazéns) e o município de Uberaba (MG) por fornecer

de vegetação que possam apresentar elementos naturais

cerca de 50% dos insumos utilizados na operação da

e habitats significativos para fauna silvestre. Nesse

atividade

contexto, considera-se como a Área de Influência Direta

sementes, dentre outros) e é importante no contexto

(AID) a área circunscrita pelas dimensões da Fazenda

regional como cidade polo centralizadora de serviços,

Rocinha e Boa Vista, com área total de 1.552,47 ha.

infraestrutura de saúde e educação.

No que se refere à Área de Influência Indireta (AII),

Os mapas das Áreas de Influência podem ser verificados

estabeleceu-se as nascentes dos afluentes do Córrego

nas figuras abaixo.

(maquinários,

fertilizantes,

defensivos,

Bocaina à montante da fazenda, alguns afluentes do
Córrego Ribeirão Dourado à jusante da propriedade e
afluentes do Rio São Francisco, sendo uma pequena
parte à montante e grande parte à jusante da
propriedade. A delimitação se fundamenta, sobretudo, no
sistema ali formado, uma vez que a real possibilidade de
impacto da atividade alvo deste licenciamento sobre
esses cursos d´água é muito baixa.
Para definição da Área de Influência Direta (AID) da
socioeconomia foi considerada, sobretudo, a localização
da Fazenda Rocinha e Boa Vista e as relações
estabelecidas entre a atividade alvo do licenciamento
desenvolvida na propriedade e fatores socioeconômicos.
Assim, estabeleceu-se o município de Frutal como AID,
delimitado por uma área de 2.426,966 km² em cujo
território se insere a ADA. De modo geral, para o meio
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5. Meio Físico

5.1 Recursos Hídricos Superficiais
As áreas de influência do meio físico e biótico da

parâmetros legais em todos os âmbitos, por meio do

atividade alvo deste licenciamento estão inseridas na

emprego de técnicas que evitam a contaminação dos

bacia do rio Grande e sub-bacia do rio São Francisco,

recursos hídricos, colaborando para que seja

sendo este o rio de maior representatividade na área.

mantida a qualidade das águas.

Rio São Francisco na AID

Na ADA da atividade não existe nenhum curso hídrico,
bem como não é realizada a captação de água voltada a
atender a atividade. As necessidades hídricas do cultivo
são sanadas pelo regime de chuvas.
O cultivo de soja e milho desenvolvido na Fazenda
Rocinha e Boa Vista prima pelo atendimento dos

Cursos d’água na AID
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5.2 Águas subterrâneas
As áreas de influência da atividade estão inseridas no

a mecanização de todas as etapas produtivas das

aquífero Serra Geral, que faz parte do Sistema Aquífero

culturas anuais e reduz os riscos de processos erosivos.

Guarani. O aquífero é importante fonte de recarga das
águas subterrâneas, podendo ser responsável até por

O solo predominante na área é o Latossolo Vermelho.

fornecer água a alguns recursos hídricos superficiais.

Apesar da baixa fertilidade, este solo apresenta baixa
vulnerabilidade a processos erosivos e boa capacidade

Os aquíferos são sistemas frágeis devido as suas

de infiltração da água pluvial assumindo, assim,

características físicas e ampla utilização das águas,

importante papel na recarga dos aquíferos.

entretanto, as culturas em licenciamento são baseadas
em técnicas que promovem a conservação destes

Para garantir a qualidade do solo, o empreendedor adota

recursos hídricos e não demanda captação de águas

diversas boas práticas como terraceamento, manutenção

subterrâneas. Para garantir a qualidade destas águas, o

da

empreendedor

agrícolas,

fertilizantes e defensivos de acordo com as análises de

principalmente no que se refere à aplicação controlada

solo, entre outras ações que previnem e/ou reduzem

de fertilizantes e defensivos químicos.

processos erosivos e contaminação do solo.

adota

boas

práticas

palhada

(matéria

orgânica),

uso

racional

de

5.3 Relevo e solo

A ADA da atividade alvo deste licenciamento apresenta
relevo de topo plano com pequenas ondulações e
declividade suave. As pequenas ondulações geralmente
estão associadas aos recursos hídricos próximo às áreas
de plantação que, em seu trabalho de desgaste do relevo
local, tende a formar áreas mais baixas que as áreas
planas do relevo. Nesse sentido, o relevo plano permite

Latossolo vermelho presente na ADA

Latossolo vermelho presente na ADA

5.4 Clima
O clima no município de Frutal, denominado Aw,
apresenta estações bem definidas com chuvas no verão
e períodos secos no inverno. As precipitações anuais
médias são de 1.428 mm, deste total, cerca de 85%
distribuem-se entre os meses de outubro a março.
Variações de relevo plano a suavemente
ondulado na ADA
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Os períodos de pouca chuva, de abril a outubro, são

nacional na identificação de ocorrência de cavidades,

suficientes para sanar as demandas hídricas dos cultivos

bem

de soja e milho, dispensando a necessidade de irrigação.

propriedade.

Quanto à temperatura, Frutal se encontra em áreas de

Analisadas as informações de dados secundários,

temperaturas médias anuais próximas a 25°C, sendo que

concluiu-se que a área onde é desenvolvida a atividade

no inverno as temperaturas médias são de 19°C. Essas

alvo deste licenciamento não possui características que

características climáticas são essenciais para as culturas

contribuam para a ocorrência de cavidades, sendo,

anuais, pois delas dependem as fases de vegetação.

portanto, de baixo potencial espeleológico. Este fato foi

como

a

realização

do

caminhamento

na

confirmado durante a visita em campo, tendo em vista a
5.5 Caracterização Espeleológica
A

caracterização

empreendimento

ausência de cavernas, grutas e afins no local. Deste

espeleológica
considerou

as

do

modo, observa-se que a atividade desenvolvida no

características

empreendimento guarda estreita relação com a proteção

da

área

do patrimônio arqueológico regional.

geológicas da região, análises de imagens de satélite,
consulta à bancos de dados de órgãos de referência
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6. Meio Biótico



florística local. Foram utilizadas duas metodologias

Cerradão: formação florestal caracterizada
pela presença de espécies que ocorrem no
Cerrado sentido restrito e também por espécies
de mata. Do ponto de vista fisionômico é uma
floresta, mas floristicamente é mais similar a
um Cerrado.
Cerrado Sentido restrito: caracteriza-se pela
presença de árvores baixas, inclinadas,
tortuosas, com ramificações irregulares e
retorcidas. Na época chuvosa os estratos
subarbustivo
e
herbáceo
tornam-se
exuberantes devido ao seu rápido crescimento.
Vereda: é a fitofisionomia com a palmeira
arbórea Mauritia flexuosa (Buriti) emergente,
em meio a agrupamentos mais ou menos
densos de espécies arbustivo-herbáceas. São
encontradas em solos hidromórficos, saturados
durante a maior parte do ano. Geralmente
ocupam os vales ou áreas planas
acompanhando linhas de drenagem mal
definidas, em geral sem murundus.

para o levantamento da flora na propriedade, são elas:

No levantamento da flora da Fazenda Rocinha e Boa

metodologia de parcelas e caminhada aleatória no

Vista

interior dos fragmentos de vegetação nativa.

distribuídas em 43 famílias. A família mais abundante

6.1 Vegetação
A Fazenda Rocinha e Boa Vista, localizada no
município de Frutal (MG), encontra-se inserida no
bioma Cerrado, que apresenta excepcional riqueza



biológica e, por isso, é considerado hotspot mundial,
isto é, um dos biomas mais ricos do planeta.
O levantamento florístico na propriedade foi realizado


por uma bióloga especialista em flora em janeiro de
2019. Foram percorridas as áreas consideradas de
maior relevância dentro dos fragmentos florestais
presentes na propriedade (AID), de forma a se obter
uma

O

amostragem

estudo

formações

representativa

realizado
florestais

diagnosticou
constituindo

da

diversidade

as
os

seguintes
fragmentos

foram

registradas

104

espécies

arbóreas

na propriedade foi Fabaceae, com 25 espécies.
A Fazenda Rocinha e Boa Vista, no aspecto geral,

presentes na Fazenda Rocinha e Boa Vista: Mata de

apresentou

Galeria,

Semidecidual

peculiaridades para cada fitofisionomia, a exemplo da

Submontana, Cerradão, Cerrado Sentido Restrito e

fitofisionomia Vereda, a qual se encontra preservada e

Vereda.

sem





Floresta

Estacional

Mata de Galeria: vegetação florestal que
acompanha rios de pequeno porte e córregos,
formando corredores fechados (galerias) sobre
o curso d’água.
Floresta
Estacional
Semidecidual
Submontana: caracteriza-se pela dupla
estacionalidade climática e por uma alta
diversidade de espécies arbóreas.

notória

vestígios

de

diversidade

antropização.

As

com

demais

fitofisionomias presentes na propriedade apresentam
regeneração em estágio primário e, em alguns pontos,
em estágio secundário.
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No mês de janeiro de 2019 foram realizadas as
campanhas de campo para o levantamento da fauna da
estação chuvosa na Fazenda Rocinha e Boa Vista.
Este

levantamento

foi

realizado

por

equipes

especializadas nos grupos de mamíferos, aves, répteis,
anfíbios e peixes. As equipes percorreram pontos da
Área de Influência Direta (AID) definidos de acordo com
as

particularidades

de

cada

grupo

e

com

a

representatividade dos fragmentos da propriedade.
Mamíferos (Mastofauna)
Nas muitas variações de ambientes e elevada
biodiversidade, os mamíferos silvestres brasileiros
estão representados com uma variedade grande de
espécies, tamanhos, formas e funções ecológicas.
Visualizar e estudar os mamíferos silvestres brasileiros
em seus ambientes naturais é, na maioria das vezes,
uma tarefa difícil. Para minimizar as dificuldades e
Cerrado Sentido Restrito e Floresta Estacional
Semidecidual Submontana observados na Fazenda
Rocinha e Boa Vista

realizar o levantamento da mastofauna da Fazenda
Rocinha e Boa Vista foram utilizados quatro métodos
combinados

6.2 Fauna

entre

si,

são

eles:

método

das

observações indiretas (registro de rastros, tocas, fezes
e outros vestígios), método das observações diretas

O estado de Minas Gerais possui diversificadas

(procura pelos mamíferos), método do armadilhamento

formações vegetais, resultantes provavelmente da sua

fotográfico (instalação de câmeras próprias para

ampla variação nas condições geológicas, topográficas

capturar imagens dos mamíferos) e método das

e climáticas. A Fazenda Rocinha e Boa Vista está

entrevistas

inserida no bioma Cerrado. O Cerrado é considerado o

trabalhadores locais sobre a presença de mamíferos na

segundo maior bioma brasileiro com cobertura vegetal

propriedade).

(questionamento

a

moradores

e

de aproximadamente 24% do território nacional (MMA,
2013). A fauna deste bioma é rica e diversificada, com

Assim, mediante a aplicação dos referidos métodos,

muitas espécies endêmicas, raras e/ou ameaçadas de

foram identificadas 23 espécies de mamíferos de médio

extinção.

e grande porte na Fazenda Rocinha e Boa Vista. Entre
as espécies identificadas, podemos destacar: macaco-

Levantamentos de fauna proporcionam informações

guariba (Alouatta caraya), tatu-peba (Euphractus

essenciais para o melhor conhecimento dos padrões de

sexcinctus),

comportamento,

onça-parda (Puma concolor), tatu-galinha (Dasypus

distribuição

e

as

necessidades

lobo-guará

individuais de cada espécie em seus habitats. Nesse

novemcinctus)

sentido, as informações obtidas por meio desse estudo

thous).

e

cachorros-do-mato

são ferramentas que podem orientar tomadores de
decisão a racionalizar o uso de recursos naturais e
proteger a fauna.
Copyright © Céleres Ambiental® 2019
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Chelidoptera
ruficauda

tenebrosa
(ariramba),

(urubuzinho),

Galbula

Chlorostilbon

lucidus

(besourinho-de-bico-vermelho),

Myiozetetes

(bentevizinho-de-penacho-vermelho)

e

similis

Melanerpes

candidus (pica-pau-branco).
O número de espécies registradas durante o trabalho
de campo é expressivo. Todas as espécies detectadas
na Fazenda Rocinha e Boa Vista, nessa campanha, já
Macacos-guariba com filhote (Alouatta caraya)

haviam sido registradas no Triângulo Mineiro. Foram

registrados na Fazenda Rocinha e Boa Vista.

encontradas espécies ameaçadas de extinção e a
ocorrência das mesmas em determinadas áreas

A Fazenda Rocinha e Boa Vista apresenta expressiva

geralmente é indicativo da qualidade ambiental, além

riqueza e abundância de espécies de mamíferos de

de ressaltar a importância da área para a conservação

médio e grande porte, espécies essas que são

destas

espécies.

essenciais à manutenção do equilíbrio ecológico. Por
isso,

é

muito

importante

dar

continuidade

à

conservação dos remanescentes naturais presentes na
propriedade, pois os mesmos são extremamente
importantes para este grupo de animais, visto que
ajudaram a sustentar muitas espécies até o presente
momento.
Aves (Avifauna)
O Brasil possui uma das maiores riquezas de aves do
mundo com 1.919 espécies (PIACENTINI et al., 2015).
As aves constituem um grupo bem estudado e tem
servido como indicador das perdas de biodiversidade
no planeta (BIRDLIFE INTERNATIONAL, 2004). Os
inventários e monitoramentos da biodiversidade são
fundamentais para o desenvolvimento de estratégias
de manejo e conservação (WILSON, 1997).
Para a realização do levantamento da avifauna na

Galbula ruficauda (ariramba) e Chlorostilbon lucidus
(besourinho-de-bico-vermelho) registrados na Fazenda
Rocinha e Boa Vista

Fazenda Rocinha e Boa Vista foram utilizados os
métodos das listas de Mackinnon (MACKINNON, 1991)

Répteis e Anfíbios (Herpetofauna)

e de censo por pontos de escuta. Durante a elaboração

De um modo geral a herpetofauna brasileira é pouco

das listas de Mackinnon foram registradas 135

conhecida devido à ausência de estudos de médio e

espécies de aves e, por sua vez, durante o censo por

longo prazo e, principalmente, à falta de inventários

pontos de escuta foram detectadas 81 espécies de

faunísticos em diferentes regiões. O levantamento da

aves, sendo contabilizados 326 indivíduos.

hepertofauna na Fazenda Rocinha e Boa Vista foi

Dentre

as

espécies

encontram-se:

registradas

Nyctibius

griseus

na

propriedade

realizado através dos métodos de amostragem visual,

(mãe-da-lua),

auditiva e pelo método de Procura Visual Limitada por

Caracara plancus (carcará), Colonia colonus (viuvinha),
Copyright © Céleres Ambiental® 2019
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Na Fazenda Rocinha e Boa Vista foram registradas três

O levantamento da ictiofauna foi realizado nos

espécies de lagartos e 14 espécies de anuros. Dentre

principais cursos d’água presentes na área de

as espécies registradas pode-se destacar: Calango-

influência direta da atividade de culturas anuais,

verde (A. ameiva), Teiú (S. merianae), sapo-cururu (R.

desenvolvida na Fazenda Rocinha e Boa Vista, quais

schneideri),

minutus),

sejam, Rio São Francisco, Ribeirão da Rocinha e

perereca-araponga (H. albopunctatus) e rã-pimenta (L.

Córrego Estreito e, para tal, foram utilizadas redes de

labyrinthicus).

emalhar e peneiras. As coletas foram realizadas

perereca-ampulheta

(D.

mediante concessão, por parte da Coordenadoria de
Todas as espécies encontradas na Fazenda Rocinha e
Boa Vista estão entre as esperadas para a região e não
foi encontrada nenhuma espécie ameaçada. Ainda
assim, existe a necessidade de preservação das
espécies registradas na área e dos seus habitats uma
vez que a propriedade abriga uma grande diversidade
de representantes da herpetofauna.

Pesquisa e Proteção à Biodiversidade (CPPBio) do
Escritório Regional Triângulo (ERT) do Instituto
Estadual de Florestas (IEF), da Licença de Pesca
Científica – Categoria D, sob o número 022.029/2018.
Neste estudo foram registradas dez espécies de peixes
pertencentes a três ordens e seis famílias. Dentre as
espécies registradas encontram-se: piau-três-pintas
(Leporinus

friderici),

lambari-do-rabo-amarelo

(Astyanax altiparanae), bandeirinha-do-rabo-amarelo
(Hemigrammus

marginatus),

mandi-amarelo

(Pimelodus maculatus) e tilápia-do-nilo (Oreochromis
niloticus).
A

atividade

alvo

do

licenciamento

ambiental,

desenvolvida na Fazenda Rocinha e Boa Vista faz uso
racional

de

defensivos

agrícolas,

seguindo

as

indicações de aplicação dos fabricantes, assim como a
Perereca-araponga (H. albopunctatus) registrada na
Fazenda Rocinha e Boa Vista.

Peixes (Ictiofauna)

legislação que rege sobre o tema, o que diminui a
possibilidade de ocorrência de impactos negativos
sobre os recursos hídricos e a ictiofauna local e
regional. Ainda, a existência de curvas de nível na

Minas Gerais possui grande importância no cenário

propriedade

nacional com relação aos recursos hídricos, devido ao

carreamento de solo para os corpos hídricos durante as

fato das nascentes de alguns importantes rios estarem

chuvas.

diminui

de

forma

considerável

localizadas no estado, a exemplo da nascente do rio
Grande, localizada na Serra da Mantiqueira, município
de Bocaina de Minas. A ictiofauna da bacia do rio
Grande, na qual se localiza a Fazenda Rocinha e Boa
Vista, já foi objeto de alguns estudos. Considerando o
cenário geral em Minas Gerais, assim como os demais
grandes rios do Estado de São Paulo, do ponto de vista
ambiental, o rio Grande foi bastante impactado pela
construção de um número elevado de barragens
hidrelétricas.
Rio São Francisco na Fazenda Rocinha e Boa Vista.
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7. Meio
Socioeconômico

O diagnóstico socioeconômico das Áreas de Influência da

Esses municípios estão inseridos na mesorregião do

atividade de culturas anuais desenvolvida na Fazenda

Triângulo Mineiro e Alto Paranaíba, considerada uma das

Rocinha e Boa Vista tem a finalidade de subsidiar ações

regiões mais promissoras do estado devido à sua

que possam monitorar, reduzir, evitar (no caso de efeitos

importância no contexto socioeconômico estadual e

negativos) ou maximizar (no caso de efeitos positivos), os

nacional. Destaca-se como um dos importantes polos

impactos resultantes da continuidade da operação da

agroindustriais e principal área de expansão da

atividade,

agroindústria do estado de Minas Gerais.

junto

à

população

local.

Para

tanto,

considerou-se como Área de Influência Direta (AID) o
Os principais fatores que contribuem para a vocação

município de Frutal e a Área de Influência Indireta (AII) foi

agropecuária do Triângulo Mineiro remetem às condições

atribuída aos municípios de Campo Florido e Uberaba.

naturais que convergem a favor do cultivo da cana-deaçúcar, milho, soja e criação de gado e favorecem a
mecanização,

além

da

localização

adequada

ao

comércio com os grandes centros que demandam os
produtos.
Em relação à demografia das Áreas de Influência,
segundo as estimativas do IBGE para o ano de 2018, o
município de Uberaba apresenta o maior contingente
populacional, com 330.361 habitantes, seguido por
Frutal, com 58.962 habitantes e, por último, Campo
Florido, com 8.029 habitantes. A tabela 1 ilustra que no
período de 1970 a 2018, apenas Campo Florido
apresentou uma queda na população (entre 1980 e
Igreja Matriz Nossa Senhora do Carmo
Frutal – MG 1.

1990), voltando ao crescimento na década seguinte,
acompanhando a tendência de Frutal e Uberaba.

Fonte: Rede social Igreja Matriz Nossa Senhora do Carmo – Frutal
(MG),

1
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(AID) são ainda expressivos os cultivos de milho, soja e
Tabela 1: Evolução populacional dos municípios das Áreas

frutas, como a laranja, que contribuem significativamente

de Influência
Cidade

1970

1980

1990

2000

2010

2018

Frutal

30.737

34.273

41.424

46.566

53.468

58.962

Campo
Florido

5.132

4.962

4.519

5.328

6.870

8.029

Uberaba

126.600

230.333

242.310

290.667

295.988

330.361

para a economia local. Por sua vez, Uberaba tem como
maior destaque a criação de gado, sobretudo a raça
Zebu, além do cultivo de cana.
Neste contexto, o perfil econômico desses municípios
está diretamente ligado à associação das atividades

A

tendência

ao

crescimento

populacional

rurais e urbana, através da formação de agroindústrias

está

de abrangência local e regional, fortalecimento do setor

intrinsicamente associada ao desenvolvimento dos

terciário marcado pelo comércio e prestação de serviço à

setores da economia e aos progressos na infraestrutura

agropecuária. Ainda que o PIB de alguns municípios seja

municipal. Em linhas gerais, as três cidades que

mais representativo nos setores secundários e terciários,

compõem a AID e AII tiveram desenvolvimento similares,

os mesmos se caracterizam pela prestação de serviço à

em maior escala em Uberaba, influenciadas pela

agropecuária.

dinâmica espacial e econômica do Triângulo Mineiro.
Com a expansão da fronteira agrícola e as políticas de

Além da agroindústria, a economia de Frutal se fortalece

ocupação dos cerrados brasileiros, tais municípios

a partir de sua atuação como município centralizador de

passaram a ter a agropecuária como base de sua

serviços, comércio e saúde, que atende os demais

economia, destinando grande parte do uso do solo atual

pequenos municípios da microrregião.

a esta atividade e, mais tarde, vivenciou a diversificação
A continuidade da operação da atividade alvo deste

da produção.

licenciamento

contribuirá

para

a

manutenção

da

economia de suas áreas de influência, seja por sua
representatividade na produção, seja na contribuição
para arrecadação de impostos. Não obstante, contribuirá
para a manutenção de empregos diretos e indiretos.
Assim, a atividade colabora para favorecer as tendências
econômicas já estabelecidas na região, mantendo o
desenvolvimento do município de Frutal e sua evidência
no mercado agropecuário regional.
A infraestrutura municipal da AID e da AII encontra-se
razoável, considerando que quase a totalidade da
população tem acesso à rede de água e esgoto, energia
elétrica, redes de telefonia móvel e fixa, pavimentação e

Praça da Matriz, Frutal – MG.

sistema de saúde. Observa-se que a continuidade do
No caso dos municípios de Frutal e Campo Florido, o

cultivo em questão não pressionará este setor, uma vez

destaque nas últimas décadas é dado ao setor

que a atividade já está consolidada e dá preferência à

sucroenergético, favorecido pelos fatores ambientais da

contratação de novos colaboradores residentes na AID.

região, pela disponibilidade de áreas para plantio e mão

Ademais, o empreendedor dará continuidade as medidas

de obra, bem como pelas políticas públicas. Em Frutal
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resíduos e efluentes, bem como a concessão de

Além destes, o patrimônio cultural do município de Frutal,

benefícios para a saúde dos funcionários.

onde está localizada a Fazenda Rocinha e Boa Vista,
está protegido legalmente por meio do tombamento de

No que concerne ao sistema de ensino, a rede pública

alguns bens materiais móveis e imóveis (IEPHA-MG). Até

que abrange a pré-escola, o ensino fundamental e o

o ano de 2019, os bens materiais acautelados pelo

ensino médio, conferem índice satisfatório à educação.

município somavam quatro unidades: o antigo Edifício do

Com destaque para Frutal e Uberaba, que oferecem

Fórum/ Paço Municipal - atual Casa da Cultura, o

ampla diversidade de cursos superiores na região,

Conjunto Arquitetônico do Parque dos Lagos Leda

ofertando, assim, parte da mão de obra qualificada que

Campos Borges e a imagem de N. Sra. do Carmo.

atende a atividade.
Ciente de sua responsabilidade socioambiental perante
Por fim, além de toda a infraestrutura de serviços e

os municípios que compõem as áreas de influência da

economia, as áreas de influência da atividade são

atividade, o empreendedor busca, desde o início de suas

dotadas de uma cultura e lazer ímpar, alicerçados nas

operações, manter uma boa relação com a sociedade

tradições culturais vindas do campo, características de

local e se compromete a dar continuidade nas boas

pequenos municípios do interior mineiro, representadas

práticas agrícolas e demais ações que fomentam a

pelos shows e exposições, carnaval, espaços de lazer

qualidade ambiental da região, bem como a economia

como praças, cachoeiras, etc, sendo que Uberaba

local.

concentra as opções mais modernas de lazer, como
casas de show e bares.

:

Parque dos Lagos, Frutal – MG.
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8. Impactos e programas
ambientais
Conforme mencionado anteriormente, o presente EIA/RIMA visa a regularização ambiental da atividade de culturas
anuais desenvolvida na Fazenda Rocinha e Boa Vista, no município de Frutal (MG), em regime de parceria agrícola com
o Sr. Ademir Ferreira de Mello, o qual é responsável por todas as operações agrícolas que ocorrem na propriedade,
sendo o objetivo desse estudo a obtenção do Licenciamento Ambiental Concomitante (LAC 1) dessa atividade. Trata-se
de uma atividade já consolidada que não configura em impactos relacionados à fase de instalação. Deste modo, a
avaliação dos impactos neste presente Prognóstico contemplará a situação atual da atividade de culturas anuais,
considerando as medidas mitigadoras e de controle já realizadas na operação da mesma.
A maior parte dos impactos e riscos ambientais identificados para a atividade de culturas anuais é associável a medidas
de gestão e controle ambiental capazes de atenuar seus efeitos. Muitas destas medidas correspondem a operações
normais incorporadas processo produtivo da atividade, na área agrícola. Neste contexto, será contemplada a correlação
entre a atividade desenvolvida, as ações pertinentes à operação da mesma e o meio (físico, biótico e socioeconômico)
analisado, além de avaliar sua compatibilidade ambiental, e a proposição de medidas mitigadoras relacionadas.
Cabe enfatizar que além das medidas mitigadoras já executadas e da execução das eventuais novas medidas a serem
adotadas, a Fazenda Rocinha e Boa Vista adotará Programas de Monitoramento Ambiental, com o objetivo de verificar
e gerenciar as medidas mitigadoras que, por sua relevância, devem ser monitoradas periodicamente, no intuito de
determinar se está ou não ocorrendo alterações ambientais.
Por meio desta avaliação, pretende-se comparar o desempenho ambiental da atividade com relação aos padrões,
normas, códigos e princípios externos estabelecidos nas legislações federal, estadual e municipal.
As ações geradoras de impactos que ocorrem na operação da atividade foram identificadas, relacionadas com os seus
fatores ambientais e avaliadas segundo uma matriz pontual conforme tabela 2 a seguir.
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Tabela 2: Matriz pontual de análise de impacto e de medidas de gestão e controle
ambiental.
Atributo

Detalhamento

Fator Socioambiental

Meio Físico (F), Meio Biótico (B), Meio Socioeconômico (S)
ADA – Área Diretamente Afetada, AID – Área de Influência Direta, AII – Área de

Localização

Influência Indireta,
D – Disperso

Natureza

Positiva (P), Negativa (N)

Ocorrência

Certa (C), Incerta (IN)

Magnitude

Pequena (P), Média (M), Grande (G)

Temporalidade

Permanente (P), Temporária (T)

Reversibilidade

Reversível (R), Irreversível (IR)

Significância

Baixa (B), Média (M), Alta (A)

Medidas de gestão e controle

Descrição sobre a(s) medida(s) de gestão e controle ambiental já adotada(s), a

ambiental

ser(em) continuada(s), adequada(s) e a ser(em) adotada(s).

Responsabilidade

Identificação do Responsável

A partir das análises pontuais de impactos

Fazenda Rocinha e Boa Vista, tanto pelo

ambientais foi elaborada uma matriz geral

proprietário quanto pelo parceiro agrícola

de impactos para todos os fatores e

responsável pela operação da atividade e

elementos

que serão continuadas, denominadas de

afetados,

que

pode

ser

observada na Tabela 3 a seguir.

medidas integradas.

Nesse contexto, a avaliação dos impactos

Os

ambientais, para se tornar efetiva como

implantados

instrumento de proteção ambiental, deve

corretivo,

conceber medidas de controle, mitigadoras

monitoramento integrados às medidas de

e compensatórias para as fontes relevantes

controle estão dispostos no Plano de

de impactos e contemplar a avaliação da

Controle

eficiência

presente EIA/RIMA.

das

medidas

de

controle

Programas

Ambientais

em

caráter

a

preventivo,

compensatório

Ambiental

serem

ou

correspondente

de

ao

planejadas, por meio de monitoramento.
Considerando esta ser uma atividade já
consolidada, no presente EIA/RIMA foram
incluídas as ações e medidas já adotadas na

Na Tabela 4 é apresentada a listagem dos
impactos identificados, correlacionados às
medidas

mitigadoras

e

respectivos

Programas Ambientais propostos.
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superficiais pela aplicação de fertilizantes químicos e defensivos agrícolas

B

3

Alteração da qualidade do solo e dos recursos hídricos subterrâneos e

F

superficiais por resíduos sólidos e efluentes líquidos

B

AID

ADA
ADA
AID

F

ADA

S

AID

5

Alteração da qualidade do ar decorrente das atividades agrícolas

6

Alterações na flora

B

7

Alterações na fauna

B

8

Incêndio na área agrícola e fragmentos florestais

B

F

S

IN

P

T

R

B

N

IN

M

T

R

B

N

IN

P

T

R

B

N

C

P

T

R

B

N

C

P

T

R

B

N

IN

M

T

R

B

N

IN/C

M

P/T

IR/R

B

N

IN

M

T

R

B

N

IN

M

T/P

R/IR

M

P

C

M

P

R

M

P

C

M

P

R

M

N

IN

P

T

R

B

AII

S

Alteração do nível de ruído local durante o manejo agrícola

N

ADA

B

4

Significância

F

AID

Reversibilidade

Alteração da qualidade do solo e dos recursos hídricos subterrâneos e

2

ADA

Temporalidade

F

Magnitude

Processos erosivo-cumulativos advindos da operação da atividade

Ocorrência

1

Natureza

Impactos

Localização

Nº

Fator Ambiental

Tabela 3. Matriz geral dos impactos ambientais da operação da atividade de culturas anuais.

ADA
AID
ADA
AID
ADA
AID
ADA

9

Acidente de Trabalho e Desenvolvimento de Doenças Ocupacionais.

S

AID
AII

10

Aquecimento da economia regional e manutenção da oportunidade de
trabalho

11

Manutenção da dedução da utilização do sistema de saúde público

12

Descontinuidade da atividade de culturas anuais

S

S

AID
AII
AID
AII

B
F

D

S
Fonte: Céleres Ambiental, 2019.
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Tabela 4. Impactos identificados correlacionados às medidas de gestão e controle.

Nº

Impactos

Principais Medidas de gestão e controle

Programas correlacionados

- Manutenção do nivelamento e de curvas de nível;
- Manutenção do terraceamento;
- Manutenção da rotação de culturas e do sistema de semeadura direta;
1

Processos erosivo-cumulativos advindos da operação - Continuidade no emprego da subsolagem;
- Continuidade da adoção de um período sem movimentação do solo;

da atividade

- Manutenção da cobertura vegetal;
- Continuidade da prática de conservação e manutenção de estradas;
- Implantação de Programa(s) correspondente(s) proposto(s) no PCA
- Continuidade na adoção das Boas Práticas Agrícolas e do planejamento da fertilização e
Alteração da qualidade do solo e dos recursos
2

hídricos subterrâneos e superficiais pela aplicação de
fertilizantes químicos e defensivos agrícolas

seleção de produtos fitossanitários;
- Continuidade na utilização racional de fertilizantes e defensivos agrícolas;
- Continuidade no monitoramento da qualidade do solo;
- Execução do monitoramento periódico das águas superficiais e subterrâneas;
- Implantação de Programa(s) correspondente(s) proposto(s) no PCA.
- Continuidade na correta destinação dos resíduos sólidos;

Alteração da qualidade do solo e dos recursos
3

hídricos subterrâneos e superficiais por resíduos
sólidos e efluentes líquidos

- Continuidade na destinação dada aos efluentes dos gabinetes sanitários nas frentes de
trabalho e na água residual produzida na tríplice lavagem das embalagens de defensivos;
- Continuidade no monitoramento periódico da qualidade do solo;
- Execução do monitoramento periódico das águas superficiais e subterrâneas;
- Implantação de Programa(s) correspondente(s) proposto(s) no PCA.

4

5

6

Alteração do nível de ruído local durante o manejo
agrícola

Alterações na flora

agrícolas;
- Continuidade no uso de equipamentos de proteção individual.

Alteração da qualidade do ar decorrente das
atividades agrícolas

- Observar os procedimentos de manutenção preventiva e corretiva nas máquinas

- Observar os procedimentos de manutenção preventiva e corretiva nas máquinas
agrícolas;
- Continuidade no uso de equipamentos de proteção individual.
- Continuidade da proteção e conservação das áreas de vegetação nativa da propriedade;
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Nº

Impactos

Principais Medidas de gestão e controle

Programas correlacionados

- Continuidade na manutenção dos aceiros existentes no entorno de áreas de vegetação
nativa;
- Treinamento do pessoal das frentes de trabalho para atuarem como agentes
fiscalizadores e de conscientização;
- Desenvolvimento de ações de educação ambiental com funcionários;
- Implantação de Programa(s) correspondente(s) proposto(s) no PCA.
- Continuidade na proteção e conservação das áreas de vegetação nativa da propriedade;
- Realização do monitoramento periódico dos grupos bioindicadores da Fauna (aves e
mamíferos);
- Continuidade no respeito ao limite de velocidade nas vias de acesso da ADA e da AID;
- Continuidade da realização da manutenção preventiva e periódica dos veículos e
7

gestão e controle, quando cabíveis, estão

equipamentos agrícolas;

Alterações na fauna

- Monitoramento periódico das águas superficiais dos cursos de água do entorno da
propriedade;
- Continuidade no uso racional de defensivos químicos;
- Desenvolvimento de ações de educação ambiental com funcionários;
- Implantação de Programa(s) correspondente(s) proposto(s) no PCA.
- Continuidade da manutenção e conservação de estradas e aceiros;
- Treinamento do pessoal do setor agrícola para atuarem como agentes fiscalizadores e
8

Incêndio na área agrícola e fragmentos florestais

de conscientização;
- Continuidade da capacitação dos brigadistas para atuarem no combate a eventuais
incêndios na propriedade.
- Manutenção dos benefícios concedidos aos funcionários relacionados à saúde;
- Continuidade na disponibilização de equipamentos para proteção dos trabalhadores;
- Continuidade no atendimento às diretrizes da NR 31 do Ministério do Trabalho e

9

Acidente de Trabalho e Desenvolvimento de Doenças Emprego (MTE).
Ocupacionais

- Continuidade na priorização da saúde e segurança dos colaboradores e prestadores de
serviços, além da revisão, anual do PPRA e PCMSO, dentre outros planos e programas
previstos e executados pelo empreendedor;
- Implantação de Programa(s) correspondente(s) proposto(s) no PCA.
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Nº

Impactos

Principais Medidas de gestão e controle

Programas correlacionados

- Desenvolvimento da economia regional e manutenção de empregos e oportunidades de
10

Aquecimento da economia regional e manutenção da trabalho através da continuidade da operação da atividade;
oportunidade de trabalho

- Continuidade na priorização da contratação de trabalhadores residentes na AID e AII do
meio socioeconômico.
- Manutenção dos benefícios relativos à saúde concedidos aos funcionários;

11

Manutenção da dedução da utilização do sistema de

- Continuidade na realização das ações educacionais como foco na prevenção de

- Continuidade na priorização da contratação da mão de obra local.
- Remanejamento das frentes de trabalho alocados na Faz. Rocinha e Boa Vista, para
outras áreas agrícolas sob a responsabilidade do Sr. Ademir (parceiro agrícola);
12

Descontinuidade da atividade de culturas anuais

- Continuidade na oferta dos benefícios aos colaboradores;
- Continuidade na adoção de boas práticas agrícolas e demais ações no manejo da
atividade.

Fonte: Céleres Ambiental, 2019.
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9. Conclusão

medidas mitigadoras e de controle já realizadas, bem como a
proposição e/ou continuidade dos programas e medidas.

Por meio do Estudo de Impacto Ambiental (EIA) ora
apresentado e demais estudos/documentos relacionados no
Formulário de Orientação Básica (FOB) e formalizados junto ao
órgão ambiental, o empreendedor busca fornecer subsídios à
equipe técnica da SUPRAM – TM/AP para a análise deste
processo de Licenciamento Ambiental Concomitante – LAC 1
(LP+LI+LO) da atividade de culturas anuais desenvolvida na
Fazenda Rocinha e Boa Vista, sob a responsabilidade do parceiro
agrícola.

O Diagnóstico do Meio Físico e Biótico apontou que tanto ADA
quanto AID encontram-se em um ambiente antropizado e
consolidado, porém, as Área de Preservação Permanente,
Reserva Legal e cursos d’água existentes na propriedade (AID)
estão resguardados, assim como a biodiversidade identificada.
Os impactos prognosticados para estes meios têm como
principais fontes geradoras a aplicação de fertilizantes e
defensivos agrícolas, o manejo do solo e a colheita. Em sua
maioria, os impactos foram avaliados como de ocorrência
incerta, média significância e reversíveis, considerando as boas
práticas agrícolas adotadas na área.

Este
estudo
caracteriza-se
como
instrumento
constitucionalmente previsto e reconhecido do ponto de vista
técnico pela sua capacidade de antecipar e prevenir riscos
socioambientais inerentes à atividade que se pretende
regularizar. Importante contextualizar que, no caso da atividade
a ser licenciada, a mesma já vem sendo desenvolvida há anos na
propriedade, o que significa que se trata de uma regularização e,
portanto, parte dos impactos analisados já vem sendo mitigados
ao longo dos anos. O estudo foi elaborado em consonância com
as legislações específicas e em conformidade com o Termo de
Referência disponibilizado pela SEMAD. Participou da
elaboração do estudo uma equipe multidisciplinar de
especialistas, capaz de cumprir as exigências técnicas e legais que
envolvem este estudo.

De forma majoritária estes impactos apresentam amplas
possibilidades de prevenção, controle e mitigação através da
adequada execução das ações recomendadas neste EIA. Ainda,
cumpre ressaltar que outras ações foram recomendadas no Plano
de Controle Ambiental (PCA) protocolado juntamente com o
EIA. Cabe ressaltar que, ciente dos possíveis impactos
socioambientais comuns à atividade em questão, o
empreendedor e o proprietário já realizam grande parte das
referidas ações e medidas para prevenir e/ou mitigar a
ocorrências de possíveis danos decorrentes da atividade. Ações
estas que perdurarão na continuidade da operação da atividade.

A abordagem sistêmica orientou a elaboração do EIA,
promovendo a definição das áreas de influência da atividade
relacionadas aos meios físico, biótico e socioeconômico, a
caracterização, investigação e diagnóstico dos referidos meios,
bem como o entendimento de todo o processo produtivo da
atividade. Posteriormente, foi elaborado o Prognóstico
Ambiental apontando os possíveis impactos socioambientais
decorrentes da interação entre a continuidade da operação da
atividade e os elementos físicos, bióticos e socioeconômicos
averiguados no diagnóstico ambiental, considerando ainda as

Dentre as boas práticas mencionadas, maior destaque cabe
àquelas que visam a prevenção da contaminação dos solos e
recursos hídricos, como a aplicação controlada de fertilizantes e
defensivos químicos, manejo adequado do solo durante todo o
cultivo, rotação de cultura, o plantio direto, observação da
qualidade do solo por meio de análises laboratoriais, entre outras
ações. Ademais, a aplicação e o manejo dos produtos químicos
são realizados de forma adequada buscando atender os
parâmetros legais e técnicos e, sobretudo, respeitando as
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de culturas anuais realizadas na Fazenda Rocinha e Boa Vista, a
exemplo do abastecimento de combustível dos automóveis e
implementos agrícolas, armazenamento de insumos e resíduos
sólidos, entre outras ações, são realizadas na Fazenda Boa
Esperança, de propriedade do parceiro agrícola, responsável
pela operação alvo deste licenciamento. Todas estas ações
encontram-se devidamente caracterizadas e regularizadas pelos
estudos técnicos e ambientais, vinculados à licença ambiental da
Fazenda Boa Esperança, como o Programa de Gerenciamento de
Resíduos Sólidos, Programa de Prevenção dos Riscos
Ambientais, Programa de Controle Médico de Saúde
Ocupacional, entre outros. Assim, é fundamental que a equipe
técnica do órgão ambiental, responsável pela análise dos estudos
apresentados, observe as condicionantes já estabelecidas de
forma a evitar a sobreposição das mesmas.

capacidades e fragilidades do ecossistema (incluindo as plantas,
solo e recursos hídricos).
Por meio do diagnóstico do meio socioeconômico foi possível
observar a vocação da região à agropecuária, tendo em vista suas
características físicas, ideais ao cultivo, e, sobretudo, em
decorrência das políticas públicas e investimentos do setor
privado. A expansão deste setor nas últimas décadas imprimiu
uma nova dinâmica socioeconômica na região, que antes tinha a
agropecuária incipiente como base da economia. Sob esta ótica,
a continuidade da operação da atividade em questão corroborará
para a manutenção de uma tendência de crescimento pautada no
desenvolvimento não apenas do setor primário, mas também do
setor industrial e de serviços.
As benesses locais, em suma, estão direcionadas à manutenção
dos postos de trabalho diretos e indiretos, à continuidade dos
benefícios ofertados aos trabalhadores, bem como
movimentação econômica por parte do empreendimento, entre
outros impactos positivos descritos no EIA. Por se tratar de uma
atividade já consolidada, as demandas por infraestrutura urbana
já estão absorvidas pelos municípios das áreas de influência, não
havendo pressão sobre os mesmos.

Resta claro, portanto, que os responsáveis pela atividade em tela
vêm adotando uma postura fundamentada em práticas protetivas
ao meio ambiente e social que visam reduzir impactos negativos
decorrentes da atividade alvo deste licenciamento e, ao mesmo
tempo, impulsionar o desenvolvimento social, econômico e
ambiental da região, através de diversos projetos, planos e
programas já adotados e outros propostos no EIA.

Importa destacar que, a operação da atividade de culturas anuais
realizada na Fazenda Rocinha e Boa Vista é de responsabilidade
do parceiro agrícola, enquanto as demais atividades que
porventura venham a ocorrer na Fazenda são de responsabilidade
do proprietário, Sr. Humberto Maluf. Contudo, em razão da
atividade influenciar diretamente na qualidade ambiental do
local, algumas ações e programas listados no EIA, bem como no
PCA, terão responsabilidade compartilhada entre o parceiro
agrícola e o proprietário, conforme discriminado nos estudos
supracitados.

Nesta perspectiva, a equipe multidisciplinar da Céleres
Ambiental, responsável pela elaboração do EIA, conclui que,
uma vez adotadas todas as recomendações preconizadas no
mesmo e respeitadas às leis e normas técnicas ambientais
vigentes, a atividade alvo deste licenciamento é ambientalmente
viável do ponto de vista técnico.
Infere-se ainda, que o EIA e o RIMA são instrumentos
fundamentados no princípio da publicidade e da participação
popular, na medida em que permitem a exposição de seus
conteúdos aos terceiros interessados, visando dirimir dúvidas e
recolher eventuais críticas e sugestões acerca do projeto.

No mesmo sentido, ressalta-se que, como apresentado durante
todo o EIA, as atividades que dão suporte à operação da atividade
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