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O Conselho Estadual de Política Ambiental - COPAM torna públicas as DECISÕES determinadas pela 28ª Reunião 

Ordinária da Câmara de Proteção à Biodiversidade e de Áreas Protegidas - CPB, realizada no dia 20 de fevereiro 

de 2019, às 9h., na Praça Rio Branco, nº 100, mezanino do Terminal Rodoviário Governador Israel Pinheiro, 

Centro, Belo Horizonte/MG, a saber: 4. Exame da Ata da 27ª RO de 23/01/2019. APROVADA. 5. 

Informações sobre o desastre da Barragem 1 (Mina Córrego do Feijão). Apresentação: 

Semad. APRESENTADO. 6. Plano Operativo Anual - POA 2019, para exame e deliberação. 

Apresentação: GCA/IEF. PEDIDO DE VISTAS pelos conselheiros Thiago Rodrigues Cavalcanti, 

representante da FIEMG, Denise Bernardes Couto, representante do SINDIEXTRA, Juliana 

Gonçalves Ferreira, representante da ICMBIO, Marcelo Ribeiro Pereira, representante da 

UVF, Carlos Alberto Santos Oliveira, representante da FAEMG e Lígia Vial Vasconcelos, 

representante da ANGÁ. 7.  Processos Administrativos para exame de Compensação 

Ambiental, conforme POA 2018: 7.1 Arcelormittal Bioflorestas Ltda. -  Silvicultura - 

Carbonita/MG - PA/Nº 02923/2005/003/2011 - Classe 5. Apresentação: GCA/IEF. APROVADA. 

7.2 Astral-Indústria e Comércio de Pães e Massas Especiais Ltda. - ME - Fabricação de 

produtos alimentares, não especificados ou não classificados - Montes Claros/MG - PA/Nº 

13247/2009/001/2015 - Classe 5. Apresentação: GCA/IEF. PEDIDO DE VISTAS pelo 

conselheiro Carlos Alberto Santos Oliveira, representante da FAEMG. 8. Processos 

Administrativos para exame de Compensação Ambiental decorrentes do corte e/ou 

supressão de vegetação nativa pertencente ao bioma Mata Atlântica: 8.1  Mineração 

Calciolândia Ltda. (Ex-Mineração Vale do Rio São Miguel) - Lavra a céu aberto ou subterrânea 

em áreas cársticas com ou sem tratamento - Pains/MG - PA/Nº 00650/2001/003/2007 (Antigo 

PA/Nº 00650/2001/004/2009)  DNPM nº 831.065/1984 - Classe 3. Apresentação: Escritório 

Regional Centro Oeste/IEF. APROVADA. 8.2 Maura Maria Mendonça Bosque - Construção de 

habitação/residência unifamiliar - Brumadinho/MG - Sem AAF anterior à emissão do DAIA - PA 

N° 09010001471/15 - Não passível. Apresentação: Escritório Regional Centro Sul/IEF. 

APROVADA. 9. Processo Administrativo para exame de Compensação Ambiental decorrente 

da instalação de empreendimentos minerários: 9.1 Mineração Morro Alto Ltda. - Lavra a céu 

aberto sem tratamento ou com tratamento a seco, minerais não metálicos, exceto em áreas 

cársticas ou rochas ornamentais e de revestimento - Arcos/MG - PA/Nº 

00924/2007/002/2011 DNPM nº 830.392/1989 - Classe 3. Apresentação: Escritório Regional 

Centro Oeste/IEF. APROVADA. 10. Planos de Manejo de Unidades de Conservação para 
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análise e deliberação, nos termos do inciso IV, do artigo 13, do Decreto nº 46.953/2016: 10.1 

Plano de Manejo Refúgio de Vida Silvestre do Rio Pandeiros. Apresentação: Gerente do 

Refúgio de Vida Silvestre do Rio Pandeiros/IEF. BAIXADO EM DILIGÊNCIA EM 17/12/2018. 

APROVADO COM ALTERAÇÕES. Aprovada a inclusão de nova redação no texto Plano de Manejo nas 

Normas Gerais, passando a vigorar com a seguinte redação: “As normas gerais somente serão 

aplicadas no interior do refúgio de vida silvestre”. Aprovada a inclusão no Item 4.2, passando a 

vigorar com a seguinte redação: “As normas gerais do REVSRP se aplicam para os limites da UC 

e não para a ZA". Aprovada a alteração no inciso V do Item 4.2, passando a vigorar com a 

seguinte redação: “V. É proibida a permanência de animais de criação em Áreas de 

Preservação Permanente (APP) do Rio Pandeiros e em toda a zona de proteção, ressalvados 

os casos permitidos na legislação vigente. Os casos que envolvem as áreas particulares e 

zona de ocupação devem ser tratados em norma específica a ser elaborada pelo IEF, 

respeitando os casos permitidos na legislação vigente”. Aprovada a exclusão do inciso VI do 

item 4.2. Aprovada a inclusão no Item 4.3.1, passando a vigorar com a seguinte redação: 

“Fica restrito, em APPs, quaisquer usos ou ocupações que provoquem alteração nos 

atributos naturais, salvo nos casos em que se permite a intervenção em APP ou a 

continuidade de atividades, nos termos da legislação vigente”. Aprovada a alteração no 

Item 4.3.6, passando a vigorar com a seguinte redação: “Nesta zona é permitida apenas a 

manutenção da usina, das estruturas associadas ao barramento e das linhas de transmissão, 

desde que comunicada ao IEF. Importante destacar que dentro da faixa de servidão das 

linhas de transmissão, não pode haver infraestrutura civil, tais como casas, currais, etc. É 

permitida a manutenção de plantios (exceto cana-de-açúcar) e formações naturais da 

vegetação, desde que não ultrapassem 2 m de altura. Caso haja algum cercamento nas 

faixas de servidão, tal cercamento deverá ter aterramento. Todas as ações por parte da(s) 

empresa(s) responsável(is) pelas linhas de transmissão, nos trechos que interceptam ou 

sobrepõem a UC, deverão ser informadas antecipadamente ao IEF”. Aprovada as alterações 

nos incisos II, III e IV do Item 4.4, passando a vigorar com as seguintes redações: “ II. As 

propriedades ou posses, inseridas em área rural, devem ter uma área de no mínimo o 

equivalente à fração mínima de parcelamento estabelecida pelo INCRA, respeitando a 

legislação pertinente e as respectivas reservas legais”.; “III. Fica vedada a supressão de 

vegetação nativa em estágio médio ou avançado de regeneração, ressalvados os casos 

permitidos na legislação vigente”.; IV. Nas veredas não poderão ocorrer corte raso, 

aterramento ou qualquer outra ação que causem sua descaracterização ou impactos 
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negativos na paisagem, nos processos ecológicos em curso ou o comprometimento das 

populações nativas de animais e espécies botânicas, ressalvados os casos permitidos na 

legislação vigente”. 10.2 Plano de Manejo da Área de Proteção Ambiental do Rio Pandeiros. 

Apresentação: Gerente da Área de Proteção Ambiental do Rio Pandeiros/IEF. BAIXADO EM 

DILIGÊNCIA EM 17/12/2018. APROVADO COM ALTERAÇÕES. Aprovada a alteração no inciso III do 

Item 4.2, passando a vigorar com a seguinte redação: “III. São permitidas atividades 

produtivas, desde que permitidas pela legislação e autorizadas pelo órgão ambiental 

competente, quando exigível pela legislação vigente”. Aprovada as alterações nos incisos II 

e V do Item 4.4.1, passando a vigorar com as seguintes redações: “II. As propriedades ou 

posses, inseridas em área rural, devem ter uma área de no mínimo o equivalente à fração 

mínima de parcelamento estabelecida pelo INCRA, respeitando a legislação pertinente e as 

respectivas reservas legais”.; “V. Nas veredas não poderão ocorrer corte raso, aterramento 

ou qualquer outra ação que causem sua descaracterização ou impactos negativos na 

paisagem, nos processos ecológicos em curso ou o comprometimento das populações 

nativas de animais e espécies botânicas, ressalvados os casos permitidos na legislação 

vigente”. Aprovada a alteração no inciso XII do Item 4.4.3, passando a vigorar com a 

seguinte redação: “XII. As propriedades ou posses, inseridas em área rural, devem ter uma 

área de no mínimo o equivalente à fração mínima de parcelamento estabelecida pelo 

INCRA, respeitando a legislação pertinente e as respectivas reservas legais”. 10.3 Plano de 

Manejo Área de Proteção Ambiental Cochá e Gibão. Apresentação: Gerente da Área de 

Proteção Ambiental Cochá e Gibão/IEF. BAIXADO EM DILIGÊNCIA EM 17/12/2018. APROVADO 

COM ALTERAÇÕES.  Aprovada a alteração no inciso III do Item 4.2, passando a vigorar com a 

seguinte redação: “III. São permitidas atividades produtivas, desde que permitidas pela 

legislação e autorizadas pelo órgão ambiental competente, quando exigível pela legislação 

vigente”. Aprovada a alteração no inciso VIII do Item 4.3.1, passando a vigorar com a 

seguinte redação: “VIII - As propriedades ou posses, inseridas em área rural, devem ter uma 

área de no mínimo o equivalente à fração mínima de parcelamento estabelecida pelo 

INCRA, respeitando a legislação pertinente e as respectivas reservas legais”. Aprovada a 

alteração no inciso VII do Item 4.3.3, passando a vigorar com a seguinte redação: “VII. As 

propriedades ou posses, inseridas em área rural, devem ter uma área de no mínimo o 

equivalente à fração mínima de parcelamento estabelecida pelo INCRA, respeitando a 

legislação pertinente e as respectivas reservas legais”. Aprovada a alteração no inciso IX do 
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Item 4.4.3, passando a vigorar com a seguinte redação: “IX. Nas veredas não poderão 

ocorrer corte raso, aterramento ou qualquer outra ação que causem sua descaracterização 

ou impactos negativos na paisagem, nos processos ecológicos em curso ou o 

comprometimento das populações nativas de animais e espécies botânicas, ressalvados os 

casos permitidos na legislação vigente”. 
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