
 

 
Conceição do Mato Dentro, 22 de agosto de 2016 

 
 

Ofício nº 134/2016 
 

 
Assunto: Encaminha Plano de Trabalho para aplicação de recursos advindos da 
compensação ambiental 
 
 
Processo GCA/COPAM Nº.:  PA: 00472/2007/004/2009 
Empreendedor: Anglo Ferrous Minas – Rio Mineração S/A  
Unidade de Conservação Proponente: Parque Natural Municipal Salão de Pedras e 
Monumento Natural Municipal Serra da Ferrugem  
 
 
Prezado Gerente: 
 
 
Com nosso cordial cumprimento, vimos encaminhar o Plano de Trabalho em anexo, no 
âmbito do processo de compensação ambiental em epígrafe, para fins de obtenção da 
chancela desse da CPB às ações pretendidas, em conformidade à legislação ambiental. 
 
Ressaltamos o cumprimento do prazo legal, visto a publicação ter se dado na data de 
22/02/2013. 
 
Na oportunidade, colocamo-nos ao inteiro dispor para quaisquer adequações 
eventualmente necessárias. 
 
Atenciosamente,  
 
 
 

Sandro Heleno Lage da Silva 
Secretário Municipal de Meio Ambiente e Gestão Urbana 

 
 
 
 
 
 
Ilmo. Sr. 
Ronaldo José Ferreira Magalhães  
Gerente de Compensação Ambiental 
Gerência de Compensação Ambiental - GCA 
Instituto Estadual de Florestas – IEF 

 

 
PREFEITURA MUNICIPAL DE CONCEIÇÃO DO MATO DENTRO 

SECRETARIA DE MEIO AMBIENTE E GESTÃO URBANA 
Rua: Raul Soares, 209 – Centro – CEP: 35.860-000 

 



PLANO DE TRABALHO Nº 01/2014 
 

Plano de trabalho para aplicação de recursos advindos da 

compensação ambiental, apresentado à Diretoria de Áreas 

Protegidas – DIAP/IEF e à Câmara de Proteção à 

Biodiversidade/COPAM, em cumprimento aos termos do Art. 11, 

Resolução CONAMA Nº. 371, de 05 de abril de 2006.   

1 – IDENTIFICAÇÃO DA UNIDADE DE CONSERVAÇÃO PROPONENTE 

Nome da UC: Parque Natural Municipal Salão de Pedras e Monumento Natural Municipal 

Serra da Ferrugem 

 

Ato de Criação Lei Nº 1.594 (Salão de Pedras) 

Ato de Criação Lei Nº  1.916 (Serra da 

Ferrugem) 

Data de Publicação:  

Salão de Pedras: 29/11/1999 

Serra da Ferrugem: 21/08/2007 

Endereço Sede da UC: Secretaria Municipal de Meio Ambiente e Gestão Urbana 

Rua Raul Soares, nº 209, Centro 

Cidade Conceição do Mato Dentro CEP:35860-000 
Telefone: (31) 3868-

2431 

Fax (31) 3868-

2431 

    

Nome do Gestor/Responsável: Sandro Heleno Lage da Silva Portaria: 

Endereço: Rua Geraldo Pires Carneiro, 790, B. Córrego 

Pereira  

e-mail: meioambiente@cmd.mg.gov.br 

sandro.lage@cmd.mg.gov.br 

Cidade: Conceição do Mato 

Dentro. 

CEP: 35860-000 Telefone: (31) 8453-9293 

 

2 – IDENTIFICAÇÃO DO PROCESSO DE LICENCIAMENTO/COMPENSAÇÃO AMBIENTAL  

Processo GCA/COPAM Nº.:  PA: 

00472/2007/004/2009 

Termo de Compromisso GCA 

Nº.:1 

Nome do Empreendedor: Anglo Ferrous Minas – Rio Mineração S/A 

Nome do Empreendimento: Projeto Minas – Rio Lavra a Céu Aberto com 

                                                           
1 Trata-se de Termo de Compromisso, com força de título executivo extrajudicial, assinado pelo 
representante legal do empreendimento logo após o julgamento do processo pela CPB, onde o mesmo se 
compromete, sob as penas da lei, a pagar o valor determinado no prazo e nas condições avençadas pelas 
partes (Empreendedor-IEF-PROGE).  Para ter conhecimento do número do termo é só entrar em contato 
com a Gerência de Compensação Ambiental do IEF.   



tratamento a úmido Minério de Ferro Conceição do Mato Dentro, Alvorada de 

Minas e Dom Joaquim – MG. 

Data de Julgamento CPB: 22 de fevereiro de 2013 

Valor da Compensação Ambiental destinada às UCs: R$ 3.993.973,22, 

sendo: R$ 3.602.800,00 para Infra-Estrutura e R$ 391.173,22 para 

Regularização Fundiária. 

 
 
INTRODUÇÃO 
 
Este Plano descreve as ações necessárias para implantação das Unidades de 
Conservação (UC) Parque Natural Municipal Salão de Pedras e Monumento Natural 
Municipal Serra da Ferrugem, ambas localizadas no entorno da área urbana da sede 
municipal de Conceição do Mato Dentro – MG. 
 
Tais ações serão executadas com recurso de compensação ambiental na ordem de 
R$4.225.800,00 (quatro milhões, duzentos e vinte e cinco mil e oitocentos reais) que 
deverão ser aplicados na implantação de estruturas de gestão das referidas unidades. O 
recurso foi aprovado na Câmara de Proteção da Biodiversidade de Minas Gerais e deverá 
ser executado até maio de 2018. 
 
As ações destinadas ao Monumento Serra da Ferrugem constituem na implantação de 
três Mirantes, uma vez que para esta UC já existe previsão para ações de construção de 
Rampa de Vôo Livre, Trilhas Ecológicas, portais e melhoramento de acessos. Assim, as 
demais ações deste plano de trabalho, serão desenvolvidas apenas no Parque Salão de 
Pedras. 
 
 
3 – IDENTIFICAÇÃO DO OBJETO (Conforme ordem de prioridade listada no Art. 33 

do Decreto Federal Nº 4340/2002 

[ x]  Aquisição de BENS 

necessários à implantação, gestão, 

monitoramento e proteção da UC, 

compreendendo a sua área de 

amortecimento  

[x ]  Contratação de SERVIÇOS 

necessários à implantação, gestão, 

monitoramento e proteção da UC, 

compreendendo a sua área de 

amortecimento  

[ x ] Regularização Fundiária e 

demarcação das terras.  

[   ] Estudo para criação ou 

ampliação de UC 

 

4 – JUSTIFICATIVA 

 

As Unidades de Conservação (UC), Parque Natural Municipal Salão de Pedras e 

Monumento Natural Municipal Serra da Ferrugem constituem áreas especiais tombadas 



pela Lei Orgânica do Município de Conceição do Mato Dentro/MG, promulgada pela 

Resolução nº 003/2004 da Câmara Municipal de Conceição do Mato Dentro, em seu 

artigo 172, § 8º, bem como, pelo Plano Diretor, Lei Complementar 020/2003, art. 97, III, 

em conformidade à Lei Federal 9.985, de 18/07/2000, que institui o Sistema Nacional de 

Unidades de Conservação da Natureza – SNUC. 

 Conforme detalhamento contido neste Plano, o desenho territorial dos 857,62ha 

(oitocentos e cinquenta e sete vírgula sessenta e dois hectares) do PNMSP e 867,11ha 

(oitocentos e ssessenta e sete virgula onze hectares) do MNMSF requerem uma gestão 

estratégica e adequada à sua preservação e ao estímulo ao uso cidadão, conformando 

prioridade para melhoria da qualidade de vida da população urbana, vez que possui 

interface com o perímetro urbano consistente em Zona de Adensamento Controlado – 

ZAC.  

A estruturação destas UC’s também compõe prioridade de gestão inserida no 

Plano Plurianual – PPA Municipal dentre as ações da Secretaria Municipal de Meio 

Ambiente e Gestão Urbana.  

Ao longo das ações propostas neste Plano, serão acrescidas as considerações 

pertinentes e específicas ao escopo proposto. 

Os valores de custo das intervenções/construções são estimados com base na 

Tabela SINAPI de Índices da Construção Civil – 2014, região Sudeste. 

 

5 – ESPECIFICAÇÃO/DETALHAMENTO DO OBJETO  

 
5.1 – IMPLANTAÇÃO DE ESTRUTURAS DE GESTÃO 
 
5.1.1 – Regularização Fundiária 
 
A categoria de UC Monumento Natural da qual pertence à unidade Serra da Ferrugem, 
permite a existência de terras particulares em seu interior. Nesta unidade, conforme 
apresentado adiante, serão implantados três mirantes, sendo um deles em área particular. 
Neste caso a implantação fica condicionada á permissão do proprietário, formalmente 
declarada. 
 
Toda área do Parque Salão de Pedras possui titularidade em propriedade do município. 
No entanto os limites atuais da unidade possuem geometrias demasiadamente irregulares 
que deverão ser adequadas. Propõe-se ainda, a aquisição, por meio de desapropriação, 
de uma área desocupada de cerca de 70 ha situada nas cabeceiras do poço Água 
Quente. As propriedades (cerca de 10) no interior da UC serão retiradas por meio de 
processo de reintegração de posse.  
 
Nesse caso, a Regularização Fundiária consistirá apenas de aquisição de terras de 
titulares de terceiros, uma vez que, de acordo com a 86ª Reunião Ordinária da Unidade 
Regional Colegiada Jequitinhonha realizada no dia 29 de setembro de 2014, as áreas de 



ampliação do Parque Natural Municipal Salão de Pedras já serão regularizadas através 
de condicionante da Empresa Anglo American Minério de Ferro Brasil S.A.  
 
Na adequação de limites, trabalha-se para que áreas, que em sua maioria já são 
patrimolializadas ao Estado de Minas Gerais, sejam cedidas ao Município de Conceição 
do Mato Dentro e incorporadas ao Parque Natural Municipal Salão de Pedras sem que 
reduza a área atual do Parque, que pelo contrário, será ampliada. Outras áreas ainda 
poderão ser desafetadas e convertidas em áreas institucionais e/ou de interesse social. 
Trata-se, portanto de adequação de limites que priorizem linhas naturais (cumeadas e 
cursos d’água) ou estradas existentes. Tal ação é fundamental para uma eficaz gestão 
territorial da unidade.   
 
5.1.2 – Cercamento    
 
O Parque Salão de Pedras possui uma interface com a cidade numa extensão de cerca 
de 12 Km, considerando seus limites já retificados. Propõe-se a implantação de cerca de 
concreto ou madeira plástica no formato triangular tipo estaca. Esta cerca, não possui 
arame ou tela, que diminui manutenção e permite fuga de animais pequenos em caso de 
incêndios. O cercamento da UC constitui prioridade frente às ameaças de ocupações 
irregulares e pisoteio de gado. 
 
5.1.3 – Portais   
 
É prevista implantação de 11 portais no Parque Salão de Pedras. Tais portais visam à 
manutenção do trânsito no interior da UC, tradicionalmente utilizada na locomoção entre 
bairros da cidade. Entretanto, faz-se necessário extinguir a atividade tradicional de criação 
de gado na unidade. Neste sentido os portais serão compostos de guarita, mata-burro e 
cobertura, que permite acesso livre a pessoas e veículos e restringe a entrada de gado. 
 
5.1.4 – Prédios   
 
Propõe-se a construção de uma sede administrativa e um Centro de Vivência Ambiental, 
a serem projetados e construídos em áreas de até 1000 m².  
 
5.1.5 – Revitalização dos Balneários 
 
No Parque Salão de pedras situam-se os seguintes balneários: Água Quente, Gruta, 
Sossego, Bicão, Lago Azul, Córrego Pereira, Poço Proibido, Lago das Ninfas e Baú. 
Propõe-se a elaboração de projetos e execução de paisagismo para cada balneário, 
considerando interfaces com projetos de sinalização interpretativa.  
 
O Balneário Água Quente é o único que possui elementos construtivos que lhe dão 
características de um clube popular. Para este espaço, é prevista a recuperação de 
elementos como quiosques, barragens, jardins, assim como a construção de lanchonete, 
sanitários e campinho de grama para prática de esportes.  
 
5.1.6 – Mirante   
 
Serão implantados 3 (três) Mirantes no Monumento Serra da Ferrugem compostos de 
deck, guarda-corpo e elementos de paisagismo.  
 



No Mirante do Salão de Pedras, é prevista ação de implantação de estruturas de 
segurança do acesso, lixeiras e bancos. 
 
 
 
 
 
6 - QUADRO RESUMO DAS AÇÕES  
   

 ÍTEM DESCRIÇÃO UN QUANT. 
VALOR 

ESTIMADO (R$) 

1 
REGULARIZAÇÃO FUNDIÁRIA 

1.1 
Aquisição de terras de titulares terceiros 

ha 70 
391.173,22 

Sub-total: (Trezentos e noventa um mil, cento e setenta e três reais e vinte 
e dois centavos).................................................................................................... 

391.173,22 

2 
INFRAESTRUTURA 

2.1 
Cercamento 

 
2.1.2 

 

Terraplanagem - Aceiro - ciclovia (6 m x 12000 m) 
*  

(inclui a recuperação das erosões?) 
m³ 216000 

200.000,00 

2.1.3 
 

Cerca Mourão Vertical tipo estaca (concreto / 
madeira  
plástica) 

UN 20000 
1.000.000,00 

2.1.4 
Execução do cercamento 

UN 20000 
300.000,00 

Sub-total: (Um milhão, e quinhentos mil reais).................................................. 1.500.000,00 

Portais 

2.2 Estruturas de acesso 

2.2.1 
Guarita - Mata Burro – Cobertura  

UN 11 220.000,00 

Sub-total: (Duzentos e vinte mil reais)................................................................ 220.000,00 

2.5 

 

Construção 

2.5.1 

Projeto e execução Sede Administrativa/ Centro 

de Vivência Ambiental - 1000 m²  
m² 1000 1.182.800,00 

  
  
 Sub-total:(Um milhão cento e oitenta e dois mil e oitocentos 
reais).......................................................................................................................  R$1.182.800,00 

2.6 
 

 
Revitalização Balneários 



2.6.1 
Projeto e execução de paisagismo - 10000 m² 

m² 10000 100.000,00 

2.6.2 
Reforma de estruturas - Balneário Água Quente 

m² 1000 100.000,00 

Sub-total: (Duzentos mil reais)........................................................................... R$200.000,00 

2.7 
 
 

 
Estruturas contemplativas 

 

2.7.1 
Projeto e execução de Mirante 

unidade 3 
 110.000 

 

2.7.2 
Projeto e execução de paisagismo  

m² 6000 90.000,00 

2.7.3 
Estruturas do Mirante (deck, guarda-corpo) 

m² 1500 300.000,00 

Sub-Total (quinhentos mil reais)......................................................................... 500.000,00 

2 UC's implantadas ha 1725 

 
3.993.973,22 

 

 
 
 
7 – MAPA ESQUEMÁTICO DO PLANO DE TRABALHO 
 
7.1 Salão de Pedras 
 

 
 



 
  
 
 
 
 
 



7.2 Serra da Ferrugem 
 

 
* O presente Plano contempla apenas a execução dos Mirantes  



8 – CRONOGRAMA DE EXECUÇÃO EM CASO DE CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS 

 

 

Ação 

 

 

Detalhamento da Atividade 

 

 

 

Período Estimado para 

Execução 

 

Valor 

Estimado 

Início Fim  

 Aquisição de terras de titulares terceiros 09/2016 05/2017 391.173,22 

 
Terraplanagem - Aceiro - ciclovia ( 6 m x 12000 m) *  

09/2016 05/2017 200.000,00 

 Cerca Mourão Vertical tipo estaca concreto / madeira 
plástica) 

09/2016 05/2017 1.000.000,00 

 Execução do cercamento 09/2016 05/2017 300.000,00 

 Guarita - Mata Burro – Cobertura 06/2017 05/2018 220.000,00 

 Projeto e execução Sede Administrativa/ Centro de 

Vivência Ambiental - 1000 m²  

06/2017 05/2018 

1.182.800,00 

 Projeto e execução de paisagismo - 10000 m² 06/2017 05/2018 100.000,00 

 Reforma de estruturas - Balneário Água Quente 06/2017 05/2018 100.000,00 

 Projeto e execução de Mirante 06/2017 05/2018 
  110.000,00 

 Projeto e execução de paisagismo  06/2017 05/2018 
90.000,00 

 Estruturas do Mirante (deck, guarda-corpo) 06/2017 05/2018 
300.000,00 

 

 


