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PARECER ÚNICO SUPPRI 09/2018- Protocolo SIAM Nº 829468/2018 

INDEXADO AO PROCESSO: PA COPAM: SITUAÇÃO: 

Licenciamento Ambiental 015/1984/107/2017 Sugestão pelo Deferimento 

 

PARECER ÚNICO DE COMPENSAÇÃO FLORESTAL – SUPPRI 04/2018 

Tipo de Processo / Número do 

Instrumento 

(X) Licenciamento 

Ambiental 

N° do PA COPAM 

00015/1984/107/2017 

( ) Processo de 

Intervenção Ambiental 

APEF N°   

DAIA N° --- 

Fase do Licenciamento PA COPAM Nº 015/1984/107/2017: Licença de Operação 

Corretiva – LOC em análise na SUPPRI/SEMAD.  

Empreendedor SAMARCO MINERAÇÃO S.A. 

CNPJ / CPF 16.628.281/0003-23 

Empreendimento Complexo Germano – áreas do desastre até o dique S3; 

obras emergenciais no dique dos macacos; e áreas para 

retomada das operações. 

Classe Classe 6 

Condicionante n° Sem condicionante específica 

Localização Mariana e Ouro Preto 

Bacia Rio Doce 

Sub-bacia Rio Piracicaba e Rio Piranga 

Área 

intervinda 

Área (ha) 235,5886 

Microbacia Rio Piracicaba e Rio Piranga 

Município Mariana e Ouro Preto 

Fitofisionomias 

afetadas 

Floresta estacional semidecidual estágio médio e avançado 

de regeneração / Candeal / Campo Rupestre Ferruginoso e 

Quartizítico 

Coordenadas - Áreas atingidas pela 
lama à montante do Dique S3 

E=644.490 N= 7.761.725 

DATUM: Sirgas 
2000 

Coordenadas - Complemento às obras 
emergenciais 

E=662.590 N= 7.762.000 

Coordenadas - Estruturas necessárias à 
retomada de operação 

E=656.491 N= 7.765.934 

Área Proposta 
(Floresta 
Estacional 
semidecídua 
em estágio 
avançado) 

Área (ha) 
11,642 ha para recuperação – Imóveis Bloco Traíras 
5,1979 ha para conservação – Faz. Lavoura 
25,5245 ha para conservação – Faz. Chacrinha 

Microbacia 
Rio Piracicaba  
Rio Piranga 

Município 
Alvinópolis  
Mariana 

Fitofisionomia 
Pasto Sujo 
Floresta Estacional Semidecidual em Estágio avançado 
de regeneração 

Coordenadas - recuperação E=688.719 N=7.776.110 DATUM: Sirgas 
2000 Coordenadas - conservação E=663.773 N=7.756.050 
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Área Proposta 
(Floresta estacional 
semidecidual em 
estágio médio) 

Área (ha) 

156,6813 ha para recuperação – Imóveis Bloco Traíras 
79,6195 ha para conservação – Faz. Lavoura 
47,7467ha para conservação – Faz. Guarda Mor 
15,2072 ha para conservação – Faz. Tesoureiro Gambu 
14,2364 ha para conservação – Faz. Chacrinha 

Microbacia 
Rio Piracicaba  
Rio Piranga 

Município 
Alvinópolis  
Mariana 

Fitofisionomia 
Pastagem e pasto sujo 
Floresta Estacional Semidecidual em estágio médio de 
regeneração 

Coordenadas - recuperação E=687.864 N=7.777.146 
DATUM: Sirgas 2000 

Coordenadas - conservação E=664.436 N=7.756.452 

Área Proposta 
(Candeal) 

Área (ha) 
19,1587 ha para conservação - Faz. Lavoura 
19,1866 ha para recuperação– Faz. Lavoura 

Microbacia Rio Piranga 

Município Mariana 

Fitofisionomia 
Pasto Sujo 
Candeal 

Coordenadas - recuperação E=666.079 N=7.755.789 
DATUM: Sirgas 2000 

Coordenadas - conservação E=665.954 N=7.755.474 

Área Proposta 
(Campo Rupestre 
Ferruginoso) 

Área (ha) 
8,6434 ha de Doação ao Parque Nacional Serra do 
Gandarela – Faz. Horto Alegria 
43,7988ha para conservação - Faz. Lavoura 

Microbacia 
Rio Piracicaba 
Rio Piranga 

Município Ouro Preto 

Fitofisionomia Campo Rupestre Ferruginoso 

Coordenadas – conservação Doação E=654.709 N=7.766.749 
DATUM: Sirgas 2000 Coordenadas – conservação 

Servidão 
E=664.424 N=7.755.986 

Área Proposta 
(Campo Rupestre 
Quartzítico) 

Área (ha) 
9,107 ha para conservação e manejo (servidão) – Faz. 
Lavoura 

Microbacia Rio Piranga 

Município Mariana 

Fitofisionomia Campo Rupestre Quartzítico 

Coordenadas - conservação E= 665.509 N= 7.755.124 DATUM: Sirgas 2000 

Equipe / Empresa 

responsável pela 

elaboração do PECF 

Agroflor Engenharia e Gestão Empresarial LTDA 

CNPJ: 07.485.463/0001-30 

Elizabeth Neire da Silva CREA MG 98.944/D 
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1 – Introdução e contextualização 

 

A empresa Samarco Mineração S.A. formalizou na Superintendência de Projetos Prioritários a 

solicitação de Licença de Operação Corretiva - LOC (Processo Administrativo 15/1984/107/2017) para 

o projeto Complexo Minerário Germano, nos municípios de Mariana e Ouro Preto. Trata-se da 

retomada das atividades minerárias, visto que as mesmas se encontram suspensas em função do 

rompimento da barragem de fundão, ocorrido em 05/11/2015.  

 

Em função de determinação legal, em especial as disposições da Lei Federal Nº 11.428 de 22 de 

dezembro de 2006, em seus artigos 17 e 32, bem como, o disposto no Decreto Federal que a 

regulamenta, de Nº 6.660, de 21 de novembro de 2008, em seu artigo 26 que ditam a necessidade e 

formas de compensação por intervenção no bioma mata atlântica, apresentou a proposta de 

compensação ambiental, relacionada ao processo de Autorização para Intervenção Ambiental - AIA n° 

06805/2017, vinculado ao processo de licenciamento ambiental PA COPAM 15/1984/107/2017, que 

está sendo analisada pela SUPPRI. A proposta foi encaminhada em setembro de 2018 

(SIGED00759117 1501 2018) para análise da equipe técnica. 

 

Assim, o presente parecer tem como objetivo analisar a Proposta de Compensação Ambiental, 

apresentada em estudo denominado Projeto Executivo de Compensação Florestal, conforme Portaria 

IEF nº 30/2015, em função da supressão de vegetação inserida no bioma mata atlântica nas áreas 

onde houve da passagem da lama entre o Eixo 01 e o Dique S3, áreas onde foram implantadas obras 

emergenciais, e das áreas necessárias à retomada das atividades extração e beneficiamento mineral. 

 

Visando a verificação das informações apresentadas nos estudos, foram realizadas vistorias nas áreas 

de intervenção (Auto de Fiscalização 25782/2018 de 07/11/2018) e compensação (Relatório de vistoria 

0693186/2018 de 06 a 10/08/2018 e Relatório de vistoria 0828514/2018 de 28/11/2018). 

 

2 - Análise Técnica 

 

2.1 - Caracterização da área intervinda 

 

O Complexo Minerário Germano está localizado na divisa dos municípios Mariana e Ouro Preto, sendo 

composta por um conjunto de unidades industriais integradas com atividades de lavra, beneficiamento 

mineral, transporte de polpa de concentrado de minério de ferro em mineroduto, pelotização e 

expedição portuária. 

 

Ainda no aspecto de localização, o Complexo Minerário Germano está inserido as sub-bacias do rio 

Piracicaba e rio Piranga, ambas contribuintes do rio Doce. Assim, as áreas objeto de compensação 

em análise deste parecer, indicam que as compensações devam ser realizadas nestas sub-bacias, 

fato que se comprovou na apresentação das áreas destinadas a compensação também estão 

localizadas nestas duas sub-bacias, cumprindo portanto, determinação normativa definida no inciso II, 

Art. 32 da Lei Federal nº 11.428/2006, de que as áreas propostas para compensação estejam na 

mesma bacia hidrográfica e sempre que possível, na mesma sub-bacia hidrográfica. 
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A área industrial da Samarco (Unidade de Germano), localiza-se de acordo com o mapa do IBGE no 

bioma mata atlântica, assim como as áreas de compensação. Utilizou-se a Deliberação Normativa 

COPAM nº 73/2004 e a Resolução CONAMA 392/2007, como base normativa para avaliação dos 

aspectos relacionados ao estágio sussecional. 

 

 
Figura 1 - Mapa de localização das áreas de compensação e das áreas de intervenção, em relação 
aos Biomas Brasileiros.Fonte: PECF por intervenção em Mata Atlântica, AGROFLOR 2018 
 

O Projeto Executivo de Compensação Florestal - PECF - e os estudos apresentados, indicam que a 
compensação se dá em função de intervenções que somam uma área de 235,5886 ha no total, sendo 
11,4336 ha em Floresta Estacional Semidecidual em estágio avançado; 156,4495 ha de Floresta 
estacional semidecidual em estágio médio e inicial de regeneração; 25,8 ha de Campo Rupestre 
Ferruginoso; 4,4077 ha de Campo Rupestre Quartzítico; 18,6656 ha de Candeal, e outros 18,8615 de 
pastagem na área do acidente que não se comprovou que havia ocorrido a devida compensação. 
 
- Caracterização geral das fitofisionomias 
 
- Floresta Estacional Semidecidual 
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Esta fitofisionomia é encontrada no Complexo Germano em seus três estágios de regeneração, inicial, 
médio e avançado. Verifica-se que em áreas continuas há transição para e os estágios de sucessão 
distintos. Em determinadas localidades estão adjacentes a outras formações como o Candeal, Campo 
Rupestre Quartizítico e Campo Rupestre ferrginoso. Em determinadas localidades verificou-se áreas 
com Eucaliptos sp. com sub-bosque de nativas. 
 
- Candeial 
Foram caracterizados como candeial no Complexo Germano, as áreas com abundância da espécie 
Eremanthus erythropappus (candeia) da família Asteraceae. Estas áreas situam-se adjacentes à 
floresta estacional semidecidual e áreas de campo. 
 
- Campo rupestre 
Foi caracterizado no estudo a compensação em áreas de Campo Rupestre ferruginoso e quatizitico no 
Complexo de Germano.  Estas áreas estão distribuídas de forma descontínua principalmente nos 
afloramentos rochosos e topos de montanhas. São centros de diversidade e endemismo, com 
predomínio herbáceo – arbustivo e algumas arvoretas pouco desenvolvidas.  
 

As áreas de intervenção que são objeto análise de compensação de compensação deste parecer, 

foram apresentadas agrupadas em 3 (três) blocos, a saber: 

 

 Bloco 1 - Áreas atingidas pela lama entre o Eixo 01 e Dique S3. 

O Projeto Executivo de Compensação Florestal apresentado, considerou a área atingida pela lama 

compreendida entre a estrutura denominada Eixo 1 e o Dique S3, no distrito de Bento Rodrigues, 

perfazendo total de 318,2964 ha. As condições ambientais anteriores ao rompimento da barragem 

de Fundão, realizadas em mapeamento do uso do solo e diagnósticos ambientais pretéritos, foram 

a base para estimar a devida compensação. 

 

De acordo com informações apresentas nos estudos, 80,56 ha entre o Eixo 01 e Dique S3 já foram 

objeto de compensação florestal em processo administrativos já aprovados anteriormente (LO 

100/2009 – Alteamento de Barragem de Santarém - Termo de Compromisso de Compensação 

Florestal n° 09050307; LO 15/2014 – Linha de Transmissão de 345Kv – Termo de Compromisso de 

Compensação Florestal n° 2101090500418; Pilha De Estéril União (PDE União) da Vale S.A - PA/Nº 

00182/1987/071/2009 DNPM nº 832.638/2006 e PA/Nº 00182/1987/079/2009 DNPM nº 2329/1935 

– Aprovado na 20ª Reunião Ordinária da Câmara de Proteção à Biodiversidade e de Áreas 

Protegidas – CPB do Conselho Estadual de Política Ambiental – COPAM). Há também uma área de 

42,9317 ha caracterizada como antropizadas, em que os estudos apontam que as intervenções 

ocorreram anteriores a publicação da Lei Federal Nº 11.428 de 22 de dezembro de 2006. Tanto a 

área já compensada, quanto a intervinda anteriormente a edição da norma, não entraram no cômputo 

da compensação florestal, ora analisado por este parecer. 

 

Por fim, a porção restante de 194,8047 ha está sendo objeto de compensação analisado neste 

parecer. Nesta área há algumas estruturas que exercem controles dos impactos do rompimento da 

barragem de fundão, como a barragem de Santarém e Dique S3, que de acordo com os estudos, 

permanecerão operacionais, ocupando 72,8113 ha e outros 121,9943 ha serão recuperados em 

procedimento administrativo específico. Os dados encontram-se resumidos na tabela abaixo: 
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Tabela 1 – Discriminação das áreas atingidas pela lama entre o Eixo 01 e Dique S3 

Bloco 1 - Áreas atingidas pela lama entre o Eixo 01 e Dique S3 

Finalidade Área (ha) 

Área já compensada1 80,56 

Área ocupada (não passível compensação)1 42,9317 

Área a ser compensada 194,8047 

Total 318,2964 
1Estas áreas não entraram no cômputo da compensação por intervenção no bioma mata atlântica 

analisado neste parecer. 

 

O mapa abaixo caracteriza o uso do solo entre o Eixo 01 e Dique S3 antes do rompimento da 

barragem e que foi utilizado para mensurar o quantitativo das intervenções 

. 

 
Figura 2 - Caracterização do uso do solo da área atingida pela lama do Eixo 01 até o Dique S3 (cenário 

pré-rompimento)Fonte: PECF por intervenção em Mata Atlântica, AGROFLOR 2018 
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 Bloco 2 -  Complemento de áreas das obras emergenciais. 

Consta no Projeto Executivo de Compensação Florestal, informações relacionadas à algumas áreas 

cuja intervenção se deu em caráter emergencial e que de acordo com os estudos ainda não foram 

regularizadas. A área total do bloco 2 é de 2,8051 ha, sendo 2,1955 ha já antropizados por estruturas 

da mineração e pastagem e 0,8678 ha em vegetação nativa e que foram suprimidos sobre a justificativa 

da necessidade de abertura de alguns acessos e estruturas de apoio para obras emergenciais. Esta 

área foi caracterizada como Floresta Estacional Semidecidual em regeneração, com presença de 

eucaliptos. 

 

A figura abaixo demonstra a localização das intervenções caracterizadas como de complemento de 

áreas das obras emergenciais. 

 
Figura 3 - Localização das obras emergenciais complementares Fonte: PEC, AGROFLOR 2018 

  

 

 



 

 GOVERNO DO ESTADO DE MINAS GERAIS 
Secretaria de Estado de Meio Ambiente e Desenvolvimento Sustentável 
Subsecretaria de Gestão e Regularização Ambiental Integrada 
Superintendência de Projetos Prioritários 

 
829468/2018 
07/12/2018 

Pág. 8 de 31 

 

Cidade Administrativa Presidente Tancredo Neves, Rodovia Papa João Paulo, nº 4001. Bairro Serra Verde 
Edifício Minas, 2º andar, 31630-901 - Belo Horizonte - MG 

Telefone: (31) 3915-1753/1113 
 

Bloco 3 - Áreas necessárias à retomada. 

O Projeto Executivo de Compensação Florestal indica a necessidade de supressão de 

vegetação para a implantação de estruturas que viabilizam o cenário de retomada. As estruturas em 

que haverá a necessidade de intervenção estão listadas a seguir: 

- Avanço de lavra na Mina de Alegria Sul; 

- Avanço de lavra na Mina de Alegria Norte; 

- Planta de desaguamento de rejeito arenoso Alegria Norte, através de filtragem; 

- Planta de desaguamento de rejeito arenoso Alegria Sul, através de filtragem; 

- SDER – Sistema de Disposição de Estéril e Rejeitos Alegria Sul; 

- SDER – Sistema de Disposição de Estéril e Rejeitos Alegria Norte; 

- Sistema de drenagem superficial da SDER Alegria Norte; 

- Sistema de drenagem superficial da Cava de Germano; 

- Obras de adequação dos diques B11 (dique dos macacos) e B (dique da oficina) em atendimento às 

auditorias de segurança de barragens. 

 

Estes projetos perfazem um total de 505,6951 ha. A vegetação nativa representa 42,55 ha, ou 

8,41% da área total. São consideradas vegetação nativa as áreas de floresta estacional Semidecídua 

em estágio médio de regeneração, além das áreas de campo rupestre ferruginoso e candeal. De 

acordo com o Projeto Executivo de Compensação Florestal e adequação da proposta em função de 

constatação em vistoria realizada em 07/11/2018, deste total, 36,6928 ha são ocupados por vegetação 

nativa e passível de compensação florestal. 

 

No mapa abaixo estão identificadas as localizações das áreas/estruturas requisitadas para as obras 

de retomada de operação. 
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Figura 4 - Localização das obras de retomada de operação Fonte: PECF AGROFLOR 2018 

 

 

Tabela 2 - Síntese das áreas de intervenção pelos projetos/obras e as respectivas compensações. 

Discriminação do Bloco Intervenção (ha) Compensação 2:1 (ha) 

Bloco 1 - Áreas entre o Eixo 01 e Dique S3 194,8047 399,6254 

Bloco 2 -  Áreas das obras emergenciais 0,8678 1,7356 

Bloco 3 - Áreas necessárias à retomada 39,9161 76,609 

Total 235,5886 474,7487  

 

Cumpre ressaltar que a apresentação das áreas intervindas neste parecer é tão somente para indicar 

a devida compensação por intervenção no bioma Mata Atlântica, não tendo portanto, qualquer 

pretensão de se avaliar o mérito das intervenções, visto que estes aspectos são analisados no 

âmbito do licenciamento ambiental já em curso no órgão ambiental,  sob processo no 

015/1984/107/2017. 
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2. Caracterização da área proposta para compensação  

 

A proposta de compensação apresentada no estudo está de acordo com os critérios estabelecidos 

na Lei nº 11.428/06 e Decreto Regulamentador nº 6.660/2008. A seguir estão descritas as 

propriedades rurais onde se propõem as compensações: 

 

- Fazenda Lavoura, matrícula nº 17.289  localizada no município de Mariana, sub-bacia do Rio 

Piranga: Conservação e recuperação de vegetação nativa de Floresta Estacional Semidecidual em 

estágios avançando e médio de regeneração natural, Candeal, pasto sujo e campos rupestres 

ferruginosos e quatzíticos, com servidão florestal.  

 

- Fazenda Horto Alegria Matrícula nº 16.597, município de Ouro Preto, sub-Bacia do Rio Piracicaba: 

Conservação de vegetação nativa de Campo rupestre ferruginoso, com  doação a Unidade de 

Conservação de Proteção Integral, dentro do PARNA da Serra do Gandarela. 

 

- Bloco Traíras, localizado no município de Alvinópolis, matrículas 619, 1311, 1534, 2178, 2987, 

3235, 3563 e 3564, Sub-Bacia do Rio Piracicaba: Recuperação de áreas de pastagem, pasto sujo e 

áreas de cultivo agrícola, por meio de plantios para recomposição da flora. 

 

- Fazenda Guarda Mor, localizada no município de Mariana, sub-bacia do Rio Piranga: Conservação 

de vegetação nativa de Floresta Estacional Semidecidual em estágio médio de regeneração natural, 

com servidão florestal. 

 

- Tesoureiro/Gambu, no município de Mariana, sub-bacia do Rio Piranga: Conservação de vegetação 

nativa de Floresta Estacional Semidecidual em estágio médio de regeneração natural, com servidão 

florestal. 

 

- Fazenda Chacrinha, no município de Ouro Preto, sub-Bacia do Rio Piracicaba: Conservação de 

vegetação nativa caracterizada como Floresta Estacional Semidecidual em estado avançado de 

regeneração, com doação a Unidade de Conservação de Proteção Integral, dentro do Parque 

Estadual do Pico do Itacolomi. 
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Tabela 3 - Relação das propriedades e formas de compensação 

Propriedade 
Cobertura 

vegetal/uso do solo 
Área de 

compensação (ha) 
Forma de compensação 

Horto Alegria 
Campo rupestre 

ferruginoso 8,6434 
Doação 

Lavoura 

Pasto sujo 19,1587 Recuperação 

Campo rupestre 
ferruginoso 

43,7988 

Conservação e 
Recuperação 

Campo rupestre 
quartzítico 

9,107 

Candeal 19,1866 

FESD_M 79,4913 

FESD_A 5,1978 

Complexo Traíras 

Pastagem 173,4394 

Recuperação Cultura agrícola 0,4686 

Pasto sujo 13,5441 

Guarda Mor FESD_M 47,7467 Conservação  

Tesoureiro Gambu FESD_M 15,2072 Conservação  

Chacrinha FESD_A 39,7591 Doação 

Total geral   474,7487   

 

2.1 - Compensação Floresta Estacional Semidecidual em estágio avançado de regeneração – 

5,1979 ha na Fazenda Lavoura e 39,7591 há na Fazenda Chacrinha 

 

Na Fazenda Lavoura, tem-se uma área de 5,1979 ha com propósito de constituição de servidão 

florestal. A área foi classificada como Floresta Estacional Semidecidual em estágio avançado de 

regeneração. Trata-se de um fragmento único que forma um corredor ecológico com as outras áreas 

que estão sendo propostas nessa compensação. 
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Figura 5 – Localização da floresta estacional em estágio avançado de regeneração da fazenda Lavoura 

 

Na Fazenda Chacrinha, tem-se uma área de 39,7591 ha com propósito de doação ao Parque 

Estadual do Pico do Itacolomi. A área foi classificada como Floresta Estacional Semidecidual em 

estágio avançado de regeneração. Trata-se de fragmentos contínuos que formam um corredor 

ecológico com as outras áreas conservadas dentro do Parque. 

 

 

Figura 6 – Localização da floresta estacional em estágio avançado de regeneração da fazenda Chacrinha 
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2.2 Áreas de conservação e servidão para Floresta Estacional Semidecidual em estágio médio 

de regeneração – 79,493 ha na Fazenda Lavoura, 47,7467 ha na Fazenda Guarda Mor e 15,2092 

ha na Fazenda Tesoureiro Gambu. 

 
Na Fazenda Lavoura está prevista a compensação florestal, por meio de servidão, a conservação 

de floresta estacional semidecidual em médio de regeneração em uma área de 79,493 ha. Estes 

fragmentos situam-se próximos uns aos outros e se encontram adjacentes a outras áreas que 

também estão sendo propostas nesta compensação. 

 

Figura 7  – Localização da floresta estacional em estágio médio de regeneração na fazenda Lavoura 

 

Na Fazenda Guarda Mor está prevista a compensação florestal, por meio de servidão, a conservação 

de floresta estacional semidecidual em médio de regeneração em uma área de 47,7467 ha. Estes 

fragmentos situam-se próximos uns aos outros e se encontram adjacentes a outras áreas 

conservadas na mesma propriedade, como a reserva legal e áreas de preservação permanente. 
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Figura 8 – Área destinada a compensação na fazenda Guarda Mor 

 

Na Fazenda Tesoureiro Gambu está prevista a compensação florestal, por meio de servidão, a 

conservação de floresta estacional semidecidual em estágio médio de regeneração em uma área de 

15,2092 ha. Estes fragmentos situam-se próximos a outros situados em áreas conservadas na mesma 

propriedade e áreas de preservação permanente. 
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. 

Figura 9 – Áreas destinadas a compensação na fazenda Tesoureiro Gambu 

 

2.3 - Áreas de conservação e recuperação de Candeal na Fazenda Lavoura sendo 19,1587ha 

para conservação e uma área de 19,1866 ha para recuperação 

Áreas existentes na Fazenda Lavora, caracterizadas como candeal constam na proposta de 

compensação, tanto para conservação quanto para conservação. Locais adjacentes às áreas 

conservadas e que apresentam sinais de degradação foram selecionadas para serem recuperadas. 

As áreas a serem recuperadas e também as conservadas ocupam 38,3453 ha, estão dispostas de 

forma que se tenha conexão com outras as áreas propostas para a compensação, possibilitando 

melhor conservação desse habitat. 
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Figura 10 – Localização do Candeal na fazenda Lavoura 

 

2.4 Áreas de conservação e servidão e áreas de doação para Campo Rupestre Ferruginoso, 

sendo 43,7988 ha na Fazenda Lavoura e 8,6434 ha na Fazenda Horto Alegria 

Foi definida nos estudos uma área caracterizada como Campo Rupestre Ferruginoso, localizada na 

Fazenda Lavoura em área conservada para constituição de servidão florestal em uma área de 43,3856 

ha. Estas áreas encontram-se adjacentes a outras áreas também destinadas à compensação florestal. 
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Figura 11– Localização do campo rupestre ferruginoso da fazenda Lavoura 

 

O estudo prevê também a compensação de 8,6434 ha, na forma de doação ao no Parque Nacional da 

Serra do Gandarela, da Fazenda Horto Alegria, propriedade rural inserida nos limites do parque.  

 

Figura 12  – Localização do campo rupestre ferruginoso da fazenda Horto Alegria 
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2.5 - Áreas de conservação e servidão para Campo rupestre quartzítico de 9,107 ha na Fazenda 

Lavoura 

O estudo indicou uma área de 9,107 ha, caracterizada como campo rupestre quartzítico, na Fazenda 

Lavoura para constituição de servidão florestal. Trata-se de um fragmento conservado na região leste 

da propriedade, próxima as outras áreas indicadas nesta mesma proposta de compensação (os mapas 

da Fazenda Lavoura nos intens 2.2 e 2.3 apresentam as áreas de compensação de campo rupestre 

quartizítico). 

 

2.6 - Descrição das áreas destinadas à recuperação de 187,4521 ha nos imóveis rurais 

denominados Bloco Traíras 

 

O Bloco Traíra é composto por 7 (sete) propriedades rurais, contínuas ou muito próximas, nas quais 

os estudos apontam que 187,4521 ha serão recuperados por meio de introdução de espécies nativas.  

Apenas 0,4686 ha foram classificados como área de cultivo e restante encontra-se sobre pastagem. 

Estas áreas, em grande parte estão adjacentes a áreas de preservação permanente e outros 

remanescentes conservados, além de áreas com plantio de eucalipto. 

 

 
 

Figura 13  - Localização das áreas de pastagem a serem recuperadas presentes no Bloco Traíras 
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A tabela abaixo apresenta a síntese das áreas a serem compensadas e sua relação com as 
fitofisionomias da intervenção. 

Área intervinda Áreas propostas  

Município: Ouro Preto e Mariana Município: Ouro Preto e Mariana e Alvinópolis  

Sub-bacia: Piranga e Piracicaba Sub-bacia: Piranga e Piracicaba  

Área 
(ha) 

Fitofisionomi
a 

Estágio 
sucession

al 

Área 
(ha) 

Fitofisionomia 
Estágio 

sucessional 
Forma de 

compensação 
 

11,433
6 

Floresta 
Estacional 

Semidecidua
l 

Avançado 

5,1979 

FESD 
Fazenda 
Lavoura 

Mat 17.289 

Avançado 
Conservação 

(servidão) 

 

 

 

6,5325 

FESD 
Fazenda 

Chacrinha 
Mat 5.847 

Avançado 

Regularização 
fundiária e Doação 
ao Poder Público 

dentro de UC 

 

5,12 
Pasto sujo  

Bloco Traíras 
NA 

Recuperação (Plantio 
compensatório) 

 

 

6,5325 
Pastagem 

Bloco Traíras 
NA 

Recuperação (Plantio 
compensatório) 

 

155,98
99 

Floresta 
Estacional 

Semidecidua
l 

Médio 

79,6195 

FESD 
Fazenda 
Lavoura 

 Mat 17.289 

Médio 
Conservação 

(servidão) 

 

 

 

47,7467 

FESD 
Fazenda 

Guarda Mor 
Mat 15.586 

Médio 
Conservação 

(servidão) 
 

15,2072 

FESD 
Fazenda 
Gambu 

Mat 2.180 

Médio 
Conservação 

(servidão) 
 

14,2364 

FESD 
Fazenda 

Chacrinha 
Mat 5.847 

Avançado 

Regularização 
fundiária e Doação 
ao Poder Público 

dentro de UC 

 

156,681
3 

Cultura 
agrícola/ 

pasto sujo/ 
pastagem 

Bloco Traíras 

NA 
Recuperação (Plantio 

compensatório) 
 

18,665
6 

Candeal NA 

19,1587 

Candeal 
Fazenda 
Lavoura 

Mat 17.289 

NA 
Conservação 

(servidão)  

 

 

 

19,1866 
Pasto sujo 
Fazenda 
Lavoura 

NA 
Recuperação (Plantio 

compensatório) 
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Mat 17.289 

25,770
6 

Campo 
rupestre 

ferruginoso 

NA 8,6434 
CRU_F 
Fazenda 

Horto Alegria 
NA 

Regularização 
fundiária e Doação 
ao Poder Público 

dentro de UC 

 

 

NA 43,7988 

CRU_F 
Fazenda 
Lavoura 

Mat 17.289 

NA 
Conservação 

(servidão)  

 

 

 

4,4887 
Campo 
rupestre 

quartizítico 
NA 9,107 

CRU_Q 
Fazenda 
Lavoura 

Mat 17.289 

NA 
Conservação 

(servidão)  

 

 

 

18,861
5 

Campo 
antrópico/pa
stagem/cam

po de 
várzea/miner

ação e 
estruturas 

associadas 

NA 

18,9902 

FESDFazend
a 

ChacrinhaMat 
5.847 

Avançado 

Regularização 
fundiária e Doação 
ao Poder Público 

dentro de UC 

 

18,9900 
Pastagem 

Bloco Traíras 
NA 

Recuperação (Plantio 
compensatório) 

 

 

 

2.1 Critérios de localização/paisagem 

 

As áreas propostas de compensação estão localizadas próximas ao empreendimento, conforme 

demonstrado na figura abaixo, contribuindo para conservação das fitofisionomias na mesma região 

onde estão as intervenções.  
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Figura 14 – Localização das intervenções e compensações. 

 

As áreas propostas para a compensação, sejam elas para fins de recuperação de ambiente ou de 

conservação, estão dispostas em blocos, agregando conectividades os fragmentos da própria proposta 

em análise, mas também com outras áreas de uso restrito, como reserva legal e áreas de preservação 

permanente.  

 

No aspecto locacional, destaca-se também a compensação por meio de doação de áreas ao Parque 

Nacional Serra do Gandarela e Parque Estadual do Itacolomi que notadamente são áreas de 

relevante interesse ecológico e garantem o direito de propriedade ao poder público. 

 

A área proposta como compensação das diferentes fisionomias em estudo, apresentam-se de 

maneira geral em condições sucessionais mais avançadas em relação a área de supressão vegetal, 

conforme dados do inventário florestal. A proposta de compensação abarcou áreas com formações 

não passíveis de compensação na área suprimida pela passagem da lama, tais como Floresta 

Estacional Semidecidual em Estágio Inicial de Regeneração e as áreas de Reflorestamento de 

Eucalipto com regeneração de floresta estacional semidecidual. Aumentando assim os quantitativos 

a serem compensados e contribuindo para conservação local e regional das paisagens. 

  

Outras características da paisagem das áreas onde se darão as compensações, como 

características de solo, relevo e altitude se mostram semelhantes às características das áreas 

intervindas. Desta forma, contribuirão para conservação das paisagens típicas das sub bacias do 

Rio Piranga e Rio Piracicaba. 
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3 - Critérios técnicos e legais 

 

Em função de determinação contida na Lei 11.428/2006 e o Decreto 6660/2008, realizou-se a 

avaliação para verificar se a proposta de compensação apresentada está adequada aos critérios 

técnicos e legais. 

 

3.1 Adequação da área em relação a sua extensão e localização 

 

Com relação à localização da área proposta como compensação florestal por supressão de 

remanescentes de Mata Atlântica, o Decreto 6660/2008 traz que deve estar a mesma bacia e, 

prioritariamente, na mesma sub-bacia.   

 

Art. 26. Para fins de cumprimento do disposto nos arts. 17 e 32, 

inciso II, da Lei no 11.428, de 2006, o empreendedor deverá: 

(...) 

II - destinar, mediante doação ao Poder Público, área equivalente 

no interior de unidade de conservação de domínio público, 

pendente de regularização fundiária, localizada na mesma bacia 

hidrográfica, no mesmo Estado e, sempre que possível, na mesma 

microbacia hidrográfica. 

 

Com base nas informações georreferenciadas dos mapas constantes no estudo e também por meio 

de verificação em vistorias, conclui-se que proposta de compensação se insere nas mesmas sub-

bacias (Rio Piracicaba e Rio Piranga) das intervenções. Assim, entende-se que a área proposta 

atende os requisitos relacionados à localização. 

 

No que tange às exigências com relação à dimensão da área proposta, constatou-se pela análise 

dos estudos e vistoria, que as áreas destinadas ao cumprimento da compensação possuem em 

termos quantitativos pouco mais que o dobro da área de intervenção. Assim, conclui-se que a 

proposta atende tal exigência. 

 

3.2 - Equivalência ecológica 

 

De acordo com a determinação normativa, em especial o inciso I do Art. 26 do Decreto Federal nº 

6.660/08, define que nos casos de compensação ambiental por intervenção em Mata Atlântica, a 

área destinada para a conservação deve conter “as mesmas características ecológicas” que a área 

que sofreu intervenção. 

 

Para avaliação deste requisito utilizou-se a análise da equivalência das áreas intervindas em relação 

as áreas propostas, em termos de fitofisionomias existentes e estágios sucessionais. 
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Tanto os estudos apresentados, como também nas vistorias realizadas, constatou-se que tanto as 

fitofisionomias da intervenção, quanto o estágio sucessional em que foram caracterizadas, além da 

ocorrência das espécies da flora nativa das áreas de intervenção estão equivalentes às áreas 

propostas para a compensação. O quadro síntese já apresentado neste parecer evidencia esta 

afirmativa. 

 

4 - CONTROLE PROCESSUAL 

 

O presente parecer trata-se de processo administrativo formalizado pelo empreendedor Samarco 

Mineração S.A., com fulcro na Portaria IEF nº 30, de 03 de fevereiro de 2015 e no respectivo Termo 

de Referência, na Deliberação Normativo COPAM 73/2004, bem como na Instrução de Serviço 

SEMAD nº 02/2017, com o objetivo de apresentar Projeto Executivo de Compensação Florestal em 

virtude de intervenções que já foram realizadas e que ainda serão  no bioma Mata Atlântica, para fins 

de regularização da implantação de estruturas operacionais em áreas atingidas pela lama, do 

complemento das obras emergências e das obras necessárias para retomada das operações da 

Samarco Mineração S.A. 

O processo encontra-se devidamente formalizado, com os estudos e documentos exigidos na referida 

portaria, sendo legítima a sua análise do mérito. 

 
4.1 Da proposta de compensação 

 

A proposta de compensação visa compensar as intervenções já realizadas e a serem realizadas dentro 

dos limites do Bioma Mata Atlântica para os empreendimentos objeto do PA COPAM n° 

015/1984/107/2017 que objetiva a Licença de Operação Corretiva (LOC) do empreendimento da 

Samarco Mineração S.A. 

O empreendedor propôs: 

a) Instituir servidão florestal perpétua nos imóveis Fazenda Lavoura, MATRÍCULA 17.289, Fazenda 

Guarda Mor, MATRÍCULA 15586, Fazenda Tesoureiro/Gambu, MATRÍCULA 2180. 

b) Promover regularização fundiária das Unidades de Conservação de proteção integral, a saber, 

PARNA Serra do Gandarela, na Fazenda Horto Alegria MATRÍCULA 16.597, Parque Estadual do 

Itacolomi na Fazenda Chacrinha MATRÍCULA 17228.  

c) Recuperar área por meio de plantios compensatórios, nos imóveis: Fazenda Lavoura, MATRÍCULA 

17.289 e em oito propriedades que formam o Complexo Traíras, quais sejam: MATRÍCULA Nº 3563, 

imóvel denominado São José das Contendas; MATRÍCULA Nº 3564, imóvel denominado Cidreira; 

MATRÍCULA Nº 3235, imóvel denominado Cata Preta; MATRÍCULA Nº 1534, imóvel denominado 

Abre Campo, MATRÍCULA 619, imóvel denominados Corquinho, MATRÍCULA 1311, imóvel 
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denominado Fazenda Fragas do Pontal do Turvo; MATRÍCULA Nº 2178, imóvel denominado 

Contendas, MATRÍCULA Nº 2987, imóvel denominado Fazenda São José das Contendas, Lugar 

“Casa Nova e Peroba”. 

De acordo com as informações técnicas apresentadas, as propostas mantiveram correspondências 

com os requisitos da legislação ambiental em vigor, especialmente ao que determina os artigos 17 e 

32 da Lei 11.428/2006 e os artigos 26 e 27 do Decreto Federal 6.660/2008, por enquadramento a 

proporcionalidade de área e a DN 73/2004, art.4º, § 4º, e observância quanto à localização referente 

a bacia hidrográfica, e ainda as características ecológicas. 

 
4.2 Da legislação aplicável à espécie 

 

Segundo se verifica do Projeto Executivo de Compensação Florestal – PECF, eventual concessão da 

licença pretendida no PA principal importará na supressão de Mata Atlântica, portanto, aplicável a 

compensação prevista na Lei Federal n° 11.428/2006. 

 
Neste diapasão, o art. 17 assim versa: 
 

Art. 17. O corte ou a supressão de vegetação primária ou secundária nos estágios médio ou 

avançado de regeneração do Bioma Mata Atlântica, autorizados por esta Lei, ficam 

condicionados à compensação ambiental, na forma da destinação de área equivalente à 

extensão da área desmatada, com as mesmas características ecológicas, na mesma bacia 

hidrográfica, sempre que possível na mesma microbacia hidrográfica, e, nos casos previstos 

nos arts. 30 e 31, ambos desta Lei, em áreas localizadas no mesmo Município ou região 

metropolitana. 

§ 1°. Verificada pelo órgão ambiental a impossibilidade da compensação ambiental prevista 

no caput deste artigo, será exigida a reposição florestal, com espécies nativas, em área 

equivalente à desmatada, na mesma bacia hidrográfica, sempre que possível na mesma 

microbacia hidrográfica.  

§ 2°. A compensação ambiental a que se refere este artigo não se aplica aos casos previstos 

no inciso III do art. 23 desta Lei ou de corte ou supressão ilegais. 

 

Quanto às atividades minerárias, o citado diploma legal estabeleceu no inciso II do art. 32, medida 

compensatória específica pela supressão de Mata Atlântica ou de seus ecossistemas associados, que 

deve incluir: 

Art. 32.  A supressão de vegetação secundária em estágio avançado e médio de regeneração 

para fins de atividades minerárias somente será admitida mediante:  
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II - adoção de medida compensatória que inclua a recuperação de área equivalente à área do 

empreendimento, com as mesmas características ecológicas, na mesma bacia hidrográfica e 

sempre que possível na mesma microbacia hidrográfica, independentemente do disposto 

no art. 36 da Lei n° 9.985, de 18 de julho de 2000.  

 

O Decreto Federal nº 6.660/2008 detalhou a compensação, também para atividades minerárias, em 

seu art. 26, prevendo as possibilidades de destinação de área equivalente à conservação, de doação 

de área equivalente em unidade de conservação com pendências de regularização fundiária e, como 

última alternativa, a reposição florestal. 

Para definição do quantitativo da área destinada à compensação ambiental, em Minas Gerais, aplica-

se o disposto no art. 4º, § 4 º da DN COPAM 73/2004 que exige, no mínimo, que a compensação da 

área pela supressão da Mata Atlântica seja correspondente ao dobro da área suprimida. 

Por fim, no que se refere a questões procedimentais, aplica-se, no que couber, o que determina a 

Instrução de Serviço Sisema n° 02/2017, que dispõe sobre os procedimentos administrativos a serem 

realizados para fixação, análise e deliberação de compensação pelo corte ou supressão de vegetação 

primária ou secundária em estágio médio ou avançado de regeneração no Bioma Mata Atlântica, no 

Estado de Minas Gerais. 

 
4.3 Da documentação apresentada 

 

Para a correta formalização do processo, deve o empreendedor atender o que dispõe o art. 1º da 

Portaria IEF nº 30, de 03 de fevereiro de 2015, quais sejam: I - Documentos que identifiquem o 

empreendedor ou requerente; II - Procuração específica, com indicação do nome e da qualificação do 

responsável pela assinatura do Termo de Compromisso de Compensação Florestal - TCCF, 

acompanhada de cópia dos documentos pessoais que identifiquem o procurador 

(RG/CPF/Comprovante de endereço); III - Documentos que identifiquem o empreendimento e a área 

de supressão; IV - Projeto Executivo de Compensação Florestal – PECF.  

 

De acordo com o protocolo SIGED nº 00759117 1501 2018, e o protocolo de entrada SUPPRI – 

SEMAD nº 1001/2018 o empreendedor apresentou os seguintes documentos: 

 

a) Documentos que identificam o empreendedor: Foram apresentados o estatuto social da 

empresa acompanhado das atas de assembleia para a sua alteração, bem como o 

comprovante de inscrição e situação junto ao Cadastro Nacional da Pessoa Jurídica (fls. 08/16).  
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b) Procuração específica e indicação do responsável pela assinatura do TCCF: Consta 

procuração (fls. 631) e os documentos pessoais dos procuradores (fls. 05/07).  

c) Documentos que identifiquem o empreendimento e a área de supressão: estes dados 

foram inseridos no Projeto Executivo de Compensação Florestal – PECF apresentado, 

portanto, entendemos como cumprida a exigência.  

d) Projeto Executivo de Compensação Florestal – PECF: foi apresentado o PECF com as 

ARTs e CTFs dos responsáveis pelo Projeto, bem como o Projeto Técnico de Reconstituição 

de Flora – PTRF, com as ARTs.   

e) Imóveis objetos de compensação: foram apresentados os seguintes:  

Fazenda Lavoura MATRÍCULA 17.289, Fazenda Guarda Mor MATRÍCULA 15586, Fazenda 

Tesoureiro/Gambu, MATRÍCULA 2180, Fazenda Horto Alegria MATRÍCULA 16.597, Fazenda 

Chacrinha MATRÍCULA 17228, MATRÍCULA Nº 3563 imóvel denominado São José das 

Contendas; MATRÍCULA Nº 3564 imóvel denominado Cidreira; MATRÍCULA Nº 3235 imóvel 

denominado Cata Preta; MATRÍCULA Nº 1534 imóvel denominado Abre Campo, MATRÍCULA 

619 imóvel denominados Corquinho, MATRÍCULA 1311 imóvel denominado Fazenda Fragas 

do Pontal do Turvo; MATRÍCULA Nº 2178 imóvel denominado Contendas e MATRÍCULA Nº 

2987 imóvel denominado Fazenda São José das Contendas, Lugar “Casa Nova e Peroba”. 

 

Além destes documentos básicos, é dever do empreendedor atender o disposto no TERMO DE 

REFERÊNCIA, complementando a documentação de acordo com a necessidade para efetivação da 

proposta apresentada. Neste sentido, temos que, inicialmente, foram apresentados os requerimentos 

para formalização de proposta de compensação florestal relativamente ao processo de licenciamento 

ambiental PA 015/1984/107/2017.   

 

Em relação às propostas foram apresentados os seguintes documentos: 

 

a) Destinação de área para conservação e instituição de Servidão Florestal:  

 

Para a instituição desta apresentou-se: 

 

 Certidão de Registro emitida pelo Cartório de Registro de Imóveis da Comarca de Mariana 

referente à MATRÍCULA Nº 17289, imóvel denominado Fazenda Horto Alegria/Lavoura e Termo 

de Aceite constando a Samarco Mineração S.A. como promitente compradora do bem. Foi 

apresentada a planta topográfica da área total do referido imóvel, indicando os vértices definidores 

de seus limites, assinada por profissional habilitado, Sr. Ricardo Soares Ramos, engenheiro 
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agrimensor, CREA nº MG 118.572/D, com a devida Anotação de Responsabilidade Técnica – ART, 

devidamente quitada, e memorial descritivo dos limites do imóvel e das áreas propostas como 

Servidão. 

 

 Certidão de Registro emitida pelo Cartório de Registro de Imóveis da Comarca de Santa Bárbara 

à MATRÍCULA Nº 15586, imóvel denominado Fazenda Guarda Mor constando a Samarco 

Mineração S.A. como proprietária. Foi apresentada a planta topográfica da área total do referido 

imóvel, indicando os vértices definidores de seus limites, assinada por profissional habilitado, Sr. 

Christiano do Couto Reis, engenheiro agrimensor, CREA nº MG 179662/D, com a devida Anotação 

de Responsabilidade Técnica – ART, devidamente quitada, e memorial descritivo dos limites do 

imóvel e das áreas propostas como Servidão. 

 

 Certidão de Registro emitida pelo Cartório de Registro de Imóveis da Comarca de Mariana 

referente à MATRÍCULA Nº 2180, imóvel denominado Fazenda Tesoureiro/Gambu constando a 

Samarco Mineração S.A. como proprietária. Foi apresentada a planta topográfica da área total do 

referido imóvel, indicando os vértices definidores de seus limites, assinada por profissional 

habilitado, Sr. Christiano do Couto Reis, engenheiro agrimensor, CREA nº MG 179662/D, com a 

devida Anotação de Responsabilidade Técnica – ART, devidamente quitada, e memorial descritivo 

dos limites do imóvel e das áreas propostas como Servidão. 

 

Portanto, para a opção “destinação de área para conservação, mediante a instituição de servidão 

florestal/ambiental”, o empreendedor atendeu ao determinado no Termo de Referência.  

 

b) REGULARIZAÇÃO FUNDIÁRIA de unidade de conservação, a saber, PARNA Serra da 

Gandarela (matrícula 16597) 

 

Para esta opção, é dever do empreendedor apresentar documentos específicos, quais sejam:  

 

 Certidões de Registro dos imóveis: 

Emitida pelo Cartório de Registro de Imóveis da Comarca de Ouro Preto referente às MATRÍCULA 

Nº 16597, imóvel denominado “Fazenda Horto da Alegria/Lavoura”, de propriedade da Samarco 

Mineração; 

 Certidão negativa de débitos de imóvel rural perante a Receita Federal do Brasil; 

 Certificado de cadastro do imóvel rural perante o INCRA – CCIR; 

 Certidão de ônus reais; 

 Certidão de ações reais e reipersecutórias; 
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 Prova de quitação do Imposto sobre a Propriedade Territorial Rural – ITR, correspondente aos 

últimos cinco exercícios; 

 Declaração do Gerente da unidade de conservação, atestando que a área a ser doada encontra-

se localizada no interior da unidade de conservação, encontrando-se pendente de regularização 

fundiária. 

 
Portanto, para a opção “destinação de área para conservação, mediante a doação ao poder público 

de área localizada no interior de UC, visando a regularização fundiária da mesma”, o empreendedor 

atendeu ao determinado no Termo de Referência.  

 

c) REGULARIZAÇÃO FUNDIÁRIA de unidade de conservação, a saber, Parque Estadual do 

Itacolomi (matrícula 17228) 

 

Para esta opção, é dever do empreendedor apresentar documentos específicos, quais sejam:  

 

 Certidão de Registro do imóvel emitida pelo Cartório de Registro de Imóveis da Comarca de 

Mariana referente às MATRÍCULA Nº 17228, imóvel denominado “Chacrinha”, de propriedade da 

Samarco Mineração. 

 Certidão negativa de débitos de imóvel rural perante a Receita Federal do Brasil; 

 Certificado de cadastro do imóvel rural perante o INCRA – CCIR; 

 Certidão de ônus reais; 

 Certidão de ações reais e reipersecutórias; 

 Prova de quitação do Imposto sobre a Propriedade Territorial Rural – ITR, correspondente aos 

últimos cinco exercícios; 

 Declaração do Gerente da unidade de conservação, atestando que a área a ser doada encontra-

se localizada no interior da unidade de conservação, encontrando-se pendente de regularização 

fundiária. 

 
Portanto, para a opção “destinação de área para conservação, mediante a doação ao poder público 

de área localizada no interior de UC, visando a regularização fundiária da mesma”, o empreendedor 

atendeu ao determinado no Termo de Referência.  

 

d) Recuperação de área e instituição de servidão florestal:  

 

O empreendedor propõe área para recuperação nos imóveis São José das Contendas, Cidreira, Cata 

Preta, Fazenda Horto da Alegria/Lavoura, Abre Campo, Corquinho, Contendas, Fazenda São José das 
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Contendas, Lugar “Casa Nova e Peroba”, Fazenda Fragas do Pontal do Turvo, matrículas 3563, 3564, 

3235, 17289, 1534, 619, 2178, 2987, 1311 e para tanto apresentou: 

 

 Certidões de Registro emitida pelo Cartório de Registro de Imóveis 

 PTRF - Projeto Técnico de Recuperação de Flora 

 Planta topográfica 

 Memorial descritivo  

 ARTs 

 

Portanto, para a opção Recuperação de área o empreendedor atendeu ao determinado no Termo de 

Referência.  

 

Ressaltamos que, por se tratar de processos de licenciamento ambiental em fases de LOC,  em que 

não houve o pareceres opinativos, e tão pouco a emissão do certificados de licenças ambientais, as 

exigências constantes no inciso III, parágrafo 1º, da Portaria IEF nº 30/20151, restaram prejudicadas.  

 

Portanto, considerando-se o disposto na Portaria IEF nº 30, de 03 de fevereiro de 2015, e em seu 

anexo (Termo de Referência) tem-se que o processo encontra devidamente formalizado, haja vista a 

apresentação de toda a documentação e estudos técnicos exigidos pela legislação aplicada à espécie, 

motivo pelo qual, legítima é a análise do mérito técnico quanto as propostas apresentadas. 

 

Análise jurídica da proposta apresentada pela empreendedora 

 

A proposta atende aos requisitos impostos pela legislação ambiental em vigor, em especial ao que 

dispõe o art. 26 do Decreto Federal nº 6.660, de 21 de novembro de 2008, pelo fato de se amoldar aos 

requisitos de proporcionalidade de área; localização quanto à bacia hidrográfica e, ainda, 

características ecológicas, senão vejamos:  

 

a) Proporcionalidade de área: Em relação à proporcionalidade de área, a extensão territorial 

oferecida pelo empreendedor a fim de compensar a supressão realizada é igual ao mínimo exigido 

pela legislação federal, atendendo, inclusive, o percentual proposto pelo art.4º, §4º da DN 73/2004, 

que prevê, para cada hectare de supressão, a compensação florestal em dobro. Em números 

concretos, os estudos demonstram que serão suprimidos no bioma de Mata Atlântica um total de 

                                                 
1 III - Documentos que identifiquem o empreendimento e a área de supressão: a) Cópia da licença ambiental e/ou cópia do 
ato autorizativo (APEF ou DAIA) no qual foi fixada a obrigatoriedade da compensação florestal, b) Cópia do Parecer 
(Parecer Único ou Parecer Técnico) elaborado pela equipe de analistas da SUPRAM; dos Núcleos Regionais de 
Regularização Ambiental – NRRA’s ou, se for o caso, dos antigos Núcleos de Floresta, Pesca e Biodiversidade do IEF, 
acompanhada do rol de condicionantes, se houver; 
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235,5886 hectares, sendo ofertado a título de compensação uma área total de 474,7487 hectares 

(vide quadros inseridos no parecer. Logo, o critério quanto à proporcionalidade de área foi atendido.  

 

b) Conformidade locacional: 

 

b.1) Bacia hidrográfica: As intervenções ambientais solicitadas pelo Empreendedor ocorrerão na 

Bacia Hidrográfica do Rio Doce, e nas mesmas sub bacias das áreas de intervenção: Sub-bacia 

do Rio Piranga e Rio Piracicaba. 

 

b.2) Característica ecológica: No que se refere à característica ecológica, vislumbra-se das 

argumentações técnicas empreendidas, especialmente do estudo comparativo realizado, que 

projetos executivos onde serão implantadas as prescrições técnicas e as compensações florestais 

propriamente ditas guardam conformidade com as aferições realizadas in locu, possuindo as 

mesmas características ecológicas das áreas que serão suprimidas.  

 

OBSERVAÇÕES: 

 

Ressalta-se que a Servidão Florestal deverá ser gravada no registro do imóvel em caráter 

permanente/perpétuo, de acordo com o artigo 27 do Decreto Federal 6.660/2007: 

 

Art. 27. A área destinada na forma de que tratam o inciso I e o § 1 o do art. 26, poderá 

constituir Reserva Particular do Patrimônio Natural, nos termos do art. 21 da Lei no 9.985, de 

18 de julho de 2000, ou servidão florestal em caráter permanente conforme previsto no art. 

44-A da Lei n o 4.771, de 15 de setembro de 1965 - Código Florestal.  

Parágrafo único. O órgão ambiental competente promoverá vistoria prévia na área destinada 

à compensação para avaliar e atestar que as características ecológicas e a extensão da área 

são equivalentes àquelas da área desmatada. 

 

Ressalta-se que embora tenha a Lei Federal 4.771/1965 sido expressamente revogada pela Lei 

Federal 12.651/2012, este diploma traz disposições específicas sobre o tema da servidão ambiental, 

conforme art. 78 deste diploma que assim dispõe: 

Art. 78. O art. 9o-A da Lei no 6.938, de 31 de agosto de 1981, passa a vigorar com a seguinte 

redação: 

§ 7º As áreas que tenham sido instituídas na forma de servidão florestal, nos termos do art. 

44-A da Lei no 4.771, de 15 de setembro de 1965, passam a ser consideradas, pelo efeito 

desta Lei, como de servidão ambiental.” (NR) 

Portanto, deverá o interessado, promover o registro da servidão florestal junto ao cartório de registro 

do imóvel conforme dispõe a legislação. Isto posto, considerando que a proposta apresentada no 

Projeto Executivo de Compensação Florestal em tela não encontra óbices legais, recomenda-se que 

a mesma seja aprovada. 
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5 - CONCLUSÃO 

 

Considerando-se as análises técnica e jurídica realizadas infere-se que o presente processo se 

encontra apto à análise e deliberação da Câmara de Proteção à Biodiversidade e áreas protegidas 

do COPAM, nos termos do Art. 18 do Decreto Estadual nº 44.667/2007. 

 

Ainda, considerando os aspectos técnicos descritos e analisados, bem com a inexistência de óbices 

jurídicos no cumprimento da proposta de Compensação Florestal em tela, este Parecer é pelo 

deferimento da proposta de compensação florestal apresentada pelo empreendedor nos termos do 

PECF analisado.  

 

Acrescenta-se que caso aprovado, os termos postos no PECF e analisados neste parecer constarão 

de Termo de Compromisso a ser assinado entre o empreendedor e o IEF no prazo máximo de 30 

dias. 

 

Ressalta-se, finalmente, que o cumprimento da compensação Florestal em tela não exclui a 

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

de licenciamento ambiental. 

 

Belo Horizonte, 04 de dezembro de 2018. 
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