
NOTA DG/DIUC/GCA/IEF CANCELAMENTO DO PLANO DE TRABALHO do 
URFBio METROPOLITANA n° 01/2018 

Análise Plano de Trabalho  

Compensação Minerária Vale S.A.  
 
Processo: PA/Nº 5195/2007/069/2009  
Empreendimento: Mina de Fabrica Pilha de Rejeito PDE ponto 03  
Bacia: São Francisco 
 
Apresentação: Unidade Regional de Florestas e Biodiversidade Metropolitana/IEF. 
Unidade de Conservação Proponente: Bacia Rio São Francisco  

 
 

O art. 75 da Lei Estadual Nº 20.922/2013, além de estabelecer os requisitos e critérios 

para a fixação e o cumprimento da “compensação minerária”, recepcionou o art. 36 da 

Lei Estadual Nº 14.309/2002, que também tratava de compensação específica para 

empreendimentos minerários. 

 

Para o cumprimento da referida Compensação Minerária dispõe o art. 75 da Lei Estadual 

20.922/2013 e ainda regulamentado pelo no art. 2º da Portaria IEF n° 27/17: 

Art. 75. O empreendimento minerário que dependa de supressão de 

vegetação nativa fica condicionado à adoção, pelo empreendedor, de 

medida compensatória florestal que inclua a regularização fundiária e a 

implantação de Unidade de Conservação de Proteção Integral, 

independentemente das demais compensações previstas em lei. 

§ 1º A área utilizada como medida compensatória nos  termos do 

caput não será inferior àquela que tiver vegetação nativa suprimida pelo 

empreendimento para extração do bem mineral, construção de 

estradas, construções diversas, beneficiamento ou estocagem, 

embarque e outras finalidades. 

§ 2º O empreendimento minerário em processo de regularização 

ambiental ou já regularizado que ainda não tenha cumprido, até a  data 

de publicação desta Lei, a medida compensatória instituída pelo art. 36 

da Lei nº 14.309, de 19 de junho de 2002, continuará sujeito ao 

cumprimento das obrigações estabelecidas no artigo citado. 

 

 

 

 



O art. 36 da Lei nº 14.309, de 19 de junho de 2002, dispõe: 

Art. 36 – O licenciamento de empreendimentos minerários causadores 
de significativos impactos ambientais, como supressão de vegetação 
nativa, deslocamento de populações, utilização de áreas de preservação 
permanente, cavidades subterrâneas e outros, fica condicionado à 
adoção, pelo empreendedor de estabelecimento de medida 
compensatória que inclua a criação, implantação ou manutenção de 
unidades de conservação de proteção integral. 
 
§1º – A área utilizada para compensação, nos termos do “caput” deste 
artigo, não poderá ser inferior àquela utilizada pelo empreendimento 
para extração do bem mineral, construção de estradas, construções 
diversas, beneficiamento ou estocagem, embarque e outras finalidades. 
 
§2º – A compensação de que trata este artigo será feita, 
obrigatoriamente, na bacia hidrográfica e, preferencialmente, no 
município onde está instalado o empreendimento. 
(Vide § 2º do art.75 da Lei nº 20.922, de 16/10/2013.) 

 

Considerando que uma parte dos equipamentos constantes do objeto do Plano de 

Trabalho do ER Metropolitana n° 01/2018, foi adquirido por recursos do PROMATA e 

ainda, considerando que não houve consenso em relação a legalidade da execução do 

referido Plano de trabalho por meio de recursos de compensação mineraria via direta 

para o Escritório Regional, foi solicitado o cancelamento do PT do ER Metropolitana n° 

01/2018, sendo a DG/DIUC/GCA/IEF favorável ao cancelamento do mesmo. 

 

Dessa forma o montante de R$183.127,00 do Plano de Trabalho do ER Metropolitana n° 

01/2018, o qual seria retirado do processo Mina de Fabrica Pilha de Rejeito PDE ponto 

03 - PA COPAM Nº 5195/2007/069/2009 retornará para o montante total do referido 

processo de licenciamento. 

 

Sem mais, esta Gerência se coloca a disposição. 

 

Belo Horizonte, 03 de dezembro de 2018 

 

 

Nathalia Luiza Fonseca Martins 
Gerência de Compensação Ambiental 

Instituto Estadual de Florestas 


