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ANÁLISE DE PROPOSTA DE COMPENSAÇÃO FLORESTAL 
Parecer Único URFBIO - Centro Norte/IEF Nº 07/2018 

 
1 – DADOS DO PROCESSO E EMPREENDIMENTO 

 

Tipo de Processo / 
Número do 
Instrumento 

(X) 
PCF/URFBioCN/118/2014 

N° do PA COPAM 
00009/1995/013/2007 

Fase do 
Licenciamento 

Licença de Operação para Pesquisa - LOP 

Empreendedor LAMIL Lage Minérios LTDA 

CNPJ / CPF 23.116.650/00001-0001-00 

Empreendimento 

Lavra Subterrânea sem tratamento ou com tratamento a seco, 
exceto pegmatitos e gemas e lavra a céu aberto sem 
tratamento ou com tratamento a seco – minerais não 
metálicos exceto em áreas carsticas ou rochas ornamentais e 
de revestimento 

Classe  3 

Condicionante N° 5 do PROCESSO COPAM 00009/1995/013/2007 

Localização Fazenda Terra do Feijão, Zona Rural de Pará de Minas 

Bacia  Rio São Francisco  

Sub-bacia Rio Pará 

Área 
intervinda  

Área (ha) Sub-bacia Município  Fitofisionomias afetadas  

0,97 Rio Pará Pará de Minas 
Cerrado em transição para 
Floresta Estacional 
Semidecidual 

Área 
proposta  

Área (ha) Sub-bacia Município  Servidão Florestal+ PTRF 

2,00 Rio Pará Pará de Minas 
Cerrado em transição para 
Floresta Estacional 
Semidecidual 

Equipe / Empresa 
responsável pela 
elaboração do PECF 

Reserva Técnica Ltda – 20499448/0001-49 Rua Tomé de 
Souza, 1065, Bairro Funionários, Belo Horizonte – MG – 
telefone 31-3221-3177 – email vicente@rtambiental.com.br – 
responsável técnico Vicente de Paulo Resende Engenheiro 
Florestal – crea 9420/D 
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2 – ANÁLISE TÉCNICA 

 
2.1-Introdução 

O presente Parecer visa analisar o Projeto Executivo de Compensação Florestal 
referente à intervenção ambiental através de supressão de vegetação nativa, realizada 
pela empresa LAMIL Lage Minérios LTDA.  

Trata-se de um empreendimento de lavra a céu aberto sem tratamento ou com 
tratamento a seco – minerais não metálicos exceto em áreas carsticas ou rochas 
ornamentais e de revestimento inserido na Bacia do Rio São Francisco, Sub-bacia do 
Rio Pará. 

A proposta de compensação florestal em análise está relacionada ao PA COPAM 

00009/1995/013/2007, cuja condicionante nº 05 faz referência à compensação por 
intervenções em vegetação nativa do Bioma Mata Atlântica.  

As atividades de supressão foram realizadas na fase de implantação do 
empreendimento para a abertura da frente de lavra. 

Sendo que este Parecer tem como objetivo primordial, apresentar de forma 
conclusiva, a análise e parecer opinativo das propostas do Projeto Executivo de 
Compensação Florestal (norteado pela 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. 
 

O atendimento da compensação se embasa nos dispositivos legais: Portaria IEF 
Nº 30/2015, Deliberação Normativa COPAM 73/2004, Lei Federal 11.428/2006, Decreto 
Federal 6.660/2008, Resoluções CONAMA 392/2007, Lei Federal 12.651/12 e Lei 
Estadual 20.922/2013. 
 
2.2- Caracterização da Área Intervinda  
 

Uma vez que a primeira referência para a proposta de compensação ambiental 
em epígrafe é a caracterização da área intervinda, segue uma breve descrição da mesma 
de acordo com o PECF -Projeto Executivo de Compensação Florestal. 
 

Segundo PECF, a área onde ocorreu a intervenção está localizada entre as 
coordenadas lat./long. 19,8767761ºS e 44,582586ºO, com 0, 97.00ha e era ocupada por 
Floresta Estacional Semidecidual, formação inserida ou protegida pela lei da Mata 
Atlântica, além de espaços antropizados, solo exposto e vias de acesso.  
“...A vegetação da área era constituída de um remanescente florestal caracterizado por 
vegetação secundária, com componentes florísticos típicos da transição entre cerrado e 
Mata Atlântica...” -PECF - Lamil. 
  

A intervenção estava localizada no município de Para de Minas- Minas Gerais, 
pertencente a Bacia do Rio São Francisco na Sub-bacia do Rio Pará. 
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Localização da área de lavra da Empresa Lamil

 
 

A área diretamente afetada (ADA) pelo empreendimento ocupa um total de 0, 
97.00 ha. Nesta área estão instaladas as frentes de lavra, algumas vias destinadas à 
circulação interna e acessos.  

De acordo com o PECF a região de instalação do empreendimento era composta 
em parte por formação florestal inserida ou protegida pela lei do bioma Mata Atlântica, 
mais especificamente floresta Estacional Semidecidual. Também eram encontradas 
partes de mata secundária e campo limpo.  

O PECF ainda destaca o fato que parte da Área de Intervenção foi anteriormente 
utilizada para exploração minerária impedindo e descaracterizando a regeneração da 
vegetação, tornando possível o estabelecimento de espécies típicas locais como Croton 
urucurana e Cecropia sp. 

A área de intervenção propriamente dita foi caracterizada no PECF, como sendo 
principalmente constituída por Campo Cerrado e pequenas áreas com presença de 
Floresta Estacional. Essa caracterização foi confirmada em vistoria pela equipe técnica 
da SUPRAM segundo o parecer único do licenciamento em área do empreendimento 
antes  da supressão. A equipe de análise do processo de compensação baseou-se 
nessas informações tendo em vista que a supressão já havia sido realizada no momento 
da vistoria em 2018.  
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Quanto à hidrografia, o empreendimento se insere na Bacia Hidrográfica do Rio 
São Francisco - SF1 e sub-bacia do Rio Pará. Em uma descrição mais aprofundada o 
ribeirão Paciência mais próximo do empreendimento deságua no Rio São João que por 
sua vez é afluente do Rio Pará. 

 Em relação à qualidade das águas, o PECF menciona que o ponto de 
monitoramento mais próximo do empreendimento encontra-se a jusante, no Rio Pará, e 
recebe a denominação de PA010. O Relatório de monitoramento das Águas Superficiais 
no ponto PA010, apresentou parâmetros que não atenderam ao limite (DN 
COPAM/CERH01/08) sendo eles DBO e Fósforo total, apresentando no relatório do 
segundo trimestre de 2013 baixa contaminação por tóxicos e índice de qualidade de 
água médio, página 15 do PECF.  

O PECF aponta que as causas destes níveis insatisfatórios podem ser devidos ao 
lançamento de esgoto sanitário de Pará de Minas, suinocultura, avicultura, fertilizantes, 
agricultura e pecuária. 

 
Localização do empreendimento com malha hídrica -  Fonte: PECF- Reserva Técnica. 

 
 
 

Os solos da região Central do estado de Minas Gerais são caracterizados por 
Latossolo, que são solos vermelhos e amarelos de baixa fertilidade.  

Nessa região, o uso de calcário e adubo no manejo da terra, com tecnologia 
moderna e uso de insumos em larga escala conseguem garantir as culturas industriais 
de grande produção, com destaque para o café e a soja.  

Os principais tipos de solo encontrados em Pará de Minas e região são 
Cambissolos, Latossolos e Podzólicos, em sua grande maioria marcada por significativa 
concentração de alumínio. As classes Podzólicos Vermelho Amarelos Distróficos, 
também ocorrentes no município, são caracterizadas por exibir solos profundos ou 
moderadamente profundos, com perfis diferenciados e sequências de horizontes A, B e 
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C, onde o B se destaca por sua estrutura e cerosidade.  
Ainda o município possui reservas minerais como agalmatolito, quartzito e sílex. 

(Banco de Dados Integrados, Prefeitura Municipal de Pará de Minas, 2006).  
O clima da região é caracterizado por duas estações distintas ao longo do ano, 

um inverno seco e um verão chuvoso. As maiores médias de temperatura são 
compreendidas entre os meses de outubro e março, com médias máximas superiores a 
22ºC, sendo que as temperaturas mais baixas ocorrem mais precisamente entre os 
meses de maio e setembro, época que é caracterizada por um período de franca 
estiagem. A precipitação média anual é aproximadamente de 1465 mm. Segundo a 
classificação de Köppen, o clima de Pará de Minas tem a classificação CWA, ou seja: c 
–Mesotérmico (meio quente e úmido); w – Chuvas de verão; a – Verões quentes e 
invernos brandos. A temperatura média anual gira em torno de 20,1ºC enquanto que as 
média máxima é de 28ºC e a mínima de 13,9ºC (IBGE 2008). 

 
 Área da Intervenção com destaque para o Fragmento Florestal Antropizado, no interior da 

área.

 
 

 

 

 

O quadro a seguir mostra em síntese as características da área intervinda: 
 

Área 
(ha) 

Bacia 
Hidrográfic

a 
Sub-bacia 

Área urbana 
Fitofisionomi

a 
Estágio sucessional 

Sim Não 

0,97.00 
Rio São 

Francisco 
Rio Pará  X 

Campo 
Cerrado e 

FESD 
Médio 
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2.3- Caracterização das Áreas Propostas 

 
A proposta de compensação ambiental constante na condicionante 05 referente 

ao empreendimento em questão, que perfaz uma área total de 0,97 hectare pela 
supressão de vegetação em área de Bioma Mata Atlântica, define que deverá o 
empreendedor fazer a compensação ambiental em área duas vezes maior que a 
suprimida. 

 A Lamil Lage Minérios Ltda., optou por destinar uma área de 2.00.00 hectare para 
conservação mediante a instituição de servidão florestal.  

A área destinada a conservação é de propriedade da Lamil, distante cerca de 11 
km da área onde ocorreu a intervenção (coordenadas UTM de um ponto central do local: 
535.791,0503; 7.809.283,3469.  

O local é integrante da Bacia do Rio São Francisco e se insere na Sub-bacia do 
Rio Pará, a mesma do local do empreendimento. Possui vegetação típica da 
fitofisionomia cerrado em transição para Floresta Estacional Semidecidual em estágio 
médio de regeneração.  

O bioma é considerado como Mata Atlântica, com a classificação dada pelo 
Estado de Minas Gerais e adotando os conceitos presentes na Resolução CONAMA nº 
392, de 25 de junho de 2007, que define a vegetação primária e secundária de 
regeneração de Mata Atlântica no Estado, entende-se que, para Mata Atlântica, a 
vegetação secundária da área em questão apresenta regeneração em estágio médio de 
espécies indicadoras de Floresta Estacional Semidecidual. 

 Tal conclusão é justificada pela vistoria realizada na área e análise de campo 
durante a coleta de dados aleatórios no local, o que possibilitou a caracterização florística 
da vegetação da área de estudo. 

As áreas propostas foram vistoriadas para verificação da extensão, localização, 
equivalência ecológica com a área suprimida, bem como, com relação a outros aspectos 
inerentes à modalidade de compensação proposta.  

Acrescenta-se que os pontos vistoriados foram definidos com base na análise de 
imagens de satélite e dos polígonos encaminhados pelo empreendedor. 

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 ciliar, dentre outros. 
 

 
2.3.1 – Compensação por Preservação: 
 

 
A compensação por preservação de área se dará na propriedade Fazenda Capão 

Grosso, localizada em Para de Minas com coordenadas centrais UTM, SAD 69, fuso 23K 
X 535738,44 e Y 7809227,30. 

A Fazenda Capão Grosso possui área total mensurada de 7, 94.13 ha, sendo que 
deste total, 2.00.00 ha serão destinados para preservação florestal como compensação. 

 A área de reserva legal está localizada na porção NW da propriedade e envolvem 
20% da área total da propriedade, e está coberta por vegetação cerrado e floresta de 
transição entre cerrado Floresta Estacional Semi Decidual.  
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Propriedade Capão grosso com polígonos de reserva legal, APP, DNPM e compensação. 

 
 

De acordo com o PECF, a escolha destas propriedades para a compensação 
levou em consideração o fato de estarem situadas na mesma Sub-bacia, e por 
apresentarem similaridade florística e fitofisionômica com a Área de Intervenção do 
empreendimento, atendendo as exigências da legislação em vigor.  
 

 

2.3.2- Adequação da área em relação a sua extensão e localização  

Com relação à localização das áreas propostas 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 
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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: 
 

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 plenamente aos requisitos relacionados à 
localização, uma vez que se insere:  

 Na mesma bacia do Rio São Francisco; 
 Na mesma sub-bacia do Rio Pará; 
No que tange às 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 medidas entre as quais se destaca a “comprovação de existência de áreas aptas ao 
cumprimento da compensação ecológica específica equivalente ao dobro da área 
pretendida para supressão”. 

Assim, entende-se que a proposta atende tal exigência, uma vez que a área 
suprimida foi de 0,97.00 ha e a área proposta para compensação é de 2,00.00 ha, 
atingindo, portanto, o dobro da área suprimida em vegetação. 

Dito isto, entende-se que a proposta, de modo geral, atende aos critérios de 
equivalência em localização e extensão. 
 
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 
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destinada para a conservação deve conter “as mesmas características ecológicas” que 
a área que sofreu intervenção. 

Para avaliação deste requisito partiremos da análise da equivalência das áreas 
afetadas e propostas em termos de fitofisionomias existentes e estágios sucessionais, 
conforme dados do PECF, consolidado no quadro a seguir: 
 
 

Área intervinda 
 

Área a ser 
compensa

da 
(ha) 2:1 

Área proposta 

Municípios: Para de Minas Município: Pará de Minas 

Sub-Bacias: Rio Pará Sub-Bacia: Rio Pará 

Área 
(ha) 

Fitofisiono
mia 

Estágio 
sucessional  

 

Área 
(ha) 

Fitofisionomia 
Estágio 

sucessional  

0,97.00 
FESD e 
campo 
cerrado 

Médio  2,00.00 
FESD e campo 

Cerrado 
Médio 

 

Em vistoria constatou-se que os pontos amostrados correspondiam à descrição 

apresentada no PECF em termos de ocorrência de fitofisionomias e seus estágios 

sucessionais.  

 vista da cobertura vegetal anterior a intervenção -  Fonte: PECF. 

 

  
 Vegetação na área proposta para compensação – preservação, na propriedade Fazenda 

Capão Grosso.  
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Vegetação na área proposta para compensação – preservação, na propriedade Fazenda 

Capão Grosso.  
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 Vegetação na área proposta para compensação – preservação, na propriedade Fazenda Capão 
Grosso.  

 

  
 
 

Vegetação na área proposta para compensação – preservação, na propriedade Fazenda Capão 
Grosso. 
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Registro da vistoria na Fazena Capão Grosso – á esquerda área de app da fazenda e á 
direita fragmento florestal dado como compensação.

 
 

Assim, considerando-se os aspectos analisados, este Parecer entende que 
a proposta apresentada pelo empreendedor atende os requisitos estabelecidos 
pela legislação vigente, no que se refere à equivalência ecológica.  
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2.3.3 - 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 que a proposta do 
empreendedor é a de servidão florestal de área para conservação.  
 
2.4 - Destinação de área para a Conservação 

 
O Art. 27 do Decreto Federal 6.660/08 assim se refere as formas de destinação 

de área para a conservação: 
 

Art. 27. A área destinada na forma de que tratam o inciso I e o § 1o 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 no 4.771, de 15 
de setembro de 1965 - Código Florestal. 

 
A nível estadual, e em consonância com o referido decreto, a Portaria IEF 

nº99/2013, em seu Art.3º, caracteriza os instrumentos jurídicos e documentos técnicos 
necessários para a aplicação das diferentes formas de compensação previstas. 

De acordo com o inciso II do Art. 3º da Portaria IEF nº 99/13 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 Referência 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) Acrescentar SICAR 
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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. Na vistoria em campo, constatou-se que a área proposta não equivale a áreas de 
reserva legal ou de APP. 
 

 Limites da propriedade, área destinada a compensação e áreas de reserva legal e DNPM  
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Ressalta-se que o proprietário deverá assinar termo de compromisso prevendo a 
averbação da área em questão como compensação em 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. 9° 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.  
§ 1° 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.  
 
§ 2° A servidão ambiental não se aplica às Áreas de Preservação Permanente e 
à Reserva Legal mínima exigida.  
§ 3° 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.  
§ 4° 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.  
§ 5° Na hipótese de compensação de Reserva Legal, a servidão ambiental deve 
ser averbada na matrícula de todos os imóveis envolvidos.  
§ 6° 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.  
§ 7° 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 atende os requisitos 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. 
 

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 
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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.  
 
Art. 32°.  A supressão de vegetação secundária em estágio avançado e médio de 
regeneração para fins de atividades minerárias somente será admitida mediante:  
I - licenciamento ambiental, condicionado à apresentação de Estudo Prévio de 
Impacto Ambiental/Relatório de Impacto Ambiental - EIA/RIMA, pelo 
empreendedor, e desde que demonstrada a inexistência de alternativa técnica e 
locacional ao empreendimento proposto;  
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 
no 9.985, de 18 de julho de 2000.  

 
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:  
 

 
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 os requisitos relacionados à localização, uma 
vez que se insere:  
Área da Compensação mediante Recuperação: 

 Na mesma bacia do Rio São Francisco. 
 Na mesma Microbacia. 
 Em municípios próximos. 

 
Área da Compensação para Conservação: 

 Na mesma bacia do Rio São Francisco. 
 Na mesma Microbacia. 
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 Em municípios próximos. 
 
No que tange às exigências com relação à dimensão da área proposta, a SEMAD 

acata a Recomendação N° 05/2013 de lavra do Ministério Público do Estado de Minas 
Gerais, que recomenda ao Presidente do COPAM e todos os servidores da Secretaria a 
adoção de medidas entre as quais se destaca 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 
suprimida possui 0,97.00 ha e a área proposta possui 2,00.00 ha, atingindo, portanto, o 
dobro da área a ser suprimida. 

 
2.4.1 - Área destinada à recuperação  

Considerando se tratar de um empreendimento minerário, foi apresentado Projeto 

Técnico de Reconstituição da Flora (PTRF) para recuperação de área, conforme 

preconiza o artigo 32 da Lei 11.428/2006: 

 

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

regeneração para fins de atividades minerárias somente será admitida mediante: 

I - licenciamento ambiental, condicionado à apresentação de Estudo Prévio de 

Impacto Ambiental/Relatório de Impacto Ambiental - EIA/RIMA, pelo 

empreendedor, e desde que demonstrada a inexistência de alternativa técnica e 

locacional ao empreendimento proposto; 

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 no 

9.985, de 18 de julho de 2000. 

 

A área proposta para recuperação também fica localizada na Fazenda Capão 

Grosso , com equivalência em extensão, limítrofe com o restante da  área destinada 

à compensação por preservação,  localizada na mesma bacia hidrográfica e com as 

características ecológicas da área a ser suprimida. 

Atualmente a área encontra-se em regeneração estágio médio, com presença de 

pasto exótico em alguns pontos, necessitando de intervenção para o 

reestabelecimento dos serviços ambientais e restauração do ecossistema.  
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Área destina a recuperação por enriquecimento (1,00.00 ha)   

Fonte PTRF 
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                    Área destinada à recuperação por enriquecimento, visualização de borda. 

 

 

 
 

 
Área destinada à compensação e passível de enriquecimento florestal – fonte PTRF 

 
 
 



 

GOVERNO DO ESTADO DE MINAS GERAIS 
SISTEMA ESTADUAL DE MEIO AMBIENTE E RECURSOS HÍDRICOS 

INSTITUTO ESTADUAL DE FLORESTAS 

 

PA COPAM N° 00009/1995/013/2007 – LAMIL Lage Minérios LTDA 

Página 20 de 26 
 

 
 Área destinada à compensação e passível de enriquecimento florestal – fonte PTRF 

  
Segundo o PTRF apresentado pela Empresa Lamil: 
 

“A estratégia de restauração da área destinada à compensação consiste em 

realização de regeneração natural com manejo através de enriquecimento florestal, 

cuja definição é a seguinte: 

Consiste na introdução de espécies, principalmente dos estádios finais da 

sucessão ecológica, em áreas com melhores condições do solo já com presença de 

vegetação nativa,porém com baixa diversidade de espécies. É uma técnica quedeve 

ser proposta para preencher espaços com falhas da regeneração natural. Visa a 

aumentar a biodiversidade aosníveis naturalmente encontrados no ecossistema 

dereferência. Essa técnica também busca suprimir as espécies indesejáveis que 

estariam se estabelecendo nestas falhas. 

Resumidamente, a área de compensação está em uma encosta na face noroeste  

do município de Pará de Minas, no domínio do Bioma Mata Atlântica, porém com 

vegetação característica de áreas de transição vegetacional. A área está sob 

cambissolo háplico eutrófico, sujeita ao regime sazonal de chuvas, sendo inverno seco 

e verão chuvoso. Este tipo de solo, quando desenvolvidos em gnaisse estão em geral, 

sob florestas (RESENDE et al. 2007), exatamente como ocorre na área em tela. A 

área possui declividade entre 30 e 45°, sendo contígua a área de preservação 
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permanente de curso d’água. Há conectividade com alguns fragmentos florestais do 

entorno. 

A metodologia de regeneração natural com manejo através de enriquecimento 

florestal foi fundamentada essencialmente em três trabalhos técnicos principais, os 

quais são descritos a seguir: 

- Controle de Plantas Daninhas em Restauração Florestal, UFRRJ-Embrapa, 

2017; 

- Pacto pela Restauração da Mata Atlântica: referencial dos conceitos e ações de 

restauração florestal. LERF/ESALQ. Instituto BioAtlântica, 2009; 

- Modelo fitogeográfico para áreas de preservação permanente: um estudo da 

bacia hidrográfica do Rio São Francisco/MG. SCOLFORO & OLIVEIRA, UFLA, 2005. 

 

As três referências foram acrescidas das legislações ambientais estaduais e 

federais vigentes, bem como com outras referências, que serão citadas no transcorrer 

deste item. Embora a última referência citada seja específica para áreas de 

preservação permanente, a conceituação, modelos de plantio e as técnicas 

apresentadas podem ser extrapoladas para outras áreas. 

A revegetação de uma área pode ocorrer por métodos naturais, como o 

isolamento da área ou métodos artificiais, como o plantio ou semeadura direta, sendo 

este último modelo (plantio) adotado na área da compensação, objeto deste 

programa. 

Na regeneração artificial os modelos de implantação são baseados no conceito 

de sucessão secundária, na qual espécies ou grupos de espécies de diferentes grupos 

ecológicos se sucedem em um ecossistema depois de uma perturbação natural ou 

antrópica até chegar a um estágio estável. Estes grupos são divididos em três grupos 

ecológicos: espécies pioneiras (P), clímax exigentes de luz (CL) e clímax tolerantes à 

sombra (CS) (SWAINE & WHITMORE, 1988). As espécies pioneiras ocupam 

clareiras, a partir da germinação de sementes presentes no banco do solo, 

apresentando crescimento rápido, madeira de baixa densidade e ciclo de vida curto, 

em torno de 15-25 anos, cedendo espaço para as espécies clímax, que nesta 

oportunidade, encontram-se em banco de plântulas ou em estágio de varas. As 

sementes das espécies clímax tolerantes à sombra germinam e as plântulas crescem 
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lentamente à sombra, árvores que têm madeira mais densa, ciclo de vida longo e irão 

compor o dossel da floresta adulta (SCOLFORO & OLIVEIRA, 2005).  

O modelo de regeneração artificial, utilizando do método de plantio fundamentado 

na sucessão ecológica já está amplamente estudado no Brasil, com resultados 

satisfatórios, conforme demonstrado no item 6.1 deste trabalho, porém, na área em 

questão, as fases iniciais do processo de restauração já foram ultrapassadas e apenas 

pequenas clareiras no interior da porção ao sul da área necessitam de intervenção 

para acelerar o processo. É importante frisar que o entorno destas áreas possui 

vegetação nativa, que servirá como banco de diversidade genética, bem como criará 

condições para o desenvolvimento das espécies plantadas. 

 

 

Para a identificação das espécies arbóreas presentes na área 3, foi realizado o 

método de caminhamento, utilizado para levantamentos florísticos qualitativos. Foram 

encontradas 8 espécies, separadas por família, nome científico e nome vulgar, 

conforme  tabela a seguir. 

 

 

 

 
Espécies encontradas no caminhamento da área a ser recuperada, fonte PTRF 

Lamil 
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3 -  Projeto Técnico de Reconstituição da Flora (PTRF) 

 

O PTRF apresentado pelo empreendedor consiste na restauração florestal por 

técnica de enriquecimento de 01,00.00 hectares, onde serão introduzidas espécies 

nativas locais ou regionais,  adequadas para o restabelecimento da floresta. 

Os objetivos do PTRF incluem apresentar a área destinada à restauração, definir 

metodologia e abordagem adequada para a execução das medidas de restauração 

florestal por meio de enriquecimento, descrever as atividades a serem desenvolvidas, 

apresentar os quantitativos previstos e cronograma sugeridos. 

O plantio será realizado com espécies regionais se acordo com a lista descrita a 

seguir retirada do PTRF apresentado pela empresa LAMIL 

Xylopia brasiliensis Pindaíba  

Genipa americana Genipapo  

Ceiba speciosa Paineira  

Handoanthus chysotrichus Ipê amarelo  

Rollinia sylvatica Araticum  

Spondias mombin Cajá mirim  

Handroanthus heptaphyllus* Ipê roxo  

Cedrela fissilis Cedro  

Aspidosperma polyneuron Peroba rosa  

Myracrodruon urundeuva Aroeira  

Ficus guaranitica Figueira  

Poincianella peltophoroides Sibipiruna  

Nectandra lanceolata Canela  

 

As etapas de implantação e monitoramento estão previstas a contento 

dentro do Processo de compensação no PTRF apresentado para a área. 
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3.1 - 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: 
 

Área Intervinda Área proposta 
Fitofisio
nomia / 
estágio 
sucessi

onal 

Área (ha) Fitofisionomia Área 
(ha) 

Sub-
baci

a 

Proprieda 
de 

Forma de 
compensação 

Adequad
a (S/N) 

FESD e 
Campo 
Cerrado 

– 
estágio 
médio 

de 
regenera

ção 

0,97.00 

FESD e Campo 
Cerrado 

01,00.
00 

Rio 
Pará 

Fazenda 
Capão 
grosso 

Matricula 
14398 

Servidão 
Florestal 

SIM 

FESD e Campo 
Cerrado + 

PTRF 
enriquecimen 

to 

1,00 
Rio 

Pará 

Fazenda 
Capão 
grosso 

Matricula 
14398 

Servidão 
florestal 

SIM 
 

 
 

Quanto aos aspectos e quesitos técnicos a proposta apresentada pelo PECF 
e pelo PTRF em tela está adequada à legislação vigente. 
 
3 - CONTROLE PROCESSUAL 

 
Trata-se de processo administrativo formalizado com a finalidade de apresentar 

propostas com o escopo de compensar intervenções realizadas no bioma de Mata 
Atlântica para fins de implantação das estruturas relacionadas ao complexo minerário 
em análise neste Parecer. 
 Assim, considerando o disposto na Portaria IEF nº. 30, de 03 de fevereiro de 2015, 
o processo foi 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 às 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 artigo 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: 

Com relação à proporcionalidade de área, a extensão territorial oferecida pelo 
empreendedor a fim de compensar a supressão realizada é equivalente ao mínimo 
exigido pela legislação federal, atendendo, inclusive, o percentual proposto pela 
Recomendação n° 005/2013, lavrada pelo Ministério Público de Minas Gerais, que prevê, 
para cada hectare de supressão, a compensação florestal em dobro.  



 

GOVERNO DO ESTADO DE MINAS GERAIS 
SISTEMA ESTADUAL DE MEIO AMBIENTE E RECURSOS HÍDRICOS 

INSTITUTO ESTADUAL DE FLORESTAS 

 

PA COPAM N° 00009/1995/013/2007 – LAMIL Lage Minérios LTDA 

Página 25 de 26 
 

Cumpre salientar que, as áreas propostas visando à compensação não 
sobrepõem áreas de Reserva Legal ou Áreas de Preservação Permanente – APP´s – 
conforme se verifica nas figuras 17/18 e 25/26 deste parecer. 

 
Em números concretos, os estudos demonstram que será suprimido no bioma de 

Mata Atlântica um total de 0,97.00 ha, sendo ofertado a título de compensação área 
contendo 2,00.00 ha de vegetação nativa (Floresta Estacional Semidecidual e cerrado) 
destinada à conservação atingindo, portanto, o dobro da área suprimida, em atendimento 
ao artigo 32 da Lei nº. 11.428/06 e à Recomendação nº. 005/2013 do MPMG.  

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

que demonstra o presente parecer, por meio da qual, é possível verificar que as medidas 
compensatórias propostas pelo interessado serão realizadas na mesma bacia do 
empreendimento. Portanto, critério espacial atendido. 

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

técnicas empreendidas, especialmente do estudo comparativo realizado, que o uso atual 
informado nos projetos executivos nos quais serão implantadas as prescrições técnicas 
e as compensações florestais propriamente ditas guardam conformidade com as 
aferições realizadas “in loco”.  

 
As áreas destinadas para compensação serão objeto de instituição de servidão 

florestal, conforme determina a Instrução de Serviço Conjunta nº02/2017 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. 

 
 O PTRF apresentado para á área de 1,00.00, componente da compensação, que 
propõe a recuperação por enriquecimento florestal está aprovado e condiz com as 
necessidades de recuperação induzida da área da Fazenda Capão Grosso. 
 

Isto posto, considerando que a proposta apresentada no PECF em tela não 
encontra óbices legais, recomenda-se que a mesma seja aprovada.  
 
4 - 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 Decreto 46.953/2016. 

 
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 e do PTRF  analisados.  

 
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. 
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Caso o empreendedor ou requerente não assine e/ou não publique o Termo de 
Compromisso nos prazos estipulados, o IEF expedirá notificação ao interessado para 
que, no prazo máximo de 15 (quinze) dias, a contar do recebimento da mesma, proceda 
à assinatura e/ou à publicação do termo, sob pena de solicitação das providências 
cabíveis à presidência do COPAM. 

 
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 (quando for o caso). 
 
Este é o parecer. 
Smj. 

Sete Lagoas, 29 de Novembro de 2018. 
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