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ANÁLISE DE PROPOSTA DE COMPENSAÇÃO FLORESTAL 

 Parecer Único ERMATA/IEF Nº 03/2019 

1 – DADOS DO PROCESSO E EMPREENDIMENTO 

 

Tipo de Processo / 

Número do Instrumento 

Licenciamento Ambiental  

(em curso). 

N° do PA COPAM 

0369/1989/002/2013 

FOBI nr. 1309770/2016 – pedido de 

supressão de vegetação para a 

ampliação dos limites da cava 

operacional 

FOBI nr. 0904183/2011-G – vinculado 

ao PA 0071/1979/052/2014 

Fase do Licenciamento 

LO 698 ZM (PA 0369/1989/002/2013) 

LP+LI (PA 0071/1979/052/2014) – ampliação da lavra sem aumento da 

capacidade produtiva 

Empreendedor Cimento Tupi S/A 

CNPJ / CPF 33.039.223/0006-26 

Empreendimento Ampliação da Mina de Calcário da Fábrica Pedra do Sino 

Classe  6 

Of. Informação 

complementar 

Compensação pela supressão de Mata Atlântica em estágio médio e 

avançado de regeneração. Apresentar comprovante de formalização no IEF 

do processo de compensação ambiental referente a Lei Federal 

n°11.428/2006, em conformidade com o estabelecido pela Portaria IEF 

n°30/2015 e suas alterações. Para emissão da Licença será necessário a 

apresentação da anuência do IBAMA e cópia do Termo de Compromisso 

de Compensação Florestal TCCF referente a Lei Federal 11.428/2006, 

firmado perante ao IEF. 

Localização Rodovia BR-040, km 655, Carandaí/Caranaíba 

Bacia  Rio Doce 

Sub-bacia Rio Piranga – DO1 

Área 

requerida de 

supressão  

Área (ha) Microbacia  Município  Fitofisionomias afetadas  

79,06 ha 

(72,63 ha 

anuído) 

Ribeirão Papagaio Caranaíba Floresta Estacional Semidecidual 

Coordenadas: Lat 20°53’35’’S 
Long 

43°39’40’’O 
 

Área 

proposta de 
Área (ha) Microbacia  Município  

Formas de compensação 

propostas 
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compensa-

ção  

161,34 ha 

82,28  Ribeirão Papagaio Caranaíba,  Servidão Ambiental 

79,06 Ribeirão Papagaio Caranaíba Recuperação/PTRF 

Coordenadas: Lat 20°55’20’’S 
Long 

43°48’10’’O 
 

Equipe / Empresa 

responsável pela 

elaboração do PECF e 

PTRF 

Ricardo Coutinho Junior (Cimento Tupi), Ciro Moura (eng.flor); Luiz Carlos 

Busato (eng.flor), Gustavo Francisco e Marcelo Gama /Signus Vitae – 

projetos ambientais inteligentes 
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2 – ANÁLISE TÉCNICA 

 

2.1-Introdução 

 

O presente Parecer visa analisar o Projeto Executivo de Compensação Florestal 

referente à intervenção e supressão vegetal para implantação da ampliação da Mina 

de Calcário da Fábrica Pedra do Sino empreendimento da Cimento Tupi S/A, 

localizado no município de Caranaíba, Bacia do Rio Doce, sub-bacia do Rio Piranga 

(DO1), micro-bacia do ribeirão Papagaio. 

 

A proposta de compensação florestal em análise está relacionada a ofício de 

informação complementar, processo COPAM 0071/1979/052/2014, que faz referência 

à compensação por intervenções em vegetação nativa do Bioma Mata Atlântica, 

prevista na Lei Federal n.º 11.428/2006. 

 

O presente Parecer tem como objetivo primordial, apresentar de forma conclusiva, a 

análise e avaliação da proposta do Projeto Executivo de Compensação Florestal, em 

cumprimento a Portaria IEF Nº 30, de 03 de fevereiro de 2015, de modo a instruir e 

subsidiar a instância decisória competente quanto à viabilidade e pertinência técnica e 

legal da implantação das prescrições contidas no Projeto Executivo apresentado. 

 

 

Figura 1. Mapa de localização das propriedades da Cimento Tupi S/A. A mina de calcário está 

nas Fazendas do Tanque e Gabriel. As compensações florestais são propostas na Fazenda 

Mostarda (ou Pedra do Sino), do Cedro e Pedra Sabão. 
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2.2 Caracterização da área a ser intervinda 

 

O fato gerador da proposta de compensação florestal em análise nesse parecer é a 

solicitação de autorização para intervenção com supressão de 79,06 hectares de 

vegetação nativa pertencente ao Bioma Mata Atlântica com incidência de 

compensações florestais nos termos da Lei da Mata Atlântica 11.428/2006. De acordo 

com o PECF, apresentado pelo empreendedor, a área total que será afetada pela 

ampliação da mineração (ADA – Área DiretamenteAfetada) corresponde a 162,34 ha, 

dos quais 79,06 possuem vegetação nativa em estágio condicionado à compensação 

florestal. cobertura florestal, sendo este portanto o quantitativo objeto da compensação 

(Quadro 1).  

Quadro 1. Descritivo da vegetação e uso do solo presente na Área Diretamente Afetada  (ADA) 

da ampliação da mina de Calcário e depósitos de estéril da Cimento Tupi S/A Quantitativo. 

 

A ADA ocorre dentro da bacia hidrográfica do rio Doce, sub-bacia do rio Piranga, 

ribeirão Papagaio, município de Caranaíba, em área esperada de ocorrência natural 

da formação Florestal Estacional Semidecidual Montana.  

Anuência do Ibama 

A anuência do Ibama restringiu a supressão para um total de 72,6351 ha (Anuência nº 

1/2019-UT-JUIZ DE FORA-MG/SUPES-MG) (Quadro 2).  

Quadro 2. Fitofisionomias nativas e respectivas áreas anuídas pelo Ibama.  

VEGETAÇÃO A SER SUPRIMIDA  Área (ha) 

Floresta Estacional Semidecidual em estágio avançado de regeneração 37,9032 

Floresta Estacional Semidecidual em estágio médio de regeneração 25,1885 

Floresta Estacional Semidecidual em estágio inicial de regeneração 0,9484 

Floresta Estacional Semidecidual Aluvial em estágio médio de regeneração 8,1002 

Campo Rupestre 0,4984 

Dentro de 

APP (ha)

Fora de APP 

(ha)
Total

Dentro de 

APP (ha)

Fora de APP 

(ha)
Total

Por 

Fitofisionomia
GERAL

Floresta Estacional Semidecidual Avançada 2,50 20,14 22,65 4,72 10,82 15,54 38,19

Floresta Estacional Semidecidual Médio 2,32 10,97 13,29 6,42 7,93 14,35 27,64

Floresta Estacional Semidecidual Inicial 0,87 1,04 1,91 0,00 0,00 0,00 1,91

Floresta Estacional Semidecidual - Aluvial Média 0,00 0,00 0,00 6,15 4,63 10,78 10,78

Campo Rupestre  - 0,00 0,55 0,55 0,00 0,00 0,00 0,55

Capoeirinha  - 0,00 0,25 0,25 1,02 6,55 7,56 7,81

Capoeira-rala  - 0,59 2,04 2,64 0,69 2,61 3,31 5,94

Campo Natural Úmido  - 3,55 1,08 4,63 1,42 0,64 2,06 6,69

Campo Antrópico  - 4,25 9,11 13,36 3,62 37,45 41,07 54,43

Áreas Urbanizadas e Mineração  - 1,47 6,71 8,18 0,06 0,17 0,23 8,41

Total 15,54 51,90 67,44 24,11 70,79 94,90 162,34 162,34

79,06

83,28

Ampliação DEs

SucessãoFitofisionomia

Ampliação Mina Total
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ÁREA TOTAL DA ANUÊNCIA 72,6351 

 

De acordo com o parecer do Ibama (Parecer Técnico nº 1/2019-UT-JUIZ DE FORA-

MG/SUPES-MG), caracteriza a solicitação de intervenção:  

“Em consonância com o "Mapa da Área de Aplicação da Lei da Mata Atlântica” (Lei 

11.428/2006), as áreas compreendidas pelo empreendimento estão inseridas no 

contexto do Bioma Mata Atlântica. Ainda de acordo com o Inventário Florestal de 

Minas Gerais, todas as formações florestais encontradas nas propriedades rurais 

da Empresa Cimento Tupi S/A correspondem a fitofisionomia Floresta Estacional 

Semidecidual Montana. Portanto, considera-se que toda a área de abrangência do 

projeto do empreendimento possui formações de Floresta Estacional 

Semidecidual. 

As ações de supressão vegetal previstas em decorrência da ampliação da mina de 

calcário da Cimento Tupi S/A ocorrerão em áreas dos imóveis Fazenda Mostarda 

(Pedra do Sino) e Fazenda Tanque (Conquista). No imóvel Fazenda Mostarda está 

prevista a ampliação da cava da mineração e de parte do depósito de estéril 

denominado DE Vale A, e na Fazenda Tanque as intervenções previstas estão 

relacionadas à construção de um novo depósito de estéril denominado DE 

Norte. Cabe destacar que tais áreas apresentam histórico do uso do solo e 

conservação distinntos, e por conseguinte tipologias florestais também distintas, 

tendo sido avaliadas separadamente quanto a sua fitossociologia e rendimento 

lenhoso conforme o PUP apresentado. 

As intervenções previstas para a Área Diretamente Afetada (ADA) do 

empreendimento se compõe por um montante de 162,34 hectares, dos quais 

79,06 ha se referem à fitofisionomias da Floresta Estacional Semidecidual (FESD) 

apresentando estágios sucessionais que se remetem ao objeto de Anuência do 

IBAMA, e as demais áreas (83,28 ha) são compostas por pastagens exóticas e 

outras de "pasto sujo", com presença de regeneração inicial, além de locais 

ocupados com atividades industriais ou de lavra da empresa...” 

Ainda de acordo com o parecer da anuência do Ibama, a vegetação da ADA do 

empreendimento: 

 

“A vegetação predominante no contexto regional do empreendimento é a 

Floresta Estacional Semidecidual, com ocorrência nos interflúvios e topos de 

morro. Nos fundos de vale, geralmente associadas às linhas de drenagem ocorre a 

Floresta Estacional Semidecidual Aluvial. Em ambos os casos, os remanescentes 

florestais mais significativos apresentam estágios sucessionais de médio a 

avançado, representando, portanto, objeto de anuência do IBAMA. 
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De uma forma geral, principalmente em razão do histórico de antropismos ligados 

à extração seletiva de espécies florestais com potencial medeireiro e registros 

históricos da produção de carvão vegetal, atualmente os remanescentes florestais 

se apresentam na forma de florestas jovens. 

Conforme relacionado nos estudos e devidamente representadas no quadro de 

áreas que compôe a ADA do empreendimento, aparecem as pastagens exóticas 

com diferentes nuances de regeneração natural (Capoeirinha, capoeirinha rala, 

campo sujo e campo antrópico). Além destas consta também os campos naturais 

úmidos, os quais ocorrem na forma de zonas ripárias, geralmente colonizadas por 

macrófitas aquáticas e vegetação graminóide adaptada. 

Além da fitofisionomias citadas constam também dos estudos os Campos 

Rupestres, neste caso, associados à gruta do Sumidouro. Todavia, em razão de se 

tratar de área reduzida (0,55 ha), bem como por se tratar de área já alterada, 

inclusive com forte presença de gramíneas exótcas (Panicum sp e Brachiaria sp), 

tais áreas não apresentam significância ambiental sendo, portanto, 

desconsideradas quando das propostas de compensação ambiental.” (grifo 

nosso). 

 

ADA Expansão da Mina – área de supressão: 38,39 hectares; 

ADA DE Vale A – área de supressão: 29,9 hectares; 

ADA DE Norte – área de supressão: 10,78 hectares. 

 

ADA Expansão da Mina 

 

O inventário florístico realizado na ADA Expansão da Mina identificou 146 espécies 

arbóreas/arborescentes, pertencentes a 38 famílias botânicas. As famílias com maior 

diversidade de espécies foram Fabaceae com 30 espécies, Myrtaceae com 17 

espécies e Sapinidaceae com 11 espécies. Dentre estas, as com maior abundância de 

indivíduos foram Fabaceae com 136, Myrtaceae com 87, Sapindaceae com 50, 

Euphorbiaceae com 42, Lauraceae com 40, e Salicaceae com 23. 

Espécies arbóreas que respondem pela estrutura florestal com altos valores de 

importância são: Piptadenia gonoacantha, Casearía sylvestris, Alchornea tríplinervia, 

Alchornea sidifolia, Luehea divaricata, Nectandra opositifolia, Cupania vemalis, 

Schinus terebintifolia, Machaerium nyctitans.  

Para a área amostrada de 3.100 m2 foi calculada uma área basal total de 9,69 m2, e 

estimada uma densidade total de 1.864 indivíduos por hectare. A análise da estrutura 

vertical indicou altura média de 9,2m e desvio padrão de 6,3 m, tendo que 52% dos 
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indivíduos estão no sub-dossel florestal, indicando uma floresta em crescimento 

vertical. Seu sub-bosque possui apenas 15,6% dos indivíduos amostrados o que 

condiz com estudos que apontam que Florestas Estacionais Semideciduais possuem 

este estrato menos denso, o estágio sucessional também colabora para este estrato 

ser menos colonizado. O quarto estrato é formado por espécies emergentes 

superiores a 15 m de altura, sendo encontrado indivíduos de até 23 m. 

O rendimento volumétrico esperado para toda a área de 38,39 hectares é de 10.039 

m3 de madeira, apresentando média de 261,5 m³/ha com intervalo de confiança de 

3,45 m³ a 90% de probabilidade. 

ADA Depósito de Estéril Vale A 

A área conhecida como ADA Depósito de Estéril Vale A, faz parte do mesmo maciço 

florestal estudado nas áreas de expansão da mina, contudo por se tratar de grandes 

vales, a florística possui sutil diferença em sua fitossociologia como vamos ver a 

seguir. O levantamento florístico apontou a identificação de 156 espécies pertencentes 

a 35 famílias botânicas distintas. Sendo que as principais famílias foram Myrtacea com 

61 indivíduos 28 espécies, Fabaceae com 43 indivíduos e 20 espécies e Lauraceae 

com 32 indivíduos e 11 espécies. 

Os índices de Valor de Importância (IVI) indicam a predominância da família 

Myrtaceae (43) seguido de Fabaceae e Lauraceae com respectivamente 38,1 e 30. A 

densidade total foi estimada em 2.247 indivíduos por hectare. Neste universo, as 

espécies de maior densidade absoluta foram Cupania vernalis, Casearia sylvestris, 

Casearia gossypiosperma, Ocotea indecora, Nectandra oppositifolia e Euphorbiaceae 

sp. 

As espécies amostradas de forma geral tiveram uma ocorrência dispersa por toda a 

área, principalmente as de maior dominância, não tendo ocorrências aglomeradas, 

como pode ser analisado na freqüência relativa das espécies. 

No trecho de vegetação amostrado na ADA Depósito de Estéril Vale A o dossel 

permaneceu com variação de 10 a 15 metros de altura, com o número de árvores 

emergentes correspondendo a 12% dos indivíduos amostrados. O dossel e sub-dossel 

florestal estão respectivamente com 36,7% e 39,5% dos indivíduos amostrados e o 

sub-bosque apenas com ocorrência de 11% da amostragem. Apesar de se ter um 

maior número de indivíduos mais altos, temos 57% destes com diâmetro de até 10 cm 

e 32,4% com diâmetros entre 10 e 20 cm. Nesta área também teve a ocorrência de 

indivíduos com DAP superior a 30cm. Destes somente quatro indivíduos possuíam 

altura superior a 20m. 

Com área de 29,9 hectares e volume médio das parcelas de 2,919 m³ (291,9 

m³/hectare), a estimativa de material lenhoso para a ADA do DE Vale A perfaz o 

montante de 8.728 m³ de madeira. 

ADA Depósito de Estéril Norte 
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Os fragmentos amostrados nesta porção da ADA referem-se a área planejada para 

instalação do Depósito de Estéril Norte, cujos trechos de cobertura florestal 

correspondem a alguns fragmentos de Floresta Estacionai Semidecidual em estágio 

médio de regeneração. 

No inventário realizado nesta área foram amostrados 207 indivíduos em uma área 

amostral de 1.000 m². Nas parcelas foram identificados 58 espécies pertencentes a 23 

famílias. As famílias mais representativas em número de espécies foram Myrtaceae 

com 12 e Fabaceae com 5, e as mais abundantes foram Euphorbiaceae e Myrtaceae, 

com 51 e 44 indivíduos respectivamente. 

Dentre estas famílias somente a espécie Alchornea sidifolia (Euphorbiaceae) 

contribuiu com 22% do total de indivíduos, tendo uma grande densidade. 

Os fragmentos amostrados apresentam uma estruturação comum de florestas em 

estágio médio de regeneração, com altura média de 6,8m e diâmetro médio de 9,7cm. 

O dossel florestal variou de 5 a 10m de altura sendo que 50% dos indivíduos 

amostrados pertencem a este estrato, 11% dos indivíduos possuem altura entre 10 e 

15m e apenas um indivíduo teve altura superior a 15m. 

A distribuição diamétrica foi baixa, com 63% dos indivíduos tendo DAP entre 5 e 10 cm 

e somente 24% dos indivíduos possuem diâmetros entre 10 e 15 cm. Uma pequena 

porcentagem obtiveram diâmetros superiores a 15 cm. Estes dados corroboram com o 

estágio de regeneração no qual os fragmentos foram classsificados e mostra uma 

floresta em crescimento inicial. 

Outros aspectos da estrutura observados nos fragmentos também corroboram para 

sua classificação sucessional, como presença de lianas herbáceas, estrato herbáceo 

mais adensado, ocorrência ocasional de vegetação graminóide (capim) e 

predominância de espécies pioneiras como Alchornea sidifolia, Tibouchina granulosa, 

Schinus terebinthifolia, Trema micranta e secundárias como Nectandra oppositifolia e 

Chrysophyllum gonocarpum. 

O volume médio das parcelas foi de 1,264 m³ (126,4 m³/hectare) com desvio padrão 

de 0,7. Portanto, a estimativa de rendimento lenhoso para os 10,78 hectares de 

Floresta Estacional Semidecidual em estágio avançado na área do DE Norte é de 

1.362,6 m³ de madeira. 
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A área total de propriedade da empresa soma 1.075 hectares escriturados (1027 ha 

em geoprocessamento). As áreas de Reserva Legal somam 191,9 ha, conforme CARs 

(haverá relocação de 8,9338 de reserva legal em decorrência do projeto). A área 

ocupada atualmente pela mineração é de 62,31 ha. Área já licenciada de 110 ha que 

se soma à área diretamente afetada pela ampliação de 162,34 ha. As áreas com 

formações florestais na ADA tem 79,06 ha destinadas à compensação neste PECF, 

incluindo Servidão Ambiental e PTRF. 

De acordo com o parecer técnico da anuência do Ibama a definição de ocorrência de 

campo rupestre sem a definição de estágio no estudo do empreendedor, foi verificada 

em vistoria, com a conclusão:  

“Além das fitofisionomias citadas constam também dos estudos os Campos 

Rupestres, neste caso, associados à gruta do Sumidouro. Todavia, em razão de se 

tratar de área reduzida (0,55 ha), bem como por se tratar de área já alterada, 

inclusive com forte presença de gramíneas exóticas (Panicum sp e Brachiaria sp), 

tais áreas não apresentam significância ambiental sendo, portanto, 

desconsideradas quando das propostas de compensação ambiental.” (pág 4, grifo 

nosso) 

 

 

Figura 2. Áreas Diretamente Afetadas pela ampliação da mina da Cimento Tupi e áreas de 

disposição de estéreo. 

Ampliação da cava 

DE Vale A 

DE Norte 
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Independente da redução da área anuída pelo Ibama, o cálculo de área geral para a 

compensação florestal tem como base a área requerida e o demonstrativo, pelo 

empreendedor, da proposta de compensação na proporção de 2:1, sendo uma parte 

correspondente em destinação de área e outra parte em recuperação, conforme a Lei 

da Mata Atlântica 11.428/2006, em especial os artigos 17 e 32. 

 

  

Figura 3. Floresta Estacional 

Semidecidual – FES, em estágio médio 

na ADA. 

Figura 4. FES em estágio avançado na 

ADA. 

 

Quadro 3. Síntese das características da área a ser intervinda passíveis de compensação: 

Área 

(ha) 

Bacia 

Hidrográfica  
Microbacia 

Área 

urbana  
Fito-

fisionomia  

Estágio 

sucessional 
Sim  Não  

38,42 Rio Doce 
Rio Piranga 

(DO1) 
 X 

Floresta 

Estacional 

Semidecidual 

Montana  

Médio 

38,19 Rio Doce 
Rio Piranga 

(DO1) 
 X 

Floresta 

Estacional 

Semidecidual 

Montana 

Avançado 
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2.3 Caracterização da área proposta 

 

De acordo com o PECF a proposta de compensação florestal atende a proporção de 

2:1 sobre a área requerida de supressão, sendo uma parte equivalente em destinação 

de área (servidão ambiental em caráter permanente) e outra parte equivalente em 

recuperação (PTRF). O conjunto de áreas para servidão compreende um total de 

82,2808 ha inserido parcialmente nas Fazendas Mostarda (ou Pedra do Sino) e 

do Cedro (ou Gordura), dentro da na bacia do rio Doce, sub-bacia dos rio Piranga, 

Rio Papagaio, município de Caranaíba, abrangendo a fitofisionomia de Mata Atlântica: 

secundária do tipo Florestal Estacional Semidecidual Montana. A parte equivalente em 

recuperação soma 79,06 ha. Todas as áreas ofertadas de compensação estão na 

Área de Influência Direta do empreendimento (dentro do raio máximo de 3 km) e 

insere-se na parte excedente de mata nativa existente na propriedade Faz Mostarda e 

do Cedro, matrícula 7829 e 7850, respectivamente, da comarca de Carandaí, Minas 

Gerais. No caso do PTRF sobre pastagem com e sem regeneração. 

Quadro 4. Propriedades e destinação da compensação. 

Imóvel Matrícula Proposta 

Fazenda Mostarda ou Pedra do Sino AV-4-7829 
Servidões 

Ambientais 

Fazenda do Cedro ou Gordura AV-2-7850 
Servidões 

Ambientais 

Fazenda Pedra Sabão 
AV-5-9156/ 

AV-8-11070 
Recuperação 

Quadro 5. Dados cartoriais e do CAR das propriedades alvos da compensação 

florestal – Servidão Ambiental. 

 

Quadro 6. Dados cartoriais e do CAR da propriedade alvo da compensação 

florestal – Recuperação. 
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As mesmas foram vistoriadas para verificação da extensão, localização, equivalência 

ecológica com as áreas a serem suprimidas, bem como com relação a outros aspectos 

inerentes às modalidades de compensação propostas. Acrescenta-se que os pontos 

vistoriados correspondem as áreas de compensação, tendo como referências os 

mapas, memorial descritivo e polígono que foram encaminhados pelo empreendedor. 

O PECF apresenta nove áreas de compensação, formando um cinturão de áreas 

florestais entorno do empreendimento e criando corredores ecológicos com áreas de 

RL e APP. 

Na seleção de pontos buscou-se amostrar a diversidade da vegetação local no tocante 

às fitofisionomias existentes, aos estágios sucessionais, à influência de áreas de 

borda, à ocorrência de vegetação rupícula e de vegetação ciliar, dentre outros.  

Os pontos amostrados, suas coordenadas, bem como o nome da propriedade em que 

se inserem estão apresentados no quadro a seguir: 

 

Quadro 7. Áreas de compensações florestais. AC=área de compensação para Servidão 

Ambiental. AREC = área de compensação para recuperação. Valores em hectares 

Imóvel  
Área de 

compensação 

FES 

MÉDIA 

FES 

AVANÇADO 

AREA 

ALTERADA 

FAZ PEDRA DO SINO AC01 4,1043   

FAZ PEDRA DO SINO AC02  11,0022  

FAZ PEDRA DO SINO AC03 0,652 2,7618  

FAZ PEDRA DO SINO AC04  15,9281  

FAZ CEDRO AC05 38,7716   

FAZ PEDRA DO SINO AC06  9,0608  

FAZ PEDRA SABÃO AREC1   58,581 

FAZ PEDRA SABÃO AREC2   16,567 

FAZ PEDRA SABÃO AREC3   3,912 
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Conforme laudo de vistoria, descreve-se que a área proposta: “...As áreas conferidas 

abrangem cerca de 82,2 hectares destinados a Servidão Ambiental e 79,06 hectares destinados 

a Recuperação florestal. As áreas propostas guardam correspondência com as áreas que deverão 

ser suprimidas quanto sua localização na mesma sub-bacia do Rio Piranga (UPGRH – DO1) da 

Bacia do Rio Doce. As áreas propostas de servidão não estão dentro de unidade de conservação 

ou zona de amortecimento. As áreas de compensação não contêm, em seus interiores, áreas de 

preservação permanente (APP) e não está sobreposta a Reserva Legal, mas adjacentes a estas, o 

que se mostra adequado. Desta forma se conectam em um extenso corredor ecológico, benéfico 

à conservação da biodiversidade e dos recursos naturais. As áreas propostas de instituição de 

servidão ambiental e recuperação estão inseridas em uma região com regular representatividade 

de fragmentos florestais de Mata Atlântica, em consulta ao site aquitemmata.org.br da SOS 

Mata Atlântica, o município de Caranaíba tem cerca 19,38% de mata atlântica, dentre os 

fragmentos florestais nativos com mais de 3 hectares. Constatado por fim da vistoria que as 

porções florestais propostas de compensação tem características de estágio médio e avançado, 

nas respectivas proporções dos estágios a serem suprimidos, características ecológicas 

equivalentes à Floresta Estacional Semidecidual, e junto com a área proporcional para 

recuperação florestal estão todas inseridas dentro da bacia hidrográfica e, no mesmo município, 

atendendo, portanto, os requisitos da lei da Mata Atlântica para compensação florestal de área 

mineradas.” 

 

Figura 5. Mapa das áreas de compensação florestal por supressão de Mata Atlântica 

de empreendimento minerário. 
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Figura 6. Proposta de Compensação Florestal da Cimento Tupi por intervenção em 

Mata Atlântica. Linha branca = ADA, Linha preta= áreas de compensação florestal. 

 

Quadro 8. Dados ambientais das propriedades alvos da compensação florestal – 

Servidão Ambiental - Levantamento planialtimétrico. 

 

AC1 

AC2 

AC3 

AC4 

AC5 

AC6 

AR3 
AR2 

AR1 
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Figura 8. Borda do Fragmento proposto como servidão ambiental para compensação 

florestal. AC01. 

 

 

Figura 9. Aspecto geral de parte do fragmento florestal da proposta de servidão ambiental por 

compensação de Mata Atlântica. AC02. 
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Figura 10. Vista parcial do fragmento florestal da proposta de servidão ambiental. AC02. 

 

 

Figura 11. Vista do fragmento proposto como servidão ambiental para compensação florestal. 

AC03. 
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Figura 12. Vista da borda do fragmento proposto como servidão ambiental para compensação 

florestal. AC04. 

 

 

 

Figura 13. Vista do fragmento proposto como servidão ambiental para compensação 

florestal. AC05. 
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A planta a seguir, indica a área proposta de servidão e sua disposição com as demais 

áreas de uso restrito da propriedade Faz Sant’Ana. 

 

 

Figura 14. Planta da área do imóvel da compensação, com as delimitações de APP, RL e de 

compensações. 

PTRF 

Quadro 9. Dados ambientais da área do PTRF. 

 

Os 79,06 ha de áreas abrangidos no PTRFcorrespondem a áreas de pastagem, com e 

sem regeneração que serão objeto das medidas de recomposição florestal. Serão 

recuperados 25,8 ha de pastagens sem regeneração (PSR) e 53,26 ha de pastagens 

com regeneração (PCR). 
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Serão usadas as técnicas de “plantio total” e de “condução da regeneração natural”, 

com enriquecimento. Ambas as técnicas são consagradas para a recuperação de 

ambientes florestais, sendo adotadas pelo Pacto pela Restauração da Mata Atlântica 

(RODRIGUES, BRANCALION e ISERNHAGEN 2009). 

A técnica de plantio total será utilizada nas áreas de “pasto sem regeneração” (PSR), 

enquanto a “condução da regeneração natural” será empregada nas áreas de “pasto 

com regeneração” (PCR). 

As medidas de plantio apresentadas no PTRF consideram a compensação por meio 

do plantio de Ocotea odorifera e espécies do gênero Handroanthus (ipês). As espécies 

endêmicas também serão contempladas na recomposição florestal. 

Uma área de 79,06 ha por meio de recomposição de área, ou seja, por meio de plantio 

e recomposição de áreas com espécies nativas análogas à fitofisionomia suprimida, no 

PECF, acompanhada do devido PTRF, conforme previsto no Termo de Referência do 

Anexo II da Portaria IEF 30/2015. 

 

 

 

Figura 15. Área de plantio do PTRF, demonstrando estar fora de APP e RL da propriedade. 

 

As faixas de plantio foram projetadas para possuir 3 metros de largura e 2 metros de 

comprimento, de forma que cada muda ocupe 6 m² nos locais de plantio total sem a 

pré-existência de regeneração natural e 3x3 m ou 9 m², em média, em áreas de 
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ocorrência de regeneração natural. Esta atividade deverá ser realizada ainda na 

estação seca para o plantio ocorrer no início da estação chuvosa. 

 

Quadro 10. Densidade de plantio para os diferentes tratamentos 

do PTRF. 

 

 

O replantio consiste na reposição das mudas que morreram, devendo ser realizado 

sempre que a mortalidade for superior a 5% do total de cada espécie plantada. O 

mesmo deve ser efetuado 60 dias depois do plantio. 

A manutenção das áreas de restauração deve ser realizada até 36 meses após o 

plantio ou até o total recobrimento do solo pela sombra da copa das árvores, 

calculando-se uma média de 12 capinas (química ou mecânica) nesse período. 

Basicamente, a manutenção consiste na limpeza da área, no, no controle periódico de 

formigas cortadeiras e na adubação de cobertura, sempre de acordo com as 

recomendações já apresentadas. 

Semestralmente será elaborado relatório de acompanhamento da execução deste 

PTRF. 

Uma equipe técnica irá percorrer a área de execução do PTRF com o objetivo de 

avaliar principalmente os seguintes parâmetros: 

• Densidade de indivíduos (ind/ha); 

• Condição de desenvolvimento das mudas (altura, cobertura de copa, estado 

fitossanitário); 

• Presença / ocorrência de espécies competidoras, como gramíneas; 

• Presença / ocorrência de outros fatores de degradação (formigas cortadeiras, 

predação por animais, etc.). 

Além do registro fotográfico, deve-se realizar uma comparação dos parâmetros 

listados acima em relação ao período anterior, de forma a verificar o desenvolvimento 

do projeto. De acordo com as condições observadas em campo serão definidas ações 

para ajuste do projeto, tais como: 

• Combate a formigas e a outros possíveis fatores de degradação; 

• Replantio de mudas; 
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• Combate a espécies competidoras (gramíneas, lianas, etc.); 

• Necessidade de adubação de cobertura. 

A análise crítica dos resultados do período e da evolução em relação aos períodos 

anteriores constará dos relatórios semestrais a serem encaminhados ao IEF-MG, 

acompanhados da devida ART do Responsável Técnico pelo mesmo. 

 

Figura 16. Vista da Fazenda Pedra Sabão, destinada ao PTRF da compensação 

florestal e da compensação por intervenção em APP. 

 

Figura 17. Vista da Fazenda Pedra Sabão, destinada ao PTRF da compensação 
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florestal e da compensação por intervenção em APP. 

Em documento apenso ao processo de comp. florestal, denominado “Relatório 

Consolidado do Histórico de Supressão da Vegetação e Respectivas Compensações 

Ambientais da Cimento Tupi S/A – Fábrica Pedra do Sino”, foi esclarecido sobre às 

supressões históricas. Demonstrou-se que as compensações devidas foram 

destinadas à Faz. Gabriel, esta não faz parte do conjunto de áreas da compensação 

florestal em análise, mas se integram em um corredor ecológico local.  

 

Figura 18. Representação cartográfica sobre imagem atual das áreas de supressão da 

vegetação autorizadas para a Cimento Tupi S/A e respectivas áreas de compensação 

ambiental. 

O Plano Diretor de Desenvolvimento do empreendimento considera toda a expansão 

florestal preservada na AID, promovendo a formação de corredores ecológicos. 

 

Supressão histórica 

Compensações 

anteriores 
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Figura 19. Comparação de uso do solo atual e previsto no Plano Diretor de Desenvolvimento 

do empreendimento, considerando as compensações ambientais previstas. Destaca-se o 

contexto nas APPs da microbacia do Rebeirão Papagaio, Sub-bacia do rio Piranga, rio Doce.  

 

A seguir a proposta em questão será avaliada em função dos requisitos legais e 

técnicos, a fim de se estabelecer sua adequação legal e viabilidade. 

 

2.4 Adequação da área em relação a sua extensão e localização  

 

Com relação à localização da área a ser proposta como compensação florestal por 

supressão de remanescentes de Mata Atlântica, a Lei Federal no 11.428 de 2006, no 

seu artigo 17, determina que: 

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.  

§ 1o 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.  

O Decreto Federal nº 6.660/08, em seu artigo 26, sem fazer distinção de tipologia de 

empreendimentos, define os critérios de localização das áreas a serem propostas como 

compensação por intervenção em Mata Atlântica: 
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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: 

 

I - destinar área equivalente à extensão da área desmatada, para conservação, 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 

da Lei no 11.428, de 2006, em áreas localizadas no mesmo Município ou região 

metropolitana; ou 

 

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. 

 

Em âmbito estadual, a SEMAD acompanha todos os requisitos estabelecidos pela 

legislação federal no que se refere à localização da área a ser compensada. Assim, 

entende-se que a área proposta atende aos requisitos relacionados à localização, 

uma vez que se insere: 

 

✓ Na mesma bacia do Rio Doce 

✓ Na mesma sub-bacia do Rio Piranga (DO1) 

✓ Na mesma microbacia do Ribeirão Papagaio 

✓ No mesmo município de Caranaíba 
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Figura 20. Contexto das áreas de supressão e compensação na mesma bacia hidrográfica, Bacia 

do Rio Doce, sub-bacia do rio Piranga (DO1), ribeirão Papagaio. 

 

 
Figura 21. Contexto da área proposta de Recuperação na bacia hidrográfica do rio 

Doce. 

 

No que tange à exigências com relação à dimensão da área proposta, a SEMAD acata 

a Recomendação N° 05/2013 do Ministério Público do Estado de Minas Gerais, que 

recomenda ao Presidente do COPAM e todos os servidores da Secretaria a adoção de 

Compensação 

Supressão 
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medidas entre as quais destaca-se,  a “comprovação de existência de áreas aptas ao 

cumprimento da compensação ecológica especifica equivalentes ao dobro da área 

pretendida para supressão (...)”. Grifo nosso. 

 

Assim, entende-se que a proposta atende tal exigência, uma vez que a área requerida 

para supressão foi de 79,06 ha e a área proposta possui 161,341 ha atingindo, 

portanto, mais que o dobro da área que foi requerida para supressão.  

 

2.5 Equivalência ecológica 

 

O Inciso I do Art. 26 do Decreto Federal 6.660/08, já citado anteriormente, 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 partir-se-á da análise da equivalência das áreas afetada 

e proposta em termos fitofisionomias existentes e estágios sucessionais, conforme 

dados do PECF, consolidado no quadro a seguir: 
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Quadro 11. Síntese da equivalência ecológica.  

Área intervinda   

Area 

mínima a 

ser 

compen-

sada(ha) 

2:1 

Área proposta  

Município: Caranaíba Município: Caranaíba 

Microbacia: Ribeirão Papagaio Microbacia: Ribeirão Papagaio 

Área 

(ha) 

Fitofisio-

nomia  

Estágio 

sucessional 

e /ou 

característica 

especial 

Área 

(ha) 

Fitofisio-

nomia 

Estágio 

sucessional 

e/ou 

característica 

especial 

38,42 Floresta 

Estacional 

Semidecidual 

Montana 

Médio 

158,12 

43,53 Floresta 

Estacional 

Semidecidual 

Montana 

Médio 

38,19 Floresta 

Estacional 

Semidecidual 

Montana 

Avançado 38,75 Floresta 

Estacional 

Semidecidual 

Montana 

Avançado 

 79,06 Pastagem  Com e sem 

regeneração 

natural 

total 161,34 

 

Em vistoria constatou-se que os trechos de mata destinadas à servidão fazem 

correspondência com a sua descrição apresentada no PECF em termos de ocorrência 

de fitofisionomias e seus estágios sucessionais, bem como demonstra equivalência 

ecológica com as áreas a serem suprimidas.  

 

Com base no PECF e nas vistorias realizadas, foram avaliados os critérios a seguir 

que completam a análise preliminar: 

 

✓ Correspondência de elementos abióticos relevantes 

Em decorrência da mesma fitofisionomia das áreas afetadas e de compensação, 

Floresta Estacional Semidecidual Montana, relativamente próximas, dentro do mesmo 

contexto de bacia hidrográfica e do entorno imediato do empreendimento (AID) é 

esperado diferenças sutis quanto aos fatores abióticos, sendo possível considerar 

efeitos equivalentes sobre a biota. As diferenças existentes, em termos de elementos 
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abióticos, devem ser toleradas pois não sendo possível compensar em áreas de 

preservação permanentes, não há como encontrar em outros sítios algumas 

características do ambiente ripário, como solo e umidade. Esse fato impede a 

compensação da supressão da floresta aluvial de estágio médio, portanto essa 

supressão foi compensado juntamente com todas as florestas em estágio médio. 

 

✓ Correspondência em termos de biodiversidade 

 

Considerando que toda a compensação se dá no entorno imediato do 

empreendimento, até 3 km da ADA, as florestas apresentam correspondências 

ecológicas com os estágios suprimidos, apresentando a mesma biodiversidade. O 

PTRF também trará benefícios à biodiversidade local por expandir a área florestal e 

formando corredores ecológicos. O PTRF incluiu o plantio das espécies arbóreas 

ameaçadas de exinção encontradas na ADA, como Ocotea odorifera e espécies do 

gênero Handroanthus (ipês). 

 A anuência do Ibama trouxe condicionantes adicionais à proteção da flora e 

fauna, especialmente ao resgate e monitoramento da fauna. 

 

✓ Ocorrência de espécies invasoras 

 

Não há espécies invasoras que ameacem o equilíbrio do meio. 

 

✓ Ocorrência de indicadores de degradação ambiental 

 

A área proposta de compensação não apresenta sinais degradação ambiental. Até 

mesmo as áreas de PTRF estão em estágio de pertubação, mas não apresentam 

áreas degradadas, como ravinas ou voçorocas. 

 

2.6 Adequação da área com relação às formas de conservação previstas na 

legislação. 

 

A legislação ambiental prevê três formas básicas de cumprimento da compensação 

por intervenção em Mata Atlântica, sendo a proposta do empreendedor analisado sob 

a luz destas possibilidades e com base na legislação aplicável a cada uma delas: 

 

2.6.1 Destinação de área para a Conservação 
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Formas jurídicas de Destinação de Áreas para a Conservação 

 

✓ Servidão Florestal  

 

De acordo com § 6º do Art. 2º da Portaria IEF nº 30/15 a constituição de servidão 

florestal se dá mediante a apresentação pelo empreendedor de comprovante de 

averbação de servidão florestal à margem do Registro de Imóvel perante o Cartório de 

Registro de Imóveis competente. 

Ainda com relação ao tema, o Termo de Referencia do PECF, anexo à mesma 

Portaria, prevê: 

Caso a opção apresentada pelo empreendedor seja a destinação de área 

para conservação, mediante a instituição de servidão florestal/ambiental, o 

empreendedor deve juntar ao presente projeto documento comprobatório 

de propriedade do local em que a servidão será constituída; planta 

topográfica com descrição da propriedade e da área a ser protegida; 

memorial descritivo da área a ser protegida em meio físico e digital, 

dentre outras informações comprobatórias de que a área escolhida atende 

aos requisitos legais. (grifo nosso). 

Acrescenta-se que de acordo com a legislação em vigor a área de servidão deve 

exceder aquela averbada para a reserva legal, bem como aquela considerada como 

APP. Assim, para as Servidões o quadro 8 e figura 14 e, para o PTRF o quadro 9 e 

figura 15, mostram a propriedade proposta com suas áreas de reserva legal, APP, 

bem como a área de servidão a ser averbada (conforme memorial descritivo em meio 

digital encaminhado pelo empreendedor). 

Na vistoria em campo, constatou-se que a área proposta não se sobrepõe às áreas de 

reserva legal ou de APP existentes na propriedade, nem em outras áreas destinadas a 

compensações anteriores. Constatou-se que os trechos propostos são contíguos às 

RL e APPs, promovendo a ampliação de corredores ecológicos em áreas protegidas. 

Ressalta-se que o termo de compromisso deve prever que a averbação em questão 

seja de caráter perpétuo, devendo a mesma estar de acordo com o Art. 78 da Lei Nº 

12.651/ 2012. 

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

seguinte redação:  

 

Art. 9o-A. O proprietário ou possuidor de imóvel, pessoa natural ou jurídica, pode, por 

instrumento público ou particular ou por termo administrativo firmado perante órgão 

integrante do Sisnama, limitar o uso de toda a sua propriedade ou de parte dela para 

preservar, conservar ou recuperar os recursos ambientais existentes, instituindo 

servidão ambiental.  

 

http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/LEIS/L6938.htm#art9a.
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§ 1o O instrumento ou termo de instituição da servidão ambiental deve incluir, no 

mínimo, os seguintes itens:  

 

I - memorial descritivo da área da servidão ambiental, contendo pelo menos um ponto 

de amarração georreferenciado;  

II - objeto da servidão ambiental;  

III - direitos e deveres do proprietário ou possuidor instituidor;  

IV - prazo durante o qual a área permanecerá como servidão ambiental.  

 

§ 2o A servidão ambiental não se aplica às Áreas de Preservação Permanente e à 

Reserva Legal mínima exigida.  

 

§ 3o A restrição ao uso ou à exploração da vegetação da área sob servidão ambiental 

deve ser, no mínimo, a mesma estabelecida para a Reserva Legal.  

 

§ 4o Devem ser objeto de averbação na matrícula do imóvel no registro de imóveis 

competente:  

 

I - o instrumento ou termo de instituição da servidão ambiental;  

II - o contrato de alienação, cessão ou transferência da servidão ambiental.  

 

§ 5o Na hipótese de compensação de Reserva Legal, a servidão ambiental deve ser 

averbada na matrícula de todos os imóveis envolvidos.  

 

§ 6o É vedada, durante o prazo de vigência da servidão ambiental, a alteração da 

destinação da área, nos casos de transmissão do imóvel a qualquer título, de 

desmembramento ou de retificação dos limites do imóvel.  

 

§ 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) 

 

Assim, uma vez que a área atendeu ao requisito de cumprir a compensação na 

mesma bacia hidrográfica, conforme as figuras 20 e 21, para a compensação florestal 

em tela, e uma vez que a proposta do empreendedor atende as exigências do Art. 78 

da Lei Nº 12.651/ 2012, não se vê óbices para esta forma de cumprimento da 

compensação florestal em tela. 

 

2.6.2 Adequação da proposta de Reposição Florestal 

 

O Decreto Federal Nº 6.660/08, em seu Art. 26 prevê a reposição florestal como 

alternativa, no caso da impossibilidade de destinação de área para a conservação ou 

da doação de área no interior de unidade de conservação: 

 

§ 1o Verificada pelo órgão ambiental a inexistência de área que atenda aos 

requisitosprevistos nos incisos I e II, o empreendedor deverá efetuar a 

http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/LEIS/L4771.htm#art44a
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reposição florestal, comespécies nativas, em área equivalente à desmatada, 

na mesma bacia hidrográfica, sempreque possível na mesma microbacia 

hidrográfica. 

 

§ 2o A execução da reposição florestal de que trata o § 1o deverá seguir as 

diretrizesdefinidas em projeto técnico, elaborado por profissional habilitado e 

previamente aprovadopelo órgão ambiental competente, contemplando 

metodologia que garanta orestabelecimento de índices de diversidade 

florística compatíveis com os estágios deregeneração da área desmatada. 

Por outro lado, a Lei N° 11.428/2006 em seu Art. 32 prevê que no caso de supressão 

de vegetação secundária em estágio avançado e médio de regeneração para fins de 

atividades minerárias somente será admitida mediante 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. 

Conforme se pode observar nos mapas das figuras 6, 15 e 19 a área proposta para 

reposição florestal se encontra no entorno imediato do empreendimento, na mesma 

bacia da área intervinda pelo empreendimento, bem como na mesma sub-bacia.  

Com relação às questões metodológicas esclarece-se que, de acordo com o anexo II 

da Portaria IEF nº 30/15, a proposta de reposição deve seguir as diretrizes vigentes da 

SEMAD. E uma vez que a diretriz em vigor, referência para a elaboração do PTRF é o 

Anexo I da DN COPAM 76/04, a proposta do empreendedor foi avaliada com base no 

referido documento. 

O PTRF se adéqua às características locais, setorizando a recuperação em três áreas, 

sem sobreposição com APP e RL, potencializando a condução da regeneração 

natural. As espécies indicadas são apropriadas com os levantamentos realizados. 

Todas as etapas previstas no PTRF estão de acordo com o anexo I da DN COPAM 

76/04.  

O cronograma apresentado atende à garantia de reestabelecimento de diversidade 

florística equivalente aos estágios sucessionais da área intervinda; 

Há previsão de envio de relatórios semestrais para monitoramento da Reposição 

florestal.  

Assim, considerando todos os aspectos observados, este parecer entende que a 

proposta apresentada o PECF atende a legislação ambiental, bem como possui 

atributos técnicos que conferem viabilidade à mesma. 

De acordo com a IS 02/2017, a área recuperada deve ser destinada à conservação 

por meio de servidão florestal em caráter perpétuo ou outro instrumento que a garanta, 

devendo este aspecto constar do termo de compromisso. 
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2.7 Síntese da análise técnica 

 

A proposta realizada mediante o PECF, bem como a síntese da análise realizada por 

este Parecer está consolidada no quadro a seguir: 

Quadro 12. Síntese da adequação da proposta de compensação florestal por 

intervenção em Mata Atlântica.  

Área intervinda Área proposta 

Fitofisionomi

a /estágio 

sucessional 

Área 

(ha) 

Fitofisionomi

a /estagio 

sucessional 

Área 

(ha) 

Sub-

bacia 

propriedade Forma de 

compensaçã

o 

Ade

qua

da 

(S/

N) 

Floresta 

Estacional 

Semidecidual 

Montana/ 

Médio 

38,42 

Floresta 

Estacional 

Semidecidual 

Montana/ 

Médio 

43,53 

Mesma 

micro-

bacia 

Faz Pedra do 

Sino (ou 

Mostarda) e 

Faz do Cedro 

Servidão 

Ambiental 
S 

Floresta 

Estacional 

Semidecidual 

Montana/ 

Avançado 

38,19 

Floresta 

Estacional 

Semidecidual 

Montana/ 

Avançado 

38,75 

Mesma 

micro-

bacia 

Faz Pedra do 

Sino 

Servidão 

Ambiental 
S 

- 

Pastagem com 

e sem 

regeneração 

79,06 

Mesma 

micro-

bacia 

Faz Pedra 

Sabão 
Recuperação S 

 

Conforme apreende-se do quadro acima a proposta apresentada pelo PECF em tela 

está adequada à legislação vigente. 
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2.8. Cronograma de Ação  

 

O Cronograma a seguir, em caso de deferimento pela URC, deve constar do Termo de 

Compromisso a ser assinado pelo empreendedor junto ao IEF: 

 

 

Seq Atividade Prazo 

1 
Assinatura do Termo de Compromisso de 

Compensação Florestal – TCCF. 

60 (sessenta) dias a contar da 

aprovação da CPB. 

2 

O extrato publicado no Diário Oficial do 

Estado, por parte do empreendedor ou 

requerente, do TCCF. 

30 (trinta) dias contados da assinatura 

do TCCF. 

3 
Registro em Cartório de Títulos e 

Documentos do TCCF. 

120 (cento e vinte dias) dias contados 

da assinatura do TCCF. 

4 

Averbação do Termo de Responsabilidade 

de Preservação de Florestas (servidões e 

informações) à margem do RI, incluindo 

áreas de recomposição. 

240 (duzentos e quarenta) dias 

contados da assinatura do TCCF. 

5 Relatórios do PTRF. 

Após averbação das servidões 

ambientais, apresentar semestralmente 

ao UFRBio Mata 

 

Conforme o PTRF aprovado o ciclo de implantação + manutenção nas áreas do 

projeto é de 3 anos. Como a área total de implantação é extensa, 79,06 ha, a 

execução foi dividida em três anos, visando aprimoramento da execução ao longo dos 

anos e equilíbrio na disponibilidade de recursos da empresa para o projeto. Os ciclos 

de implantação e manutenção são representados no cronograma de execução do 

projeto. 
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Figura 22. Cronograma do PTRF (parte 1.) 

 

 

Figura 23. Cronograma do PTRF (parte 2). 
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3 CONTROLE PROCESSUAL 

 

Trata-se o expediente de processo administrativo formalizado com o fito de apresentar 

propostas visando compensar florestalmente intervenções realizadas no bioma de 

Mata Atlântica para fins de implantação das estruturas relacionadas ao 

empreendimento minerário em tela. 

A priori, considerando-se o disposto na Portaria IEF Nº 30, de 03 de fevereiro de 2015, 

tem-se que o processo encontra-se 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. 

Atendo-se primeiramente à proposta apresentada pela empresa visando compensar a 

intervenção realizada no bioma de mata atlântica, infere-se, à luz das argumentações 

técnicas acima apresentadas, que a proposta atende aos requisitos impostos pela 

legislação ambiental em vigor, em especial ao que dispõe o Art. 32 da Lei 11.428/2006 

e Art. 26 e 27 do Decreto Federal 6.660, de 21 de Novembro de 2008, pelo fato de se 

amoldar a (os) requisito (s) imposto pela norma, senão vejamos: 

Quanto à conformidade locacional, inequívoca é a sua conformidade, haja vista o que 

demonstra as figuras 20 e 21 do presente parecer, através da qual é possível verificar 

que as medidas compensatórias propostas pelo interessado serão realizadas dentro 

da bacia hidrográfica do empreendimento. Portanto, critério espacial atendido. 

Com relação à proporcionalidade de área, a extensão territorial oferecida pelo 

empreendedor a fim de compensar a supressão realizada é superior ao mínimo 

exigido pela legislação federal, atendendo, inclusive, o percentual proposto pela 

Recomendação N° 005/2013 lavrada pelo Ministério Público de Minas Gerais, para a 

compensação florestal ser o dobro de cada trecho de supressão. Em números 

concretos, os estudos demonstram que foi solicitada a supressão de bioma mata 

atlântica em um total de 79,06 ha, sendo ofertado à título de compensação uma área 

de 161,34 ha. Logo, critério quanto à proporcionalidade de área atendido. 

No que se refere à característica ecológica, vislumbra-se das argumentações técnicas 

empreendidas e as aferições realizadas in locu, que a compensação tem trecho 

florestal com estado de conservação e características ecológicas equivalentes ao 

trecho suprimido. 

Isto posto, considerando que a proposta apresentada no PECF em tela não encontra 

óbices legais, recomenda-se que a mesma seja deferida. 
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4 - CONCLUSÃO 

 

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

processo encontra-se apto à análise e deliberação da Unidade Regional Colegiada do 

COPAM, especificamente da URC Zona da Mata, nos termos do Art. 09 do Decreto 

Estadual Nº 46.953, de 23 de fevereiro de 2016. 

Ainda, considerando os aspectos técnicos descritos e analisados, bem com a não 

existência 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 neste parecer constarão de 

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

máximo de 60 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. 

Este é o parecer. 

 

Smj. 

Ubá, 27 de Maio de 2019. 
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