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Licenciamento Ambiental 37478/2016/031/2018 Sugestão pelo Deferimento 

 

PARECER ÚNICO DE COMPENSAÇÃO FLORESTAL - SUPPRI 002/2019 

 

Tipo de Processo / Número do 
Instrumento 

(X) Licenciamento 
Ambiental 

PA 37478/2016/031/2018 (LP+LI) 

(X) Processo de 
Intervenção Ambiental 

APEF N°  
5554/17 

DAIA N° --- 

Fase do Licenciamento Os processos se encontram em fase de análise para fins de 
consolidação do seu Parecer Único (SUPPRI), bem como para 
deliberação pela Câmara Técnica.  

Empreendedor Mineração Morro do Ipê S.A. 

CNPJ / CPF 22.902.554/0001-17 

Empreendimento Mineração Morro do Ipê 

Classe Classe 6 

Condicionante n° Não se trata de condicionante e sim o cumprimento da medida 
compensatória prevista na Lei Federal 11.428/2006. As 
condicionantes serão tratadas no âmbito do licenciamento. 

Localização Rodovia Fernão Dias - BR 381, Km 463, Zona Rural de 
Brumadinho/MG, CEP: 35.460-000, Serra das Farofas. 

Bacia Rio São Francisco  

Sub-bacia Rio Paraopeba 

Área 
Intervinda  

Área (ha) 103,88 

Microbacia Rio São Francisco 

Município Brumadinho, Igarapé e São Joaquim de Bicas 

Fitofisionomias 
afetadas 

Floresta Estacional Semidecidual Médio/Avançado; 
Cerrado; Campo Cerrado; Campo Rupestre Sobre Formação 
Ferrífera;  Campo Rupestre sobre canga, Afloramento Rochoso 

Coordenadas Lat.: 68236 Long.: 7785210 DATUM: SIRGAS2000 

Área 
Proposta 1 
(Fazenda 
Vargem do 
Lima - 
Matricula 
nº 3971) 

Área (ha) 204,52 ha (sendo 100,96 ha referentes ao art. 17 e 103,56 ha 
referentes ao art. 32) 

Microbacia Rio das Velhas 

Município Rio Acima - MG 

Fitofisionomias 
afetadas 

Campo Cerrado; Campo Cerrado com ocorrência de indivíduos 
regenerantes de espécies florestais; Campo Limpo e Sujo; 
Cerrado; Eucalipto; Floresta Estacional Semidecidual – Médio / 
Avançado. 

Coordenadas Lat.: 608882 Long.: 7757930 DATUM: SIRGAS2000 

Área 
Proposta 2 
(Fazenda 
do 
Sobradinho 
- Matricula 
nº 5972) 

Área (ha) 7,66 ha (sendo 3,65 ha referentes ao art. 17 e 4,01 ha referentes 
ao art. 32) 

Microbacia Rio Paraopeba 

Município Moeda - MG 

Fitofisionomias Campo Rupestre Ferruginoso; Campo Rupestre Quartzitico. 
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ANÁLISE TÉCNICA 

 

1. Introdução e contextualização 

A empresa Mineração Morro do Ipê S.A. formalizou em 30 de junho de 2017, o Processo Administrativo 

37478/2016/031/2018 para concessão de Licença Prévia e Licença de Instalação concomitantes (LP+LI) para 

o Projeto Morro do Ipê 6 MTPA, localizado entre os municípios de Brumadinho, Igarapé e São Joaquim de 

Bicas, na região denominada Serra das Farofas. 

Para a implantação do Projeto ( adequações para continuidade das operações da Mina Ipê e  expansão da 

Cava Tico-Tico) será necessária intervenção em área total de 115,04 ha, correspondente a formações naturais, 

sendo 48,80 ha ocupados por Floresta Estacional Semidecidual em estágio médio/avançado, 10,79 ha por 

Floresta Estacional Semidecidual em estágio inicial, 37,61 ha por Cerrado, 14,05 ha por Campo Cerrado, 3,42 

ha por Campo Rupestre sobre Formação Ferrífera e 0,37 ha por Afloramento Rochoso. Destas formações, 

103,88 ha serão objeto de compensação florestal, tendo em vista que não há previsão legal para compensação 

de FESD em estágio inicial de regeneração. 

A proposta de compensação ambiental em análise está relacionada ao Processo de APEF n° 5554/2017, 

referente ao PA COPAM 37478/2016/031/2018, em análise na Superintendência de Projetos Prioritários - 

SUPPRI. Tendo em vista a regulamentação em norma estadual específica quanto às formas de cumprimento 

do que dispõem a Lei Federal Nº 11.428 de 22 de dezembro de 2006, em seus artigos 17 e 32, bem como, o 

disposto no Decreto Federal que a regulamenta, de Nº 6.660, de 21 de novembro de 2008, em seu artigo 26; 

e ainda, tendo em vista o acatamento pela Secretaria de Estado de Meio Ambiente e Desenvolvimento 

Sustentável - SEMAD quanto à observância às medidas contidas na Recomendação Nº 05/2013 formulada 

pelo Ministério Público do Estado de Minas Gerais; o presente parecer tem como objetivo, apresentar, de forma 

conclusiva, a análise e avaliação 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. 

Para auxiliar a análise, foi realizada vistoria técnica no empreendimento e nas áreas propostas para 

compensação nos dias 13 e 14 da março, conforme Relatório de Vistoria n° 25802/2019. As vistorias foram 

acompanhadas pelos funcionários da Mina do Ipê e da empresa de consultoria Ambiental. 

Além da instalação das estruturas previstas para o empreendimento haverá, também intervenções em Áreas 

de Preservação Permanente e / ou supressões de espécies protegidas ou ameaçadas de extinção, cuja 

proposta de Compensação Florestal será analisada pela equipe da SUPPRI sendo suas conclusões apostas 

no Parecer Único a que se refere o PA COPAM já mencionado. 
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A área Diretamente Afetada pelo empreendimento possui área total de 292,53 hectares, dos quais 177,49 há 

(60,67%) correspondem a usos antrópicos, sendo que a vegetação nativa ocupa 115,04 ha (39,33%). 

Dentre as formações vegetais nativas presentes na ADA, predominam as Florestas Estacionais Semideciduais 

em estágio médio/avançado de regeneração, seguido por cerrado, campo cerrado, Floresta estacional 

semidecidual em estágio inicial de regeneração e campo rupestre sobre formação ferrífera. Além dessas 

fisionomias, será suprimida uma pequena área representada por afloramento rochoso onde se observa a 

presença de flora rupícola associada.  

Os quantitativos de uso do solo da ADA estão apresentados na tabela 1 a seguir. 

Tabela 1 - quantitativo das classes de uso do solo da ADA 

Sistemas Uso do Solo e Cobertura Vegetal ADA 

Área (ha) % 

 

Antrópico 

Mineração e Estruturas Associadas 163,99 56,06 

Estrada de Acesso e Estruturas Associadas 11,32 3,87 

Pastagem 2,18 0,75 

Total Antrópico 177,59 60,67 

 

 

 

Natural 

Floresta Estacional Semidecidual - Médio / Avançado 48,80 16,68 

Cerrado 37,61 12,86 

Campo Cerrado 14,05 4,80 

Floresta Estacional Semidecidual - Inicial 10,79 3,69 

Campo Rupestre sobre Formação Ferrífera 3,42 1,17 

Afloramento Rochoso 0,37 0,13 

Total Natural 115,04 39,33 

Total Geral 292,53 100,00 

Fonte: Projeto Executivo de Compensação Florestal, agosto de 2018. 

 

2. Caracterização da área intervinda 

Conforme Projeto Executivo de Compensação Florestal, o empreendimento se localiza na região do 

Quadrilátero Ferrífero, entre os municípios de Brumadinho, Igarapé e São Joaquim de Bicas - MG. 

Insere-se no domínio do Bioma Mata Atlântica, em zona de transição entre este Bioma e o Bioma Cerrado, 

abrigando uma ampla diversidade de formações vegetais, desde formações campestres até formações 

florestais. 

 
Figura 01 - Planta com localização do empreendimento e áreas de compensação. 
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Fonte: Projeto Executivo de Compensação Florestal, agosto de 2018. 

Quanto às características gerais, o clima da região apresenta verões quentes e invernos amenos, com 

temperaturas medias que variam entre 16,4 °C e 22,8°C.   

Quanto aos solos, observa-se Cambissolo próximos aos relevos acidentados e Argissolos e Latossolos em 

direção às porções deprimidas. 

A Mineração Morro do Ipê está inserida na sub-bacia hidrográfica do Rio Paraopeba, pertencente a bacia 

hidrográfica do Rio São Francisco. 

A área destinada ao empreendimento está inserida dentro dos limites do Bioma da Mata Atlântica, entretanto 

trata-se de área de transição com o Bioma Cerrado.  Tem fitofisionomias a Floresta Estacional Semidecidual 

Médio/Avançado, Cerrado Campo Cerrado, Campo Rupestre Sobre Formação Ferrífera, Campo Rupestre 

sobre canga e Afloramento Rochoso.  

Conforme informações apresentadas nos estudos ambientais a implantação do empreendimento acarretará 

intervenção em uma área total de 292,53 ha, considerando ambientes nativos (115,04 ha) e antropizados 

(177,49 ha). 

Tabela 2: Quantitativos das classes de uso e cobertura vegetal nativa da ADA. 

 
SISTEMA 

 
COBERTURA VEGETAL E USO DO SOLO 

ÁREA DIRETAMENTE AFETADA 

ÁREA (ha) % 

 
Antrópico 

Mineração e Estruturas Associadas 163,99 56,06 

Estrada / Acesso e Estruturas Associadas 11,32 3,87 

Pastagem 2,18 0,75 

ANTROPICO TOTAL 177,49 60,67 

 Floresta Estacional Semidecidual - Médio/Avançado 48,80 16,68 
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Natural 

Cerrado 37,61 12,86 

Campo Cerrado 14,05 4,80 

Floresta Estacional Semidecidual - Inicial 10,79 3,69 

Campo Rupestre Sobre Formação Ferrífera 3,42 1,17 

Afloramento Rochoso 0,37 0,13 

NATURAL TOTAL 115,04 39,33 

TOTAL GERAL 292,53 100,00 

Fonte: Projeto Executivo de Compensação Florestal, agosto de 2018. 

 

Do total passível de compensação pela Lei nº11.428/2006, tem-se: 103,88 (48,80+37,61+14,05+3,42) ha, 

tendo em vista que não há previsão legal para compensação de FESD em estágio inicial de regeneração.  

Conforme o PECF - Projeto Executivo de Compensação Florestal, a área intervinda será relativa a adequações 

para continuidade das operações da Mina Ipê e expansão da Cava Tico-Tico. 

Os estudos de flora na área do Projeto Morro do Ipê 6Mtpa foram desenvolvidos em 2015 e 2016, durante 5 

campanhas de campo, abordando especificamente os levantamentos florísticos e Fitossociológicos das 

formações florestais e campestres presentes na área de influência direta.  

Para a área diretamente afetada, a definição e classificação dos estágios sucessionais da floresta semidecidual 

foi realizada através da análise dos parâmetros estabelecidos em legislação específica para o estado de Minas 

Gerais (Resolução CONAMA 392 de 25 de junho de 2007), além de outros indicadores propostos na legislação 

de outros estados brasileiros, tomando-se por base os dados obtidos nas parcelas de amostragem 

fitossociológica distribuídas ao longo da área do empreendimento. 

Foram alocadas, ao longo da área diretamente afetada e da área de influência direta, 26 unidades amostrais 

para o levantamento da vegetação de Campo Rupestre sobre Formação Ferrífera, 37 para a Floresta 

Estacional Semidecidual, 13 para o Campo Cerrado e 21 para o Cerrado.  

Para o levantamento quantitativo da Floresta Estacional Semidecidual (FES), foi utilizado o método de parcelas, 

sendo alocadas parcelas de 500m² (50 m x 10 m). O registro dos dados na parcela foi realizado sempre 

dividindo a parcela em dois quadrantes, tendo o eixo central como linha divisória. Partindo do ponto inicial da 

parcela seguindo em direção ao ponto final, eram coletados os dados do quadrante da direita, depois, seguindo 

do ponto final em direção ao ponto inicial eram coletados os dados do quadrante da esquerda. Para os 

indivíduos arbóreos foram mensurados os dados de perímetro na altura do peito (CAP, medido a 1,30m), sendo 

o critério mínimo de inclusão na amostra as plantas com CAP≥ 15,7 cm, o que equivale a 5 cm de Diâmetro a 

Altura do Peito (DAP). As medidas de CAP foram feitas com o auxílio de fita métrica comum. Para os indivíduos 
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que perfilharam ou bifurcaram abaixo de 1,30 metros de altura, todos os seus múltiplos troncos, que 

apresentaram CAP maior ou igual a 15,7 centímetros foram medidos. Em todas as parcelas de amostragem 

os indivíduos arbóreos mortos e ainda de pé, foram reunidos em um único grupo denominado “Indivíduos 

mortos”. A altura total das árvores foi aferida visualmente, utilizando-se como referência um tubo telescópico 

de 8 metros de comprimento, colocado ao lado de cada indivíduo a ser medido. Para a identificação taxonômica 

dos indivíduos amostrados e não identificados prontamente em campo, foi coletada uma amostra, sendo esta, 

devidamente etiquetada com o respectivo número do indivíduo e da parcela para posterior identificação. Todos 

os dados coletados foram lançados em planilha de campo com identificação numérica por indivíduo para 

posterior processamento das informações. Os dados foram digitalizados e então processados utilizando-se o 

software Excel 2007 (Microsoft) para obtenção dos parâmetros fitossociológicos. Para a análise da estrutura 

fitossociológica foram estimados os valores absolutos e relativos de densidade, frequência e dominância e 

gerado o índice de valor de importância (IVI). Também foi obtida a Curva de Acumulação de Espécies (ou 

curva do coletor), a qual é usada para analisar o padrão entre o número de espécies encontrado e o esforço 

de coleta, que pode ser dias de amostragem, horas de amostragem, número de indivíduos, pontos ou unidades 

amostrais, etc. A definição dos estágios sucessionais da floresta semidecidual foi realizada através da análise 

dos parâmetros estabelecidos na legislação específica para o estado de Minas Gerais (Resolução CONAMA 

392 de 25 de junho de 2007), além de outros indicadores propostos na legislação de outros estados brasileiros.  

Os dados quantitativos para as formações campestres, representadas pelo Campo Rupestre Sobre Formação 

Ferrífera (CRF), Campo Cerrado (CC) e Cerrado (CER) foram obtidos em parcelas de 100 m² (20 m x 5 m). 

Cada parcela foi subdividida em quatro faixas de 5,0 m x 5,0 m, sendo mensurada em cada faixa 1 (uma) sub-

parcelas de 1,0 m2 (1,0 m x 1,0 m), totalizando 4 sub-parcelas. Para avaliar os diferentes estratos que 

compõem a estrutura da vegetação foram definidos tamanhos específicos de parcelas de amostragem e 

critérios diferentes de inclusão. A partir dos dados coletados, foram calculados os parâmetros fitossociológicos 

de densidade relativa, frequência, percentual de cobertura e obtidos o índice de valor de importância (IVI), 

utilizando-se o Programa Excel. As espécies foram identificadas em campo por técnico especializado e 

daquelas não identificadas foi coletado material fértil ou estéril para posterior identificação. Considerando a 

dificuldade quanto à classificação sucessional da vegetação savânica e campestre, foram elencados 

parâmetros para a classificação estão associados principalmente ao estado de conservação da vegetação, 

onde ambientes mais conservados correspondem a estágios avançados de regeneração e ambientes menos 

conservados correspondem a formações iniciais. 

3.  Caracterização geral das fitofisionomias da área de intervenção 

 

3.1. Flora 

 

3.1.1. Floresta Estacional Semidecidual 
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Podem ser observados remanescentes de Floresta Estacional, formando um mosaico com outras fisionomias 

vegetais. Esta fitofisionomia foi classificada como em estágio médio/avançado de regeneração natural, onde 

foram amostrados 2994 fustes de 2563 indivíduos, apresentando uma riqueza de 187 espécies vegetais, 

distribuídas em 55 famílias e 122 gêneros botânicos. O diâmetro médio obtido foi de 10,55 centímetros. A altura 

média registrada foi de 8,21 metros e a máxima de 30. A área basal é igual a 34,88 m2/ha.  

Na área de influência direta e na área de intervenção, podem ser observados remanescentes de floresta 

estacional semidecidual secundarizados, em diversos tamanhos, formas e condições de conservação, 

formando um mosaico com outras fisionomias vegetais. A APE Rio Manso, localizada na porção sul da área 

de influência direta, possui o fragmento florestal de maior grau de conservação e extensão.  

A ação de impactos como o fogo sobre os ambientes florestais pode ser observada em alguns pontos da área 

de influência direta, onde foram observadas áreas com predominância da samambaia Pteridium arachnoideum, 

que provavelmente correspondem a antigas áreas florestais antropizadas. Pelo caráter pioneiro, após a 

queimada, esta espécie se desenvolve mais rapidamente, cobrindo grande parte do solo e impedindo a entrada 

de luz, o que limita a colonização e o crescimento das demais espécies nativas. 

As matas observadas na região encontram-se predominantemente nas cotas mais baixas do relevo e nas 

grotas e nas encostas no entorno dos cursos d’água, podem ser classificadas como Floresta Estacional 

Semidecidual. Esta tipologia está condicionada à estacionalidade climática, ou seja, à estação chuvosa durante 

o verão e à seca durante o inverno.  

Esta fitofisionomia foi classificada como em estágio médio/avançado de regeneração natural. Entretanto, 

ressalta-se que tal classificação seguiu a ótica do mais restritivo ao ser transposta para a área diretamente 

afetada em si, tendo sido o levantamento realizado na ADA e na AID do projeto.  

Foram amostrados 2994 fustes de 2563 indivíduos, apresentando uma riqueza de 187 morfoespécies vegetais, 

distribuídas em 55 famílias e 122 gêneros botânicos. O diâmetro médio obtido foi de 10,55 centímetros. A altura 

média registrada foi de 8,21 metros e a máxima de 30. A área basal é igual a 34,88 m2/ha.  

O índice de diversidade de Shannon (H’) obtido foi de 4,12 nats/ind e a Equitabilidade obtida foi de 0,79.  

Em relação à densidade relativa, as primeiras colocações foram ocupadas pelo grupo dos indivíduos mortos, 

Copaifera langsdorffii, Guarea guidonea, Lithrea molleoides e Machaerium villosum, que juntas respondem por 

33,28% do total de indivíduos amostrados.  

A densidade relativa de indivíduos mortos obtida na amostragem fitossociológica foi de 18,42%, valor 

consideravelmente acima do que pode ser considerado dentro dos limites das florestas brasileiras, o que reflete 
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as condições atuais de conservação das formações florestais presentes nas áreas de estudo, marcadas pela 

influência de incêndios florestais.  

Quanto a dominância relativa, destacam-se o grupo dos indivíduos mortos, Guarea guidonea, Copaifera 

langsdorffii, Lithrea molleoides e Machaerium villosum, que somam 33,65% do total. Considerando a frequência 

relativa, destacaram-se o grupo dos indivíduos mortos, Machaerium villosum, Copaifera langsdorffii, Eugenia 

acutata e Eugenia sonderiana.  

Os maiores valores de importância (VI) foram apresentados pelo grupo dos indivíduos mortos, Copaifera 

langsdorffii, Guarea guidonea, Lithrea molleoides e Machaerium villosum, responsáveis por 26,49% do VI total.  

Figura 2: Floresta Estacional Semidecidual em estágio médio de regeneração ao lado da estrada - ADA. 

 

Foto: Michele Sarsur 

Observa-se grande concentração dos fustes nas classes de diâmetro até 27,5 centímetros, correspondendo a 

97,42% do total de indivíduos amostrados. A classe de diâmetro que apresentou maior percentual de fustes foi 

a de 5 a 7,5 centímetros com 57,61% dos fustes. Apenas 0,82% dos fustes amostrados apresentou diâmetro 

acima de 42,5 centímetros.  

Há uma grande concentração de fustes nas classes de altura entre 3 e 12 m, que corresponde a 79,9% do 

total. A classe de altura que apresentou maior frequência foi a de 6 a 9 m (42,96%). Cerca de 20,57% dos 

fustes apresentaram altura entre 9 e 12 metros e apenas 7,18% dos fustes apresentaram altura superior a 15,0 

metros. 

3.1.2. Campo Rupestre Ferruginoso 
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Os campos rupestres sobre formação ferrífera são formações herbáceo-arbustivas associadas a formações 

geológicas ferríferas e lateríticas. A vegetação é constituída basicamente por um estrato herbáceo mais ou 

menos contínuo, entremeado por pequenos arbustos perenifólios e esclerofilos.  

Estas formações normalmente não constituem uma vegetação homogênea, mas sim um mosaico de 

comunidades relacionadas e controladas pela topografia, declividade, microclima e natureza do substrato. De 

forma geral, desenvolvem-se sobre afloramentos rochosos ou sobre solos primários com diferentes graus de 

desagregação da rocha, podendo diferir sua composição florística de acordo com a natureza do substrato.  

Podem ser também encontradas formações florestais associadas aos campos rupestres que se apresentam 

como capões de mata isolados ou na forma de trechos delgados e sinuosos ao longo de fendas de rochas e 

linhas de drenagens. São comuns nos campos rupestres formas anãs de espécies encontradas em florestas 

estacionais semideciduais adjacentes.  

Os campos rupestres sobre formações ferríferas constituem um ambiente caracteristicamente adverso ao 

estabelecimento de plantas, condicionado por alta incidência de radiação solar e por substratos inférteis, com 

nenhuma ou pequena capacidade de acumulação de água, baixa disponibilidade de matéria orgânica e 

concentrações elevadas de metais pesados. Muitas espécies apresentam, por isso, adaptações morfológicas 

e/ou fisiológicas ao ambiente adverso, como folhas coriáceas ou suculentas, modificações de órgãos em 

estruturas de reserva, pilosidade densa nas folhas e ramos e até anatomia, das espécies com metabolismo ou 

alta capacidade de reter metais pesados em seus tecidos. 

Figura 3: Campo Rupestre Ferruginoso na ADA 

 

Foto: Michele Sarsur 

Conforme a avaliação realizada no Estudo de Impacto Ambiental da área de intervenção apresentado, esta 

fitofisionomia foi classificada em estágio inicial, médio e avançado nas áreas de influência direta do projeto. 
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Entretanto, ressalta-se que tal classificação seguiu a ótica do mais restritivo ao ser transposta para a área 

diretamente afetada em si, uma vez que a vegetação da ADA se encontra sob forte pressão antrópica, inserida 

em um complexo minerário.  

A maior parte das espécies encontra-se no estrato herbáceo (48 espécies), incluindo uma espécie de gramínea 

exótica (Melinis minutiflora). 

O número de espécies registradas no estrato herbáceo do campo rupestre sobre formação ferrífera da área 

analisada é alto, mas dentro do esperado para estudos fitossociológicos realizados no Quadrilátero Ferrífero. 

Esta alta riqueza se deve, ao elevado esforço de amostragem e à amostragem de manchas diversas. A riqueza 

pode variar muito entre áreas dependendo do esforço amostral empregado e além disso, campos rupestres 

apresentam alta diversidade beta, ou seja, amostragens restritas a pequenas áreas, tendem a apresentar 

menor riqueza que amostragens sobre maiores extensões.  

As espécies com maior densidade são Sporobolus metallicolus, Melinis minutiflora, Dyckia consimilis, Vellozia 

albiflora, Ruellia villosa e Vellozia caruncularis. As espécies de maior cobertura são: Melinis minutiflora, 

Axonopus pellitus, Vellozia albiflora, Sporobolus metallicolus e Dyckia consimilis. As únicas espécies com 

frequência absoluta maior que 50% são Melinis minutiflora e Stachytarpheta reticulata, mostrando que mesmo 

as espécies mais abundantes ou com maior cobertura ocorrem na forma de agrupamentos densos. As espécies 

Sporobolus metallicolus, Melinis minutiflora, Axonopus pellitus, Dyckia consimilis e Vellozia albiflora 

apresentam os maiores valores de importância. A espécie exótica invasora Melinis minutiflora ocupa o segundo 

lugar de valor de importância, com a maior frequência na área de estudo.  

O índice de diversidade de Shannon (H') para o estrato herbáceo foi estimado em 2,368 nats/ind., e a 

equitabilidade obtida foi 0,61. Os valores de diversidade de Shannon obtidos para o estrato herbáceo 

aproximam-se dos padrões comumente encontrados em campos rupestres ferruginosos, sendo que Jacobi et 

al. (2008) obtiveram um índice de 2,45 nats/ind nos campos da Serra do Rola Moça e Messias et al. (2012), 

obtiveram um índice de 2,92 nats/ind. nos campos rupestres na serra de Antônio Pereira em Ouro Preto (MG). 

3.1.3. Cerrado 

O cerrado caracteriza-se por ser uma vegetação xeromorfa, preferencialmente de clima estacional ocorrendo 

em solos lixiviados com alto teor de alumínio. Troncos e ramos tortuosos, súber espesso, macrofilia e 

esclerofilia são características da vegetação arbórea e arbustiva. Já a vegetação herbácea e subarbustiva, 

formada também por espécies predominantemente perenes, possuem órgãos subterrâneos de resistência, 

como bulbos, xilopódios, etc., que lhes garantem sobreviver à seca e ao fogo. Suas raízes são geralmente 

superficiais, atingindo até pouco mais de 30 cm. Neste estrato, as folhas são geralmente micrófilas e seu 

escleromorfismo é menos acentuado.  
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Na área de influência do empreendimento, o cerrado ocorre principalmente associado aos cambissolos e 

neossolos. Normalmente estas áreas ocorrem em mosaico com formações mais abertas (campo cerrado) e 

formações florestais (normalmente associadas às linhas de drenagem), onde ocorre um gradiente vegetacional 

expressivo, com interpenetração entre as fisionomias. 

Conforme a avaliação realizada no Estudo de Impacto Ambiental da área de intervenção, esta fitofisionomia 

foi classificada em estágio médio e avançado nas áreas de influência direta do projeto.  

Figura 4: Cerrado na ADA. 

 

Foto: Michele Sarsur 

A maior parte das espécies encontra-se no estrato herbáceo (176 espécies), incluindo uma espécie de 

gramínea exótica (Melinis minutiflora). No estrato arbustivo foram amostradas 70 espécies e no estrato arbóreo 

41 espécies.  

As famílias com maior número de espécies registradas no cerrado foram Fabaceae (19 espécies), Asteraceae 

(18), Myrtaceae (12), Melastomataceae (11), Malpighiaceae (10), que juntas respondem por aproximadamente 

37,83% do total de espécies amostradas.  

No estrato arbóreo do cerrado, em relação à densidade relativa, destacam-se o grupo dos Indivíduos Mortos, 

Eremanthus glomerulatus, Eremanthus crotonoides, Dalbergia miscolobium e Plenckia populnea. Em relação 

à frequência relativa destacam-se o grupo dos Indivíduos Mortos, Myrcia tomentosa, Eremanthus crotonoides, 

Dalbergia miscolobium e Plenckia populnea. Os maiores valores de importância foram ocupados pelo grupo 

dos Indivíduos Mortos, Plenckia populnea, Eremanthus glomerulatus, Eremanthus crotonoides e Dalbergia 

miscolobium. O índice de diversidade de Shannon (H') para o estrato arbóreo foi estimado em 3,13 nats/ind., 

e a equitabilidade (J) foi de 0,84, padrões que demonstram uma baixa diversidade distribuída de maneira 

uniforme nas parcelas de amostragem.  
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No estrato arbustivo do cerrado, destaca-se o grupo dos indivíduos mortos, com 36,96% da densidade relativa, 

12,42% da frequência relativa e 28,51% do valor de importância (VI). Os maiores valores de importância foram 

do grupo dos Indivíduos Mortos, Eremanthus erythropappus, Hyptidendron canum, Cabralea canjerana e 

Myrsine guianensis. O índice de diversidade de Shannon (H') para o estrato arbustivo foi estimado em 2,89 

nats/ind., e a equitabilidade (J) foi de 0,68, padrões que demonstram uma baixa diversidade distribuída de 

maneira medianamente uniforme nas parcelas de amostragem.  

Na análise dos parâmetros fitossociológicos do estrato arbóreo e arbustivo, a posição ocupada pelo grupo dos 

indivíduos mortos, resultado direto da influência do fogo nas áreas de estudo. 

3.1.4. Campo Cerrado 

A Fitofisionomia denominada “campo cerrado” ou “cerrado ralo” é uma variação da vegetação de cerrado, a 

qual apresenta diferenças estruturais em relação ao cerrado típico, destacando-se uma menor densidade de 

indivíduos arbóreos (cobertura arbórea de até 5 a 20%), árvores tortuosas, altura média de 2-3 m, e estrato 

herbáceo e arbustivo expressivo. A composição florística destas duas tipologias mostra-se muito semelhante, 

contudo, algumas espécies do estrato arbóreo do cerrado típico não estão presentes no campo cerrado.  

Troncos e ramos tortuosos, súber espesso, macrofilia e esclerofilia são características da vegetação arbórea 

e arbustiva do campo Cerrado. O sistema subterrâneo, dotado de longas raízes pivotantes, permite a estas 

plantas atingir 10, 15 ou mais metros de profundidade, abastecendo-se de água em camadas 

permanentemente úmidas do solo, até mesmo na época seca. Já a vegetação herbácea e subarbustiva, 

formada também por espécies predominantemente perenes, possui órgãos subterrâneos de resistência, como 

bulbos, xilopódios, sóboles, etc., que lhes garantem sobreviver à seca e ao fogo. Suas raízes são geralmente 

superficiais, indo até pouco mais de 30 cm. Neste estrato as folhas são geralmente micrófilas e seu 

escleromorfismo é menos acentuado.  

Esta classe de vegetação apresenta grande variação em termos de densidade de árvores e percentual de 

cobertura, fato fortemente associado à heterogeneidade geológica e geomorfológica da área.  

 

Figura 5: Campo Cerrado na ADA. 
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Foto: Michele Sarsur 

A ocorrência desta fitofisionomia normalmente está associada a áreas que cobrem topos de morro e meia 

encosta de algumas elevações e está também sob influência do fogo, que pode alterar a estrutura da vegetação 

em um curto período de tempo. 

Conforme a avaliação realizada no Estudo de Impacto Ambiental da área de intervenção, esta fitofisionomia 

foi classificada em estágio médio e avançado nas áreas de influência direta do projeto.  

A maior parte das espécies encontra-se no estrato herbáceo (112 espécies), incluindo duas espécies de 

gramíneas exóticas (Urochloa decumbens e Melinis minutiflora).  

As famílias com maior número de espécies registradas no campo cerrado foram Asteraceae (18 espécies), 

Fabaceae (16), Poaceae (12), Malpighiaceae (11) e Myrtaceae (9), que juntas respondem por 

aproximadamente 42,58% do total de espécies amostradas.  

No estrato arbóreo do campo cerrado destacam-se Butia archeri, o grupo dos Indivíduos Mortos, Plenckia 

populnea, Agarista coriifolia e Vochysia thyrsoidea, que somam 69,04% de valor de importância. Estas mesmas 

espécies apresentam os maiores valores de densidade relativa (72,98% do total). O índice de diversidade de 

Shannon (H') para o estrato arbóreo foi estimado em 2,77 nats/ind., e a equitabilidade (J) foi de 0,86, padrões 

que demonstram uma baixa diversidade uniformemente distribuída na amostragem.  

No estrato arbustivo do campo cerrado, destaca-se o grupo dos indivíduos mortos, com 60,77% da densidade 

relativa, 21,43% da frequência relativa e 48,42% do valor de importância (VI). Os maiores de importância (VI) 

foram ocupados pelo grupo dos Indivíduos Mortos, Jacaranda caroba, Dalbergia miscolobium, 

Stryphnodendron adstringens e Erythroxylum suberosum. O índice de diversidade de Shannon (H') para o 

estrato arbustivo foi estimado em 1,77 nats/ind., e a equitabilidade (J) foi de 0,52, padrões que demonstram 

uma baixa diversidade distribuída de maneira não uniforme nas parcelas de amostragem.  
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No estrato herbáceo do campo cerrado as espécies com maior cobertura são Melinis minutiflora, Axonopus 

pellitus, Trichanthecium wettsteinii, Trachypogon spicatus e a Poaceae não identificada. As espécies de maior 

densidade são Poaceae NI-3, Echinolaena inflexa, Melinis minutiflora, Richardia brasiliensis e Croton 

antisyphiliticus.  

Os maiores valores importância foram ocupados por Melinis minutiflora, Poaceae NI-3, Axonopus pellitus, 

Echinolaena inflexa e Trachypogon spicatus. Cabe destacar que a espécie com maior valor de VI é a espécie 

exótica invasora Melinis minutiflora. 

3.2. Fauna 

A fauna local foi amostrada e apresentada nos estudos ambientais. 

Foram considerados os seguintes grupos: Entomofauna, Ictiofauna, Herpetofauna, Avifauna e Mastofauna. 

Para cada grupo, foram utilizados métodos específicos que se encontram detalhados nos estudos. Além de 

um levantamento secundário anteriormente levantados para a região. 

3.2.1. Para a Entomofauna, com base no levantamento de estudos já realizados no estado de Minas Gerias, 

foi elaborado uma lista de 40 espécies de Culicidae e 30 espécies de Phlebotominae.  

3.2.2. Quanto a Herpetofauna foi encontrada 54 espécies de anfíbios, pertencentes a dez famílias. Nenhuma 

das espécies de anfíbios registradas nos estudos apresentados se encontra ameaçada de extinção segundo 

MMA (2014), COPAM (2010) E IUCN (2016). Quanto aos repteis, foram registradas 42 espécies. Destas, 

nenhuma está na categoria de ameaçada de extinção segundo MMA (2014), COPAM (2010) E IUCN (2016).  

3.2.3. Os estudos de Avifauna da ADA registraram 375 espécies, distribuídas em 67 famílias e 24 ordens. 

Considerando a lista de espécies ameaçadas com abrangência mundial (IUCN, 206), destacam-se, na 

categoria “em perigo” Crax blumenbachii (Mutum-de-bico-vermelho) e Urubitinga coronata (Águia-cinzenta). 

Na categoria “vulnerável” foram registradas as espécies Jacamaralcyon tridactyla (Cuitelão), Neopelma 

aurifons (Fruxu-baiano), Culicivora caudacuta (Papa-mosca-do-campo) e Microspingus cinereus (Capacetinho-

do-oco-do-pau). Em abrangência nacional (MMA, 2014), está classificada na categoria “criticamente 

ameaçada” a espécie Crax blumenbachii (Mutum-de-bico-vermelho). Na categoria “em perigo” foram 

registradas Neopelma aurifons (Fruxu-baiano) e Urubitinga coronata (Águia-cinzenta) e, na categoria 

“vulnerável” Pulsatrix perspicilata (Murucututu). Considerando a lista de abrangência estadual (COPAM, 2010) 

estão classificadas como “criticamente ameaçada” Crax blumenbachii (Mutum-de-bico-vermelho) e Sporophila 

angolensis (Curió). Na categoria “em perigo” Tinamus solitarius (Mucuco), Odontophorus capueira (Uru), 

Urubitinga coronata (Águia-cinzenta) e Spizaetus ornatos (Gavião-de-penacho) e, na categoria “vulnerável” 

Culicivora caudacuta (Papa-mosca-do-campo). 
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3.2.4. Quanto a Mastofauna foi registrada 40 espécies de mamíferos de médio e grande porte. Das espécies 

levantadas, segundo IUCN (2016), encontram-se ameaçadas de extinção as espécies Leopardus tigrinus e 

Priodontes maximus, ambas classificadas como “vulnerável”. Segundo o MMA (2014), estão ameaçadas de 

extinção classificadas como “vulnerável” as espécies: Priodontes maximus, Leopardus wiedii, Puma concolor, 

Lycalopex vetulus e Chrysocyon brachyurus e, a espécies Leopardus tigrinus que está classificada como “em 

perigo”. No âmbito estadual, as espécies Leopardus pardalis, Puma concolor, Chrysocyon brachyurus, 

Leopardus tigrinus e Lontra longicaudis estão ameaçadas, classificadas como “vulnerável”. Segundo COPAM 

(2010), estão classificadas como “em perigo” as espécies Priodontes maximus e Leopardus wiedii. 

Quanto aos pequenos mamíferos, segundo os estudos apresentados, foram registradas 27 espécies 

distribuídos em duas ordens e duas famílias. Nenhuma das espécies de pequenos mamíferos encontram-se 

ameaçadas de extinção segundo MMA (2014), COPAM (2010) E IUCN (2016). 

Quanto os Quirópteros, segundo os estudos apresentados, foram registrados 21 espécies distribuídas em 

três famílias. Nenhuma das espécies registradas nos estudos apresentados se encontra ameaçada de extinção 

segundo MMA (2014), COPAM (2010) E IUCN (2016). 

3.2.5. Os estudos de Ictiofauna, os estudos analisados apresentam um total de 61 espécies. A maioria delas 

é de pequeno a médio porte com tamanho de 15 a 30 cm. Quatro espécies estão listadas como ameaçadas 

de extinção: Harttia leiopleura, Harttia torrenticola, Neoplecostomus franciscoensis e Rhamdiopsis 

microcephala. Todas listadas em nível estadual, somente a última está na lista nacional, todas estão na 

categoria de “Vulnerável”.  

4. Caracterização da área proposta para compensação  

Para a implantação do Projeto Morro do Ipê, será necessária intervenção em área total de 292,53 ha, dos quais 

115,04 ha correspondem a formações naturais, sendo 48,80 ha ocupados por Floresta Estacional Semidecidual 

em estágio médio/avançado, 10,79 ha por Floresta Estacional Semidecidual em estágio inicial, 37,61 ha por 

Cerrado, 14,05 ha por Campo Cerrado, 3,42 ha por Campo Rupestre sobre Formação Ferrífera e 0,37 ha por 

Afloramento Rochoso. Destas, as formações compostas por Floresta Estacional Semidecidual em estágio 

médio/avançado, Cerrado, Campo Cerrado e Campo Rupestre sobre Formação Ferrífera, que somam 103,88 

ha, são condicionadas ao cumprimento do disposto no artigo 17 da Lei Federal n° 11.428/2006. 

Tabela 3: Quantitativo Total de compensação 

FITOFISIONOMIA Área (ha) 

Art. 17 

(Conservação) 

Art. 32 

(Recuperação) 
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Floresta Estacional Semidecidual em Estágio 

Médio / Avançado 

48,96 50,7068 

Cerrado 37,84 37,7520 

Campo Cerrado 14,16 14,2557 

Campo Rupestre Ferruginoso  3,65 3,74,74 

TOTAL 104,61 107,57 

212,178 

Fonte: Projeto Executivo de Compensação Florestal - Compensação Lei nº 11.428/2006 - Art.17 

e 32. 

 

Figura 6- Localização da área de compensação em relação aos Biomas Brasileiros.

 

Fonte: Projeto Executivo de Compensação Florestal - Compensação Lei nº 11.428/2006 - Art.17 

Conforme a Instrução de Serviço SEMAD/IEF 03/2015, ganho ambiental é definido como: Conjunto de ações 

de conservação e ou recuperação que evidenciem a redução da fragmentação de habitats o aumento da 

conectividade entre sistemas, contribuindo para o incremento de sua complexidade, por meio de formação ou 

gestão de corredores ecológicos em escala local e regional, bem como o incremento de proteção em Unidades 

de Conservação, por meio da recuperação de áreas antropizadas no seu interior ou em seu entorno, ou ainda, 

através da ampliação de seus limites ou regularização fundiária de seu território, sendo também considerada 

a oferta de áreas em estágios sucessionais superiores da mesma fitofisionomia suprimida. 

Segundo os estudos apresentados e observações feitas em campo, e de acordo com o MMA, as Áreas 

Prioritárias para a Conservação, Utilização Sustentável e Repartição dos Benefícios da Biodiversidade são um 

instrumento de política pública para apoiar a tomada de decisão, de forma objetiva e participativa, no 

planejamento e implementação de ações como criação de unidades de conservação, licenciamento, 

fiscalização e fomento ao uso sustentável. As regras para a identificação de tais Áreas e Ações Prioritárias 

foram instituídas formalmente pelo Decreto nº 5092 de 21/05/2004 no âmbito das atribuições do MMA. 
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Por meio da Portaria 126, de 27 de maio de 2004, o Ministério do Meio Ambiente estabeleceu que as áreas 

prioritárias são as apresentadas no mapa "Áreas Prioritárias para a Conservação, Utilização Sustentável e 

Repartição de Benefício’s da Biodiversidade Brasileira", publicado pelo Ministério do Meio Ambiente em 

novembro de 2003 e reeditado em maio de 2004. 

4.1. COMPENSAÇÃO ART 17 

A compensação ora proposta totaliza 104,61 ha, sendo 100,96 ha dispostos na Fazendas Vargem do Lima, 

localizada no interior do Parque Nacional da Serra do Gandarela, no município de Rio Acima/MG, e 3,65 ha na 

Fazenda do Sobradinho, localizada no Monumento Natural da Serra da Moeda, no município de Moeda/MG. 

Tabela 4: Quantitativo das áreas propostas para compensação, em atendimento ao artigo 17 da 

Lei Federal nº 11.428/2006 

FITOFISIONOMIA INTERVENÇÃO 

(ha) 

COMPENSAÇÃO 

/CONSERVAÇÃO 

(ha) 

PROPRIEDADE 

Floresta Estacional 

Semidecidual - 

Avançado/Médio 

48,80 48,96  

Fazenda Vargem 

do Lima - Matricula 

3971 Cerrado 37,61 37,84 

Campo Cerrado 14,05 14,16 

Campo Rupestre 

Ferruginoso 

3,42 3,65 Fazenda do 

Sobradinho - 

Matricula 5972 

TOTAL 103,88 104,61 - 

Fonte: Projeto Executivo de Compensação Florestal - Compensação Lei nº 11.428/2006 - Art.17 

 

Figura 7: Mapa do Uso do Solo Compensação Art. 17 

 
Fonte: Projeto Executivo de Compensação Florestal - Compensação Lei nº 11.428/2006 - Art.17 

 

 

http://www.mma.gov.br/estruturas/chm/_arquivos/port126.pdf


 

 GOVERNO DO ESTADO DE MINAS GERAIS 
Secretaria de Estado de Meio Ambiente e Desenvolvimento Sustentável 
Subsecretaria de Gestão e Regularização Ambiental Integrada 
Superintendência de Projetos Prioritários 

 
24/04/2019 

Pág. 18 de 54 

 

Cidade Administrativa Presidente Tancredo Neves, Rodovia Papa João Paulo, nº 4001. Bairro Serra Verde 
Edifício Minas, 2º andar, 31630-901 - Belo Horizonte - MG 

Telefone: (31) 3915-1753/1113 

Figura 8: Mapa do Uso do Solo Compensação Art. 17 

 
Fonte: Projeto Executivo de Compensação Florestal - Compensação Lei nº 11.428/2006 - Art.17 

 

As áreas propostas para a compensação estão localizadas nas Fazendas Vargem do Lima e do Sobradinho. 

A Fazenda Vargem do Lima encontra-se no município de Rio Acima/MG, em sua porção norte próximo ao 

limite com Raposos. A Fazenda do Sobradinho insere-se na porção norte do município de Moeda, próximo ao 

limite deste município com os municípios de Itabirito e Brumadinho.  

O mapa de localização das áreas propostas para compensação pode ser observado na Figura 06, na qual 

pode-se verificar, ainda, a localização da área de intervenção.  

No contexto das Bacias Hidrográficas, a inserção das áreas propostas para a compensação pode ser verificada 

na Figura 06. Nota-se que as áreas localizadas na Fazenda Vargem do Lima encontram-se na Bacia 

Hidrográfica Federal do Rio São Francisco, inseridas na Sub-Bacia do Rio das Velhas (UPGRH - SF5). As 

áreas da Fazenda do Sobradinho, assim como a área de intervenção, estão na Bacia Hidrográfica Federal do 

Rio São Francisco, inseridas na Sub-Bacia do Rio Paraopeba (UPGRH - SF3) 

Figura 9 - Localização da área de compensação em relação às bacias hidrográficas
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Fonte: Projeto Executivo de Compensação Florestal - Compensação Lei nº 11.428/2006 - Art.17 

 

Figura 10: Localização das áreas de intervenção em relação às bacias hidrográficas. 

 
Fonte: Projeto Executivo de Compensação Florestal - Compensação Lei nº 11.428/2006 - Art.17  

A Fazenda Vargem do Lima está integralmente inserida nos limites do Parque Nacional da Serra do Gandarela, 

criado em 2014 com o objetivo de garantir a preservação de amostras do patrimônio biológico, geológico, 

espeleológico e hidrológico associado às formações de canga do Quadrilátero Ferrífero, incluindo os Campos 

Rupestres e os remanescentes de Floresta Estadual Semidecidual, as áreas de recarga de aquíferos e o 

conjunto cênico constituído por serras, platôs, vegetação natural, rios e cachoeiras.  

Além disso, a Fazenda Vargem do Lima está inserida na Área de Proteção Ambiental Região Metropolitana de 

Belo Horizonte (APA SUL RMBH).  

A Fazenda do Sobradinho encontra-se inserida nos limites do Monumento Natural Estadual da Serra da Moeda, 

criada em 2010 com o objetivo a preservação de sítios naturais raros, singulares ou de grande beleza cênica, 

tendo como pontos o patrimônio espeleológico, a conectividade biológica e hidrológica, as nascentes e 

ressurgências e a conformação de um corredor ecológico entre o Monumento Natural da Serra da Moeda e 

Estação Ecológica de Arêdes.  

Desta forma, as áreas indicadas para compensação do Projeto integram um sistema de áreas verdes e de 

conservação que propiciam a conectividade entre os remanescentes de vegetação nativa existentes na região 

em que se inserem, de forma que sua conservação e ações de favorecimento da sucessão natural favorecem 

a redução de fragmentação de habitats contribuindo para o incremento da complexidade dos habitats por meio 

da proteção e do incremento de corredores ecológicos e maciços vegetacionais de maiores extensões. Além 

disso, a compensação nas áreas aqui propostas resultam em regularização fundiária de áreas inseridas no 

Parque Nacional da Serra do Gandarela e no Monumento Natural Estadual da Serra da Moeda, e 

enriquecimento ambiental da área. 
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Figura 11: Localização das áreas de compensação em relação as Unidades de Conservação. 

 
Fonte: Projeto Executivo de Compensação Florestal - Compensação Lei nº 11.428/2006 - Art.17  

No que se refere à prioridade para a conservação, de acordo com o Ministério do Meio Ambiente - MMA, tanto 

a área de intervenção quanto as Fazendas Vargem do Lima e do Sobradinho estão integralmente inseridas na 

região do “Quadrilátero Ferrífero”, de prioridade extremamente alta para a conservação da flora por apresentar 

espécies vegetais ameaçadas e endêmicas que vêm sofrendo grande pressão antrópica. Além disso, tal região 

apresenta formação geológica única e é abrigo de importantes mananciais de abastecimento da Região 

Metropolitana de Belo Horizonte.  

Considerando a classificação da Fundação Biodiversitas, a área de intervenção e a Fazenda Vargem do Lima 

se encontram inseridas em área classificada pelo MMA como de importância biológica especial para a 

conservação, denominada “Quadrilátero Ferrífero”, por se tratar de ambiente único, abrigando espécies 

endêmicas. A Fazenda do Sobradinho está inserida na região denominada “Serra da Moeda”, classificada 

como de extrema prioridade de conservação devido à alta riqueza de espécies vegetais, ao grande número de 

espécies endêmicas e ameaçadas de extinção e por se tratar de ambiente único.  

Considerando a delimitação do Zoneamento Ecológico Econômico do Estado de Minas Gerais (ZEE-MG), 

verifica-se que as áreas propostas para a compensação estão em área de alta a muito alta prioridade para 

conservação, enquanto a área de intervenção se localiza em região cuja prioridade de conservação varia, em 

sua maior parte, de média a alta. Tal classificação se baseia na vulnerabilidade natural dos locais em que se 

inserem tais áreas, sendo os dois conceitos diretamente proporcionais. Logo, quanto maior é a vulnerabilidade 

natural da região, maior será a prioridade para conservação.  

A vulnerabilidade natural corresponde a incapacidade de uma unidade espacial resistir e/ou recuperar-se após 

sofrer impactos negativos decorrentes de atividades antrópicas consideradas normais, isto é, não-passíveis de 

licenciamento ambiental pelo órgão competente. Assume-se que, se uma unidade espacial apresenta um dado 

nível de vulnerabilidade ambiental a uma atividade antrópica normal, ela também terá um nível igual ou superior 



 

 GOVERNO DO ESTADO DE MINAS GERAIS 
Secretaria de Estado de Meio Ambiente e Desenvolvimento Sustentável 
Subsecretaria de Gestão e Regularização Ambiental Integrada 
Superintendência de Projetos Prioritários 

 
24/04/2019 

Pág. 21 de 54 

 

Cidade Administrativa Presidente Tancredo Neves, Rodovia Papa João Paulo, nº 4001. Bairro Serra Verde 
Edifício Minas, 2º andar, 31630-901 - Belo Horizonte - MG 

Telefone: (31) 3915-1753/1113 

para uma atividade econômica passível de licenciamento. Os fatores condicionantes da vulnerabilidade natural 

utilizados no ZEE-MG (2008) são: integridade da flora, integridade da fauna, susceptibilidade dos solos à 

contaminação, susceptibilidade dos solos à erosão, susceptibilidade geológica à contaminação das águas 

subterrâneas, disponibilidade natural de água e condições climáticas.  

A vulnerabilidade natural, entretanto, se refere à situação atual do local. Sendo assim, áreas mais antropizadas 

e, por tanto, com menor integridade de flora e fauna, são menos vulneráveis a novas atividades humanas do 

que áreas ainda não antropizadas. Da mesma forma, áreas com maior disponibilidade natural de água 

apresentam maior vulnerabilidade.  

No que tange a situação atual das áreas, ZEE-MG (2008) cita:  

Situação Atual das Áreas com Vulnerabilidade Natural Muito Alta: Nessa classe de vulnerabilidade, as áreas 

apresentam sérias restrições quanto à utilização dos recursos naturais, pelo fato de que os mesmos se 

encontram altamente vulneráveis às ações antrópicas. Uma combinação de fatores condicionantes determina 

esse nível de vulnerabilidade natural demandando avaliações cuidadosas para implantação de qualquer 

empreendimento. As estratégias de desenvolvimento dessas áreas devem apontar para ações que não 

causem impactos ambientais.  

Situação Atual das Áreas com Vulnerabilidade Natural Alta: Nessa classe de vulnerabilidade, as áreas 

apresentam restrições consideráveis quanto à utilização dos recursos naturais, pelo fato de que os mesmos 

se encontram menos vulneráveis às ações antrópicas do que na classe anterior. Uma combinação de fatores 

condicionantes determina esse nível de vulnerabilidade natural demandando avaliações cuidadosas para 

implantação de qualquer empreendimento. As estratégias de desenvolvimento dessas áreas devem apontar 

para ações que causem o menor impacto possível.  

Situação Atual das Áreas com Vulnerabilidade Natural Média: Nessa classe de vulnerabilidade, as áreas 

apresentam restrições moderadas quanto à utilização dos recursos naturais. Algum fator condicionante 

determina esse nível de vulnerabilidade, porém, os demais apresentam pouca vulnerabilidade. As estratégias 

de desenvolvimento dessas áreas devem apontar para ações que não ofereçam danos potenciais ao fator 

limitante.  

Frente a estes fatores e considerando a classificação atribuída as áreas de compensação, pode-se dizer que 

estas devem apresentar sérias restrições ou restrições consideráveis quanto à utilização de seus recursos 

naturais. As estratégias de desenvolvimento destas propriedades devem apontar para ações que não causem 

impactos ambientais ou que ofereçam o menor impacto possível, corroborando a importância da conservação 

das mesmas. 
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Os fatores condicionantes da vulnerabilidade natural utilizados no ZEE-MG (2008) são: 

 Integridade da Flora; 

 Integridade da Fauna; 

 Susceptibilidade dos solos à contaminação; 

 Susceptibilidade dos solos à erosão; 

 Susceptibilidade geológica à contaminação das águas subterrâneas; 

 Disponibilidade natural de água; 

 Condições climáticas. 

 

Figura 12 - Localização das áreas de compensação em relação às áreas prioritárias para 

conservação da flora brasileira. 

 
Fonte: Projeto Executivo de Compensação Florestal - Compensação Lei nº 11.428/2006 - Art.17 

Importante comentar que, em seu Art. 25, a referida Lei estabelece que as unidades de conservação, à exceção 

das Áreas de Proteção Ambiental e das Reservas Particulares do Patrimônio Natural, devem possuir uma zona 

de amortecimento e, quando conveniente, corredores ecológicos, cabendo ao órgão responsável pela sua 

administração estabelecer normas específicas regulamentando a ocupação e o uso dos recursos naqueles 

espaços. 

4.1.1 CARACTERIZAÇÃO FITOFISIONÔMICA E FITOSSOCIOLÓGICA  

 

Fazenda Vargem do Lima  

 

 Floresta Estacional Semidecidual  

As matas da região onde se propõe a compensação pelo artigo 17, encontram-se predominantemente nas 

cotas mais baixas do relevo e nas grotas e nas encostas no entorno dos cursos d’água, são classificadas como 

Floresta Estacional Semidecidual.  

Os fragmentos de Floresta Estacional Semidecidual (FESD) presentes na área de estudo totalizam 48,96 

hectares, o que corresponde a 46,6% do uso e ocupação do solo da área da propriedade.  
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Apresentam uma nítida estratificação vertical onde se pode facilmente distinguir dossel e sub-bosque. O dossel 

apresenta-se relativamente denso e com altura média de 8,67 metros. As principais espécies que compõem 

este dossel são Ixora brevifolia, Amaioua guianensis, Copaifera langsdorffii, Myrcia amazonica, Licania 

kunthiana, Aspidosperma parvifolium, Faramea hyacinthina, Myrceugenia sp., Ocotea spixiana, Tapirira obtusa 

e Guatteria sellowiana.  

O sub-bosque apresenta-se íntegro em sua maior parte, sendo as mudas das espécies arbóreas as mais 

frequentes. É possível observar epífitas nos troncos de árvores e solo, sendo mais comum encontrar bromélias 

no interior dos fragmentos. Orquídeas também foram observadas, porém em menor quantidade. A serapilheira 

encontra-se presente em todo o fragmento e com boa espessura, desempenhando bem sua função na 

ciclagem de nutrientes da floresta. 

Figura 13- Exemplo de serapilheira. 

 

Foto: Michele Sarsur 

As espécies lenhosas apresentam moderada distribuição diamétrica tendo como média de Diâmetro a altura 

do peito (DAP) de 12,51 centímetros.  

As trepadeiras são abundantes, principalmente, nas bordas dos fragmentos e apresentam-se com diversos 

calibres, variando desde espécimes herbáceos até espécimes lenhosos.  

Os parâmetros verificados nesta fitofisionomia e aqui detalhados indicam que, conforme a Resolução CONAMA 

n° 392/2007, as manchas de Floresta Estacional Semidecidual avaliadas encontram-se em estágio médio de 

regeneração, uma vez que apresentam formação de dossel e sub-bosque; predominância de espécies 

arbóreas com redução gradativa do emaranhado de arbustos e cipós; espécies lenhosas com distribuição 

diamétrica média de 12,51 cm, abundância de epífitas e serrapilheira espessa. O dossel, porém, apresenta-se 

dentro dos parâmetros estabelecidos para o estágio avançado, com altura média de 8,67 m. 
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O estudo da vegetação da área de compensação advém de uma amostragem. Dessa forma, a figura a seguir 

representa a curva de rarefação gerada pelo procedimento Jackknife de 1ª ordem para a área de Floresta 

Estacional Semidecidual estudada, demonstrando o esforço amostral em função do número de indivíduos 

amostrados, a curva apresentada tende à estabilização. 

Embora o estimador de riqueza Jackknife de 1ª ordem tenha apontado para a ocorrência de aproximadamente 

148 espécies vegetais na fitofisionomia estudada, valor superior ao número de espécies encontradas nos 

estudos realizados (113 espécies), levando em consideração as características dos ambientes em função de 

fatores como topografia, declividade e microclima, a amostragem pode ser qualificada como satisfatória.  

Na avaliação dos dados provenientes das 12 unidades amostrais alocadas na Floresta Estacional 

Semidecidual presente na Fazenda Vargem do Lima, foram encontrados 1605 indivíduos, pertencentes a 86 

espécies plenamente identificadas, além de 24espécies identificadas em nível de gênero e 1 em nível de 

família. A floresta semidecidual é caracterizada por apresentar espécies que perdem as folhas ao longo de 

épocas distintas do ano, fato que foi constatado na formação estudada, que apresentou 4,24% dos indivíduos 

amostrados sem material botânico. As espécies encontradas na amostragem estão distribuídas em 38 famílias 

botânicas.  

A espécie Cordia sellowiana, pertencente à família Boraginaceae, apresentou o maior índice de valor de 

importância (VI% = 5,56) devido ao seu representativo número de indivíduos (N = 125), o que elevou a 

Densidade Relativa da espécie dentro da comunidade. Copaifera langsdorffii e Myrcia amazonica também se 

destacaram dentro da comunidade, com IVI% de 5,12 e 4,93, respectivamente.  

A distribuição de diâmetro é característica importante para a avaliação de estoque em crescimento e é uma 

das ferramentas utilizadas para a compreensão da sucessão. Considerando os indivíduos mortos, dos 1605 

indivíduos amostrados, 816 (50,84%) estão na classe de DAP entre 5 e 10 cm; 391 (24,36%) na classe entre 

10 a 15 cm e 190 (11,84%) na classe de 15 a 20 cm.  

A maior frequência de indivíduos arbóreos nas classes de diâmetros menores, assim como ocorreu para a 

fitofisionomia em estudo, é característica de formações florestais secundárias.  

Do número total de indivíduos amostrados, 16,26% são do estrato de altura inferior (H < 5,03), 68,47% do 

estrato médio (5,03 <= HT < 10,73) e 15,27% do estrato superior (H ≥ 10,73), evidenciado a classificação deste 

ambiente como estágio médio conforme este parâmetro, uma vez que a Resolução CONAMA nº 392 define 

para este estágio a predominância de espécies arbóreas formando um dossel definido entre 5 (cinco) e 12 

(doze) metros de altura. 

 Cerrado  
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As áreas de cerrado presentes na área de estudo correspondem a fitofisionomia de Cerrado Sentido Restrito 

e totalizam 37,84 hectares, o que corresponde a 36,03% do uso e ocupação do solo da área da propriedade. 

São caracterizadas por árvores baixas, inclinadas, tortuosas, com ramificações irregulares e retorcidas, 

espaçadas em meio a um manto de gramíneas que recobre todo o solo. Os troncos das plantas lenhosas em 

geral possuem cascas grossas, fendidas, rígidas ou maciçamente suberosas e as folhas em geral são rígidas 

e coriáceas. Os fragmentos presentes na área de estudo apresentaram uma altura média de 2,8 metros e uma 

DAP médio de 8,8 centímetros.  

As espécies mais ocorrentes nos fragmentos foram Vochysia thyrsoidea, Dalbergia miscolobium, Miconia 

ferruginata e Lychnophora ericoides. 

Diante da avaliação das áreas dessa fitofisionomia, a vegetação de Cerrado presente na área foi classificada 

como em estágio médio de regeneração, considerando o disposto na Resolução CONAMA n° 423/2010, uma 

vez que se trata de áreas com ação antrópica moderada sem comprometimento da estrutura e fisionomia da 

vegetação; fisionomia herbácea ou herbáceo-arbustiva, porém com a ocorrência de indivíduos arbóreos 

esparsos, com índice de cobertura vegetal viva superior a 70%; e baixa ocorrência de espécies exóticas ou 

ruderais. 

Embora o estimador de riqueza Jackknife de 1ª ordem tenha apontado para a ocorrência de aproximadamente 

33 espécies vegetais na fitofisionomia estudada, valor superior ao número de espécies encontradas nos 

estudos realizados (26 espécies), levando em consideração as características dos ambientes em função de 

fatores como topografia, declividade e microclima, a amostragem pode ser qualificada como satisfatória.  

Na avaliação dos dados provenientes das 14 unidades amostrais alocadas no Cerrado presente na Fazenda 

Vargem do Lima, foram encontrados 361 indivíduos, pertencentes a 26 espécies plenamente identificadas, 

além 25 indivíduos mortos.  

A espécie Vochysia thyrsoidea, pertencente à família Vochysiaceae, apresentou o maior índice de valor de 

importância (VI% = 29,25) devido ao seu representativo número de indivíduos (N = 100), o que elevou a 

Densidade e a Dominância Relativas da espécie dentro da comunidade, indicando, respectivamente, a 

existência de um maior número de indivíduos por hectare da espécie no povoamento amostrado e que a 

espécie exerce dominância no povoamento amostrado em termos de área basal por hectare. As espécies 

Dalbergia miscolobium e Miconia ferruginata também se destacaram dentro da comunidade, com IVI% de 9,23 

e 6,41, respectivamente. Os indivíduos mortos apresentaram valor de importância de 9,23% dentro da 

comunidade estudada, tendo sido verificados vestígios de fogo em alguns pontos das formações dessa 

fitofisionomia. 
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Considerando os indivíduos mortos, dos 361 indivíduos amostrados, 241 (66,94%) estão na classe de DAP 

entre 5 e 10 cm; 69 (19,17%) na classe entre 10 a 15 cm e 30 (8,33%) na classe de 15 a 20 cm. Conforme 

pode ser observado na figura a seguir, a distribuição diamétrica da população apresenta curva normal de 

decréscimo do número de indivíduos conforme o aumento da classe de diâmetro, demonstrando que a 

comunidade encontra-se na dinâmica esperada de sucessão ecológica, havendo regeneração contínua de 

indivíduos. 

Do número total de indivíduos amostrados, 2,21% são do estrato de altura inferior (H < 1,74), 82,83% do estrato 

médio (1,74 <= HT < 4,66) e 14,96% do estrato superior (H ≥ 4,66). 

 Campo Cerrado  

A fitofisionomia Campo Cerrado é responsável por cobrir uma grande extensão de terras da Fazenda Vargem 

do Lima, sendo a sua ocorrência verificada nas encostas das colinas e nos topos de morro. Esta classe de 

vegetação exibe grande variação em termos de densidade de árvores e percentual de cobertura, fato este 

associado diretamente com a heterogeneidade geológica e geomorfológica da área.  

Diante da presença de solos rasos nas encostas e nos topos e devido às condições de substrato, há o 

favorecimento ao desenvolvimento desta fitofisionomia.  

Entretanto, em determinadas porções da propriedade, indicadas neste PECF para ações de aceleração do 

processo de sucessão natural, foi verificada a presença de presença de colonização de espécies arbóreas 

típicas de formações florestais como a Floresta Estacional Semidecidual, como Vochysia tucanorum (Pau-de-

Tucano), Kielmeyera speciosa (Pau-Santo), indicando que tais áreas tendem a um processo de transição entre 

as duas fitofisionomias. De fato, tais áreas se encontram limítrofes a fragmentos de Floresta Estacional 

Semidecidual, o que favorece tal caráter de transitoriedade entre a fitofisionomia campestre e a florestal.  

Figura 14: Caracterização dos campos cerrados da área prospectada localizada na Serra do Gandarela 
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Foto: Michele Sarsur 

Os campos prospectados compõem-se de áreas de cerrado campo limpo em altitude, com latossolos amarelos 

rasos entremeados por afloramentos rochosos quartzíticos, com o predomínio de vegetação de gramíneas e 

extrato arbóreo constituído de arvoretas esporádicas típicas desta formação. 

No extrato arbóreo, a candeia do cerrado a espécie arbórea Eremanthus glomerulatus é a de maior ocorrência 

juntamente com o jacarandá do cerrado (Dalbergia miscolobium), barbatimão (Stryphnodendron adstringens) 

e o Pau Tucano (Vochysia tucanorum).  

Nesses ambientes a diversidade se mantém constante, com poucas variações ambientais, contudo nos 

afloramentos rochosos quartzíticos esporádicos foi relatado nos estudos a possível ocorrência de uma espécie 

potencialmente nova. Segundo os estudos, trata-se de uma Bromeliaceae do gênero Dyckia, que possui 

afinidade.  

Figura 15: Imagem da espécie Dyckia aff. 

 

Foto: Michele Sarsur 

Os Campos Cerrados presentes na área de estudo foram avaliados considerando os itens determinados pela 

Resolução CONAMA nº 423/2010. Dessa forma, a fitofisionomia foi classificada em estágio médio de 

regeneração, uma vez que corresponde à áreas que sofreram ação antrópica pouco proeminente, com baixo 

comprometimento da parte subterrânea da vegetação e em processo de regeneração; não constatou-se a 

presença de espécies invasoras exóticas ocorrendo em meio à vegetação nativa; apresentam índice de 

cobertura vegetal viva superior a 50%, medido no nível do solo, além do fato de ter sido verificada na área a 

presença de uma possível espécie nova, uma Bromeliaceae do gênero Dyckia e uma população significativa 

de Arthrocereus glaziovii, uma espécie qualificada como “Em Perigo” pelo MMA2014.  
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O estimador de riqueza Jackknife de 1ª apontou para a ocorrência de aproximadamente 34 espécies vegetais 

na fitofisionomia estudada, valor inferior ao número de espécies encontradas nos estudos realizados (44 

espécies), indicando que a amostragem foi satisfatória.  

Na avaliação dos dados provenientes das 50 unidades amostrais alocadas no Campo Cerrado presente na 

Fazenda Vargem do Lima, foram encontrados 801 indivíduos, pertencentes a 44 espécies plenamente 

identificadas.  

A espécie Echinolaena inflexa, pertencente à família Poaceae, apresentou o maior índice de valor de 

importância (VI% = 86,86), sendo a espécie mais abundante na área, uma vez que há um maior número de 

indivíduos por hectare da espécie no povoamento amostrado, a qual exerce dominância no povoamento 

amostrado em termos de área basal por hectare. 

Fazenda do Sobradinho  

 Campo Rupestre Ferruginoso  

A área apresentada para a compensação em foco apresenta diversidade típica do Quadrilátero Ferrífero, com 

duas fitofisionomias de relevância à conservação: o Campo de canga couraçada Strictu-sensu e campo de 

canga nodular. 

Figura 16- Imagem da área de campo rupestre ferruginoso 

 

Foto: Foto: Michele Sarsur  



 

 GOVERNO DO ESTADO DE MINAS GERAIS 
Secretaria de Estado de Meio Ambiente e Desenvolvimento Sustentável 
Subsecretaria de Gestão e Regularização Ambiental Integrada 
Superintendência de Projetos Prioritários 

 
24/04/2019 

Pág. 29 de 54 

 

Cidade Administrativa Presidente Tancredo Neves, Rodovia Papa João Paulo, nº 4001. Bairro Serra Verde 
Edifício Minas, 2º andar, 31630-901 - Belo Horizonte - MG 

Telefone: (31) 3915-1753/1113 

Este campo, em área de topo, apresenta considerável diversidade de espécies típicas do Quadrilátero, com 

populações fortes e viáveis com destaque para quatro espécies de Velloziaceae como a Vellozia compacta e 

a Vellozia sellowii esta última com status de Em Perigo pelo MMA 2014. 

Figura 17- Imagem da vegetação do campo rupestre ferruginoso. 

 
Foto: Michele Sarsur 

Nesta área também se destaca a ocorrência do Arthrocereus glaziovii espécie também caracterizada como Em 

Perigo pelo MMA 2014. 

Figura 18- Imagem da espécie Arthrocereus glaziovii 

 

Foto: Michele Sarsur 

No entorno da canga couraçada, onde há a fragmentação da rocha, forma-se a área de deposição do colúvio 

ferruginoso conhecido como campo de canga nodular onde o espaço entre o material coluvial permite a 
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ocorrência de espécies com exigências ambientais especificas. Dentre estas destacam-se as Vellozia variabilis 

e Agarista coriifolia. 

Importante ressaltar que como na análise realizada para as fitofisionomias de Campo Cerrado, Campo Limpo 

e Campo Sujo a avaliação do estágio sucessional da área de Campo Rupestre sobre Formação Ferrífera será 

promovida a luz da Resolução CONAMA nº 423/2010, mas não se levou em conta características que não se 

aplicam a esta fitofisionomia.  

A fitofisionomia foi classificada em estágio médio de regeneração, uma vez que corresponde à áreas que 

sofreram ação antrópica pouco proeminente, com baixo comprometimento da parte subterrânea da vegetação 

e em processo de regeneração; não constatou-se a presença de espécies invasoras exóticas ocorrendo em 

meio à vegetação nativa; apresentam índice de cobertura vegetal viva superior a 50%, medido no nível do solo, 

além do fato de ter sido verificada na área a presença de uma população significativa de Arthrocereus glaziovii, 

uma espécie qualificada como “Em Perigo” pelo MMA, 2014.  

O estimador de riqueza Jackknife de 1ª apontou para a ocorrência de aproximadamente 20 espécies vegetais 

na fitofisionomia estudada, valor inferior ao número de espécies encontradas nos estudos realizados (15 

espécies), indicando que a amostragem foi satisfatória.  

Na avaliação dos dados provenientes das 21 unidades amostrais alocadas no Campo Rupestre sobre 

Formação Ferrífera presente na Fazenda do Sobradinho, foram encontrados 276 indivíduos, pertencentes a 

15 espécies plenamente identificadas.  

As espécies Vellozia caruncularis e Axonopus pellitus pertencente à família Velloziaceae e Poaceae, 

respectivamente, apresentaram o maior índice de valor de importância (VI% = 20,87 e 19,20), se destacando 

em termos de abundância, frequência e densidade relativas. 

Espécies Legalmente Protegidas 

A listagens florísticas da área de intervenção e da área de compensação à luz da Portaria MMA n° 443, de 17 

de dezembro de 2014, na qual o MMA tornou pública a lista oficial de espécies da flora brasileira ameaçada de 

extinção, foi verificada a presença de 3 espécies ameaçadas nas parcelas consideradas da área de intervenção 

e 2 nas áreas de compensação, conforme pode ser observado na Tabela a seguir. 

Tabela 5-  Espécies consideradas em categorias de ameaça presentes nos levantamentos das áreas de 

compensação e de intervenção. 

Área de Intervenção Área de Compensação - 
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Nome 

Cientifico 

Campo 

Rupestre 

Floresta 

Estacional 

Campo 

Cerrado 

Campo 

Rupestre 

Floresta 

Estacional 

MMA, 

2014 

Arthrocereus 

glaziovii 

X  X X  EM 

Cedrela fissilis  X    VU 

Dalbergia nigra  X    VU 

Ocotea 

odorifera 

    X EN 

 

 Riqueza de Espécies e Similaridade Florística  

Para a área de Floresta Estacional semidecidual da intervenção, o Índice de Diversidade de Shannon (H’) foi 

de 4,12. O valor do Índice de Equabilidade de Pielou (J’) foi de 0,79, mostrando, portanto, a ausência de 

dominância de alguma espécie na área amostrada. O Índice de Diversidade de Shannon (H’) para as áreas de 

compensação foi de 3,73 nats/ind e o Índice de Equabilidade de Pielou (J’) foi de 0,79.  

O Índice de Diversidade de Shannon (H’) para as áreas de Cerrado foi de 2,60 nats/ind e o Índice de 

Equabilidade de Pielou (J’) foi de 0,79 nas áreas de compensação. Esses valores foram de 2,89 nats/ind e 

0,69, respectivamente, para a área de intervenção.  

O Índice de Diversidade de Shannon (H’) para as áreas de Campo Cerrado foi de 2,12 nats/ind e o Índice de 

Equabilidade de Pielou (J’) foi de 0,56 nas áreas de compensação. Esses valores foram de 1,77 nats/ind e 

0,52, respectivamente, para a área de intervenção.  

O Índice de Diversidade de Shannon (H’) para as áreas de Campo Rupestre sobre formação ferrífera foi de 

1,95 nats/ind e o Índice de Equabilidade de Pielou (J’) foi de 0,72 nas áreas de compensação. Esses valores 

foram de 2,36 nats/ind e 0,61, respectivamente, para a área de intervenção.  

Foram considerados os dados florísticos da área de intervenção em comparação aos dados florísticos da área 

de compensação (Tabela XX), tendo sido desconsiderados indivíduos não identificados e identificados apenas 

em nível de gênero ou família nesta análise. 

Tabela 6 - Índice de similaridade de Sørensen, considerando as espécies plenamente identificadas, para as 

áreas de intervenção e compensação. 

Nome Cientifico Área de Intervenção Área de Compensação 
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Campo 

Cerrado 

Cerrado Campo 

Rupestre 

Floresta 

Estacional 

Campo 

Cerrado 

Cerrado Campo 

Rupestre 

Floresta 

estacional 

Campo Cerrado -  

Intervenção 

1 0,23 0,14 0,05 0,14 0,1 0,06 0,07 

Cerrado - Intervenção 0,23 1 0,06 0,15 0,23 0,34 0,04 0,15 

Campo Rupestre - 

Intervenção 

0,14 0,06 1 0 0,13 0 0,17 0,02 

Floresta Estacional - 

Intervenção 

0,05 0,15 0 1 0,01 0,11 0 0,40 

Campo Cerrado - 

Compensação 

0,14 0,23 0,13 0,01 1 0,14 0,17 0,03 

Cerrado - 

Compensação 

0,1 0,34 0 0,11 0,14 1 0 0,11 

Campo Rupestre - 

Compensação 

0,06 0,04 0,17 0 0,17 0 1 0 

Floresta Estacional - 

Compensação 

0,07 0,15 0,02 0,40 0,03 0,11 0 1 

 Conectividade Ecológica 

É importante destacar que as áreas de compensação foram selecionadas tendo em vista a conectividade entre 

si e com outros fragmentos vegetacionais naturais, inclusive abrangendo outras áreas de compensação 

propostas para o mesmo empreendimento, mas relacionadas a outros processos. Dessa forma, a alocação foi 

realizada visando à garantia de conectividade de fragmentos e a ampliação de corredores ecológicos, o que 

se traduz em ganho ambiental para a região, garantindo a continuidade do fluxo gênico de espécies florestais 

e representando a continuidade e a expansão de habitat para a fauna. 

A região em que se localiza as áreas propostas para a compensação é ocupada por diversas Unidades de 

Conservação que se conectam por seus limites ou por corredores ecológicos formados ou não por Áreas de 

Preservação Permanente. 

Dessa forma, a conservação desta área é considerada como ganho ambiental para a região, garantindo uma 

porção de vegetação nativa em estágio médio de regeneração. Tal vegetação possibilita o fluxo de genes e o 

movimento da fauna, flora, e outros microrganismos presentes no ambiente, favorecendo a dispersão de 
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espécies, recolonização de áreas degradadas, e a viabilização da manutenção de populações que demandam 

maiores extensões de áreas para sua sobrevivência. 

4.2  Artigo 32 

A compensação florestal apresentada constitui-se de compensação legal por intervenção em vegetação natural 

do Bioma Mata Atlântica, e tem por objetivo atender o artigo 32 da Lei Federal n° 11.428/2006, que dispõe 

sobre a utilização e proteção da vegetação nativa do Bioma Mata Atlântica, e dá outras providências; a 

Instrução Normativa IBAMA n° 22/2014, que estabelece critérios e procedimentos para solicitação, análise e 

concessão de anuência prévia à supressão de vegetação primária ou secundária nos estágios médio ou 

avançado de regeneração no Bioma Mata Atlântica; ao artigo 26 do Decreto Federal n° 6.660/08, que 

regulamenta dispositivos da Lei n° 11.428/2006; e ao artigo 2 da Portaria IEF n° 30/2015, que estabelece 

diretrizes e procedimentos para o cumprimento da compensação ambiental decorrente do corte e da supressão 

de vegetação nativa pertencente ao bioma Mata Atlântica e dá outras providências. 

Como parâmetro para analise desta proposta, foram consideradas: a Instrução de Serviço Conjunta 

SEMAD/IEF nº 02/2017 que, apesar de não possuir força de Lei, apresenta possibilidades técnicas 

considerando maior ganho ambiental para o cumprimento da compensação pelo corte ou supressão de 

vegetação primária ou secundária nos estágios médio ou avançado de regeneração no Bioma Mata Atlântica. 

Tal IS conceitua como ganho ambiental o conjunto de ações de conservação e ou recuperação que evidenciem 

a redução da fragmentação de habitats e o aumento da conectividade entre sistemas, contribuindo para o 

incremento de sua complexidade, por meio de formação ou gestão de corredores ecológicos em escala local 

e regional, bem como o incremento de proteção em Unidades de Conservação, por meio da recuperação de 

áreas antropizadas no seu interior ou em seu entorno ou, ainda, através da ampliação de seus limites ou 

regularização fundiária de seu território, sendo também considerada a oferta de áreas em estágios 

sucessionais superiores da mesma fitofisionomia suprimida. 

São consideradas na compensação florestal apresentada a vegetação composta por Floresta Estacional 

Semidecidual em estágio médio/avançado, Cerrado, Campo Cerrado e Campo Rupestre sobre Formação 

Ferrífera presentas na área de intervenção do empreendimento, que somam 103,88 ha. 

A compensação proposta totaliza 107,5704 ha, sendo 102,7145 ha dispostos na Fazendas Vargem do Lima, 

localizada no interior do Parque Nacional da Serra do Gandarela, no município de Rio Acima/MG, e 4,0096 ha 

na Fazenda do Sobradinho, localizada no Monumento Natural da Serra da Moeda, no município de Moeda/MG.  

Tabela 7 - Quantificação das áreas propostas para a compensação florestal, em atendimento ao artigo 32 da 

Lei Federal no 11.428/2006 
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Fitofisionomia 

 

Intervenç

ão (ha) 

Conservação 

(ha) 

Recuperação/ 

Enriquecimento 

(ha) 

Proprieda

de 

Intervenção Compensa

ção 

 

 

Floresta 

Estacional 

Semidecidual 

- 

Médio/Avanç

ado 

Campo 

Cerrado - 

com 

ocorrência 

de 

indivíduos 

regenerante

s de 

espécies 

florestais 

 

 

 

 

 

48,8000 

 

 

 

- 

 

 

 

13,77

55 

 

 

 

 

 

50,70

68 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fazenda 

Vargem 

do Lima 

(Matrícula 

3971) 

Eucalipto - 36,93

13 

 

 

Cerrado 

Campo 

Cerrado 

37,6100 - 29,55

88 

37,75

20 

Campo 

Limpo e 

Sujo 

- 8,193

2 

Acessos - 0,8463* 

Campo 

Cerrado 

Campo 

Cerrado 

14,0500 14,2557 - - 

Campo 

Rupestre 

Ferruginoso 

Campo 

Rupestre 

Ferruginoso 

 

 

 

3,4200 

0,95

71 

 

 

 

3,74

08 

- - Fazenda 

do 

Sobradinh

o 

(Matrícula 

5972) 

Campo 

Rupestre 

Quartzitico 

2,78

37 

- - 

Acessos - 0,2688* 

TOTAL 103,8800 17,9968 89,5739 ´- 

*Área para doação, sem outra medida de recuperação por se tratar de acessos 

Para as áreas de Floresta Estacional Semidecidual em estágio médio/avançado e Cerrado, a compensação 

proposta se dará por reposição florestal e por medidas de aceleração da sucessão natural / enriquecimento 

florestal.  

Considerando a inexistência de metodologia com eficácia comprovada para recuperação das formações de 

Campo Cerrado e Campo Rupestre Quartzitico e Ferruginoso, a compensação proposta, para a intervenção 

nestes ambientes se dará na forma de conservação. 

Embasada pela Portaria IEF n° 30/2015, artigo 2, parágrafo II, esta proposta de compensação inclui a 

destinação, mediante doação ao Poder Público, de área localizada no interior de Unidade de Conservação de 

domínio público, pendente de regularização fundiária, localizada na mesma bacia hidrográfica federal e no 
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mesmo Estado em que se insere o empreendimento. Sendo assim, mediante a aprovação da presente 

proposta, as áreas aqui destinadas à compensação florestal em tela serão doadas ao Poder Público para 

regularização fundiária dentro das Unidades de Conservação de Proteção Integral nas quais se encontram, 

sendo 102,62 ha na Fazenda Vargem do Lima, inserida no Parque Nacional da Serra do Gandarela, e 4,01 ha 

na Fazenda do Sobradinho (incluindo 0,27 ha compostos por área de solo exposto correspondentes a acessos), 

inserida no Monumento Natural da Serra da Moeda. 

As áreas de intervenção e de compensação se encontram na Bacia Hidrográfica Federal do Rio São Francisco. 

Com relação à Sub-Bacia, as áreas de intervenção e as áreas de compensação localizadas na Fazenda do 

Sobradinho encontram-se na Sub-Bacia do Rio Paraopeba (UPGRH - SF3), enquanto as áreas de 

compensação da Fazenda Vargem do Lima encontram-se na Sub-Bacia do Rio das Velhas. 

Figura 19: Mapa de Localização da área de intervenção e da área de compensação. 

 

Fonte: Projeto Executivo de Compensação Florestal, Lei nº 11.428/2006 - Art. 32 

Figura 20: Mapa de localização das áreas de intervenção e compensação em relação às bacias 

hidrográficas. 
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Fonte: Projeto Executivo de Compensação Florestal, Lei nº 11.428/2006 - Art. 32 

Figura 21: Mapa de localização da área de intervenção e de compensação em relação ao bioma. 

 

Fonte: Projeto Executivo de Compensação Florestal, Lei nº 11.428/2006 - Art. 32 

A prioridade para a conservação, de acordo com o Ministério do Meio Ambiente - MMA, tanto a área de 

intervenção quanto as Fazendas Vargem do Lima e do Sobradinho estão integralmente inseridas na região do 

“Quadrilátero Ferrífero”, de prioridade extremamente alta para a conservação da flora por apresentar espécies 

vegetais ameaçadas e endêmicas que vêm sofrendo grande pressão antrópica. Além disso, tal região 

apresenta formação geológica única e é abrigo de importantes mananciais de abastecimento da Região 

Metropolitana de Belo Horizonte.  

Figura 22: Localização da área proposta para compensação em relação às Unidades de Compensação no 

âmbito federal, estadual e municipal. 
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Fonte: Projeto Executivo de Compensação Florestal, Lei nº 11.428/2006 - Art. 32 

Considerando a classificação da Fundação Biodiversitas, a área de intervenção e a Fazenda Vargem do Lima 

se encontram inseridas em área classificada pelo MMA como de importância biológica especial para a 

conservação, denominada “Quadrilátero Ferrífero”, por se tratar de ambiente único, abrigando espécies 

endêmicas. A Fazenda do Sobradinho está inserida na região denominada “Serra da Moeda”, classificada 

como de extrema prioridade de conservação devido à alta riqueza de espécies vegetais, ao grande número de 

espécies endêmicas e ameaçadas de extinção e por se tratar de ambiente único.  

Considerando a delimitação do Zoneamento Ecológico Econômico do Estado de Minas Gerais (ZEE-MG), 

verifica-se que as áreas propostas para a compensação estão em área de alta a muito alta prioridade para 

conservação, enquanto a área de intervenção se localiza em região cuja prioridade de conservação varia, em 

sua maior parte, de média a alta. Tal classificação se baseia na vulnerabilidade natural dos locais em que se 

inserem tais áreas, sendo os dois conceitos diretamente proporcionais. Logo, quanto maior é a vulnerabilidade 

natural da região, maior será a prioridade para conservação.  

A vulnerabilidade natural corresponde a incapacidade de uma unidade espacial resistir e/ou recuperar-se após 

sofrer impactos negativos decorrentes de atividades antrópicas consideradas normais, isto é, não-passíveis de 

licenciamento ambiental pelo órgão competente. Assume-se que, se uma unidade espacial apresenta um dado 

nível de vulnerabilidade ambiental a uma atividade antrópica normal, ela também terá um nível igual ou superior 

para uma atividade econômica passível de licenciamento. Os fatores condicionantes da vulnerabilidade natural 

utilizados no ZEE-MG (2008) são: integridade da flora, integridade da fauna, susceptibilidade dos solos à 

contaminação, susceptibilidade dos solos à erosão, susceptibilidade geológica à contaminação das águas 

subterrâneas, disponibilidade natural de água e condições climáticas.  

A vulnerabilidade natural, entretanto, se refere à situação atual do local. Sendo assim, áreas mais antropizadas 

e, por tanto, com menor integridade de flora e fauna, são menos vulneráveis a novas atividades humanas do 
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que áreas ainda não antropizadas. Da mesma forma, áreas com maior disponibilidade natural de água 

apresentam maior vulnerabilidade.  

Considerando a classificação atribuída as áreas de compensação, pode-se dizer que estas devem apresentar 

sérias restrições ou restrições consideráveis quanto à utilização de seus recursos naturais. As estratégias de 

desenvolvimento destas propriedades devem apontar para ações que não causem impactos ambientais ou 

que ofereçam o menor impacto possível, corroborando a importância da conservação das mesmas. 

Figura 23: Mapa de localização das áreas de compensação e intervenção em relação às áreas prioritárias 

para conservação da flora brasileira. 

 

Fonte: Projeto Executivo de Compensação Florestal, Lei nº 11.428/2006 - Art. 32 

Eucaliptal  

O eucaliptal presente na área apresenta características de plantio comercial, em função do alinhamento das 

plantas e da condição de condução e manutenção. Na área não foi verificada a presença de sub-bosque 

arbóreo, sendo identificada apenas a ocorrência de extrato herbáceo e arbustivo sob o cultivo de eucalipto.  

O projeto em tela indica para estas áreas a retirada seletiva e gradativa dos indivíduos de eucalipto e a o plantio 

de variedades arbóreas nativas típicas da região. 

5. TÉCNICAS DE COMPENSAÇÃO / ESPECIFICAÇÕES TÉCNICAS  

Visando à correta implantação do presente Projeto Executivo de Compensação Florestal, são apresentadas, 

neste item, as técnicas de compensação necessárias. Estas técnicas referem-se a ações de favorecimento e 

aceleração da sucessão natural em áreas hoje ocupadas Campo Cerrado e ao plantio para recomposição ou 

enriquecimento em áreas hoje ocupadas por Eucaliptal, Campo Limpo/Campo Sujo na área de compensação 
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da Fazenda Vargem Grande para a compensação referente às fitofisionomias Floresta Estacional 

Semidecidual em estágio médio/avançado e Cerrado da área de intervenção; e à conservação de áreas de 

Campo Limpo da Fazenda Vargem Grande e de Campo Rupestre sobre Formação Quartzítica e sobre 

Formação Ferruginosa na Fazenda do Sobradinho para a compensação de Campo Limpo e Campo Rupestre 

Ferruginoso da área de intervenção.  

 Espécies Arbóreas  

As espécies indicadas para o projeto em tela serão definidas conforme a condição dos ambientes que as 

abrigaram, sendo também levado em consideração às particularidades da região e os indivíduos que ocorrem 

nos fragmentos de vegetação nativa existentes no entorno.  

 Reconstituição da flora  

Quanto às áreas alvo do projeto, verifica-se que elas se encontram inseridas na Fazenda Vargem do Lima, 

coordenadas centrais UTM X 629.883/ Y 7.784.505.  

A regeneração da flora objetiva criar condições para que uma área recupere algumas características estruturais 

e funcionais próximas aos originais, podendo ocorrer de forma natural ou artificial.  

A regeneração natural consiste no processo em que a vegetação regenera através de processos naturais, por 

meio da germinação de sementes dispersas naturalmente, e, em menor escala, por meio de brotação de tocos 

e raízes. Este método depende, basicamente, de fonte de sementes viáveis, ambiente apropriado para a 

germinação e ambiente adequado para o estabelecimento e crescimento inicial das plantas. É uma alternativa 

de baixo custo, geralmente recomendada para áreas que apresentem remanescentes próximos, que já 

possuam algumas espécies arbóreas e se caracterize pela alta resiliência (Botelho, 2003).  

Quanto ao método de regeneração artificial, este é muito utilizado na recuperação de áreas degradadas no 

Brasil através do plantio de mudas, devido ao fato de que muitas destas áreas já estão em avançado grau de 

perturbação. O sucesso deste método, contudo, depende da definição de vários aspectos, como modelos de 

plantio, que englobam a definição de quantas espécies plantar, seu grupo ecológico, espaçamento, arranjo e 

distribuição espacial das espécies/grupo ecológico; seleção das espécies mais adequadas; métodos de 

preparo do solo e de plantio; métodos de controle da competição por plantas invasoras e de formigas, dentre 

outros.  

Após a apresentação dos processos de regeneração (natural e artificial), é importante considerar que diante 

das condições das áreas que serão objeto de plantio, será empregado o método de regeneração artificial. 

Entretanto, apesar de ser utilizado o método artificial, deve-se considerar que as áreas já possuem um nível 
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pretérito de recobrimento vegetal e incidência de espécies florestais, e as práticas indicadas tem como objetivo 

enriquecer o ambiente e aumentar a densidade de indivíduos. Toda a metodologia das técnicas a ser adotada 

será descrita a seguir. 

As espécies indicadas para a área de compensação de Florestal Estacional Semidecidual são: Tapirira obtusa, 

Annona dolabripetala, Guatteria sellowiana, Guatteria vilosíssima, Aspidosperma parvifolium, Aspidosperma 

polyneuron, Aspidosperma spruceanum, Schefflera morototoni, Eremanthus erythropappus, Piptocarpha 

macropoda, Cordia sellowiana, Cordia sp., Protium heptaphyllum, Calophyllum sp., Maytenus sp., Licania 

kunthiana, Licania sp., Clethra scabra, Terminalia argentea, Terminalia glabrescens, Terminalia sp., Alchornea 

triplinervia, Croton piptocalyx, Croton urucurana, Anadenanthera colubrina, Copaifera langsdorffii, Dalbergia 

foliolosa, Hymenaea courbaril, Inga cylindrica, Lonchocarpus cultratus, Machaerium brasiliense, Machaerium 

scleroxylon, Machaerium sp., Machaerium villosum, Platypodium elegans, Swartzia pilulifera, Tachigali rugosa, 

Vismia brasiliensis, Vitex megapotamica, Endlicheria sp., Nectandra oppositifolia, Nectandra sp, Ocotea 

corymbosa, Ocotea odorifera, Ocotea pulchella, Ocotea spixiana, Byrsonima laxiflora, Heteropterys 

byrsonimifolia, Eriotheca gracilipes, Luehea grandiflora, Miconia chartacea, Miconia latecrenata, Cabralea 

canjerana, Guarea guidonia, Trichilia sp., Mollinedia argyrogyna, Mollinedia sp., Mollinedia widgrenii, Sorocea 

bonplandii, Sorocea guilleminiana, Calyptranthes clusiifolia, Calyptranthes pulchella, Campomanesia 

guazumifolia, Eugenia ligustrina, Eugenia sonderiana, Eugenia sp., Marlierea laevigata, Myrceugenia sp., 

Myrcia amazônica, Myrcia crocea, Myrcia splendens, Myrcia tomentosa, Myrcia venulosa, Pimenta 

pseudocaryophyllus, Guapira opposita, Pera glabrata, Myrsine coriácea, Myrsine umbellata, Roupala montana, 

Prunus myrtifolia, Amaioua guianensis, Cordiera sessilis, Cordiera sp., Faramea hyacinthina, Ixora brevifolia, 

Zanthoxylum rhoifolium, Casearia arbórea, Casearia decandra, Casearia sylvestris, Allophylus semidentatus, 

Cupania oblongifolia, Cupania rugosa, Cupania sp., Cupania vernalis, Matayba guianensis, Matayba sp., 

Pouteria sp., Laplacea fruticosa, Cecropia hololeuca, Callisthene major, Qualea sp., Vochysia sp., Vochysia 

tucanorum. 

As espécies indicadas para a área de compensação do Cerrado são: Ilex affinis, Schefflera macrocarpa, 

Schefflera morototoni, Eremanthus erythropappus, Eremanthus incanus, Lychnophora ericoides, Kielmeyera 

coriácea, Erythroxylum deciduum, Dalbergia miscolobium, Enterolobium gummiferum, Hymenaea courbaril, 

Leptolobium dasycarpum, Stryphnodendron adstringens, Aegiphila integrifólia, Hyptidendron canum, 

Byrsonima coccolobifolia, Byrsonima verbascifolia, Miconia albicans, Miconia ferruginata, Myrcia tomentosa, 

Myrcia venulosa, Guapira noxia, Myrsine coriácea, Symplocos celastrinea, Vochysia thyrsoidea. 

Os Mapas a seguir são da fazenda Vargem do Lima com área total de 2.545 hectares, localizada no município 

de Rio Acima, mostrando a Área de Compensação que corresponde a 103,56 hectares, o uso e ocupação atual 

da área e as respectivas modalidade de compensação.  



 

 GOVERNO DO ESTADO DE MINAS GERAIS 
Secretaria de Estado de Meio Ambiente e Desenvolvimento Sustentável 
Subsecretaria de Gestão e Regularização Ambiental Integrada 
Superintendência de Projetos Prioritários 

 
24/04/2019 

Pág. 41 de 54 

 

Cidade Administrativa Presidente Tancredo Neves, Rodovia Papa João Paulo, nº 4001. Bairro Serra Verde 
Edifício Minas, 2º andar, 31630-901 - Belo Horizonte - MG 

Telefone: (31) 3915-1753/1113 

Figura 24: Área de Compensação Art 32, Fazenda Vargem do Lima. 

 

Fonte: Projeto Executivo de Compensação Florestal, Lei nº 11.428/2006 - Art. 32 

 

Figura 25: Área de compensação com o uso e ocupação do solo, Fazenda Vargem do Lima. 

 

Fonte: Projeto Executivo de Compensação Florestal, Lei nº 11.428/2006 - Art. 32 
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Figura 26: Área de compensação com as respectivas modalidades de compensação, Fazenda Vargem do 

Lima. 

 

Fonte: Projeto Executivo de Compensação Florestal, Lei nº 11.428/2006 - Art. 32 

Os Mapas a seguir são da fazenda Sobradinho, localizada no município de Moeda, mostrando a Área de 

Compensação que corresponde a 26,15 hectares, o uso e ocupação atual da área e as respectivas modalidade 

de compensação.  

Figura 27: Área de Compensação Art. 32, Fazenda Sobradinho. 

 

Fonte: Projeto Executivo de Compensação Florestal, Lei nº 11.428/2006 - Art. 32 
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Figura 28: Área de compensação com o uso e ocupação do solo, Fazenda Sobradinho. 

 

Fonte: Projeto Executivo de Compensação Florestal, Lei nº 11.428/2006 - Art. 32 

Figura 29: Área de compensação com as respectivas modalidades de compensação, Fazenda Sobradinho. 

 

Fonte: Projeto Executivo de Compensação Florestal, Lei nº 11.428/2006 - Art. 32 

6. Parque nacional Serra do Gandarela 

O Parque Nacional Serra do Gandarela é uma unidade de conservação de proteção integral, com cerca de 30 

mil hectares de área total, localizado dos municípios de Nova Lima, Raposos, Caeté, Santa Bárbara, Mariana, 

Ouro Preto, Itabirito e Rio Acima.  

O Instituto Chico Mendes de Conservação da Biodiversidade - ICMBIO, gestor da Unidade de Conservação de 

proteção integral Parque Nacional da Serra do Gandarela declarou através da declaração para fins de 

Compensação Florestal por supressão de vegetação no dia 22 de agosto de 2018, que os terrenos propostos 

para a compensação de supressão de mata atlântica referente ao processo de Licenciamento Ambiental em 
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epigrafe, abrange um total de 262,2232 hectares de área que estão inseridas na referida Unidade de 

Conservação, no município de Rio Acima - MG. A referida área se encontra pendente de regularização 

fundiária.  

7. Monumento Serra da Moeda  

O Gerencia de Regularização Fundiária do Instituto Estadual de Floresta - IEF, concedeu no dia 25 de setembro 

de 2018, a Carta de Anuência para a realização da Compensação da Mata Atlântica referente a intervenção 

para o empreendimento em licenciamento, na Unidade de Conservação denominado “Monumento Natural 

Serra da Moeda”, em uma área de 74,3675 hectares.  

8. Síntese 

Em atendimento ao artigo 17 da Lei Federal nº 11.428/25006, foi proposta a área de compensação de 104,61 

hectares, sendo 100,96 ha dispostos na fazenda Vargem do Lima, localizada no interior do Parque Nacional 

da Serra do Gandarela, no município de Rio Acima/MG, e 3,65 hectares na Fazenda do Sobradinho, localizada 

no Monumento Natural da Serra da Moeda, no município de Moeda/MG, conforme mostra a tabela 8. 

Tabela 8- Quantificação das áreas propostas para compensação em atendimento ao artigo 17 da Lei Federal 

nº 11.428/2006 

Fitofisionomia (Intervenção e 

Compensação) 

Intervenção 

(ha) 

Conservação 

(ha) 

Propriedade 

Floresta estacional 

Semidecidual - Médio/Avançado 

48,80 48,96  

Fazenda Vargem do Lima 

(Matricula 3971) Cerrado 37,61 37,84 

Campo Cerrado 14,05 14,16 

Campo Rupestre Ferruginoso 3,42 3,65 Fazenda do Sobradinho 

(Matricula 5972) 

TOTAL 103,88 104,61 - 

Fonte: Projeto Executivo de Compensação Florestal 

Em atendimento ao artigo 32 da Lei Federal nº 11.428/2006, foi proposta a área total de 107,57 hectares, sendo 

1,11 ha compostos por acessos (área para doação, sem outra medida de recuperação por se tratar de acesso, 

sendo 0,84 ha na Fazenda Vargem do Lima e 0,27 há na Fazenda Sobradinho) e 106,46 hectares compostos 

por vegetação para conservação ou área de recuperação dispostas da seguinte forma: 102,72 ha na Fazenda 

Vargem do Lima, localizada no interior do Parque Nacional Serra do Gandarela, no município de Rio Acima/MG, 

e 3,74 ha na Fazenda do Sobradinho, localizada no Monumento Natural Serra da Moeda, no município de 

Moeda/MG, conforme tabela 9 a seguir. 
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Tabela 9- Quantificação das áreas propostas para compensação em atendimento ao artigo 32 da Lei Federal 

nº 11.428/2006 

Fitofisionomia Intervenção 
(ha) 

Conservação 
(ha) 

Recuperação/Aceleração 
do processo de sucessão 

(ha) 
Propriedade 

Intervenção Compensação 

Floresta 
Semidecidual - 

Médio/Avançado 

Campo Cerrado - com ocorrência 
de indivíduos regenerantes de 

espécies florestais 48,80 
- 13,78 

50,71 

Fazenda 
Vargem do 

Lima 
(Matrícula 

3971) 

Eucaliptal - 36,93 

Cerrado 

Campo Cerrado 

37,61 

- 29,56 
37,75 

Campo Limpo e Sujo - 8,19 

Acessos - 0,84* 

Campo Cerrado Campo Cerrado 14,05 14,26 - - 

Campo Rupestre 
Ferruginoso 

Campo Rupestre Ferruginoso 

3,42 

0,96 
3,74 

- - Fazenda do 
Sobradinho 
(Matrícula 

5972) 

Campo Rupestre Quartzítico 2,78 - - 

Acessos - 0,27* 

Total 103,88 18,00 89,57 - 

Fonte: Projeto Executivo de Compensação Florestal 

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

consolidada na tabela 10. 

Tabela 10 - Síntese das áreas de intervenção com as propostas para compensação. 

Áreas Intervinda Áreas Propostas Artigo 17 Áreas Propostas Artigo 32 

 Município: Brumadinho, Igarapé e São Joaquim de 
Bicas 

Município: Rio Acima/MG e Moeda/MG Município: Rio Acima/MG e Moeda/MG 

Microbacia: Rio São Francisco Microbacia: Rio São Francisco Microbacia: Rio São Francisco 

Área 
(ha) 

Fitofisionom
ia 

Estágio Sucessional Modalidade 
Área 
(ha) 

Fitofisionomia 
Estagio 

Sucessional 
Propriedade Modalidade 

Área 
(ha) 

Fitofisionomia 
Estagio 

Sucessional 
Propriedade 

48,80 
Floresta 

Semidecidual 
Médio/Avançado* Conservação 48,96 

Floresta 
Semidecidual 

Médio/Avançado 

Fazenda 
Vargem do 

Lima 
(Matrícula 

3971) 

Recuperação/Aceleração 
do processo de sucessão 

(ha) 
13,78 

Campo 
Cerrado - com 
ocorrência de 

indivíduos 
regenerantes 
de espécies 

florestais 

Inicial 

Fazenda 
Vargem do 

Lima 
(Matrícula 

3971) 

Recuperação/Aceleração 
do processo de sucessão 

(ha) 
36,93 Eucaliptal - 

37,61 Cerrado Médio/Avançado* 
Conservaçã

o 
37,84 Cerrado Médio 

Recuperação/Aceleração 
do processo de sucessão 

(ha) 
29,56 

Campo 
Cerrado 

Inicial 

Recuperação/Aceleração 
do processo de sucessão 

(ha) 
8,19 

Campo Limpo 
e Sujo 

Inicial 

Recuperação/Aceleração 
do processo de sucessão 

(ha) 
0,84 Acessos - 

14,05 
Campo 
Cerrado 

Médio/Avançado* Conservação 14,16 Campo Cerrado Médio Conservação 14,26 Campo Cerrado Médio 

3,42 

Campo 
Rupestre 

Sobre 
Formação 
Ferrífera 

Inicial/Médio/Avançado* 
Conservaçã

o 
3,65 

Campo 
Rupestre 

Ferruginoso 
Médio 

Fazenda do 
Sobradinho 
(Matrícula 

5972) 

Conservação 0,96 
Campo 

Rupestre 
Ferruginoso 

Médio 

Fazenda do 
Sobradinho 
(Matrícula 

5972) 

Conservação 2,78 
Campo 

Rupestre 
Quartzítico 

Médio 

Recuperação/Aceleração 
do processo de sucessão 

(ha) 
0,27 Acessos - 

TOTAL: 103,88 TOTAL: 104,61 TOTAL: 107,57 
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Fonte: Projeto Executivo de Compensação Florestal 

Diante do exposto, considerando a inserção das áreas propostas para a compensação no interior do Parque 

Nacional Serra do Gandarela, e do Monumento Natural Serra da Moeda, considerando a análise dos dados 

das áreas de intervenção e de compensação, inclusive quanto ao atendimento dos índices de similaridade, 

conclui-se que a área apresenta qualidade ambiental e se mostra adequada para a compensação aqui 

proposta. 

Adicionalmente, verifica-se que a conservação da área aqui proposta se caracteriza em ganho ambiental para 

a região, garantindo a conservação de fragmentos em estágio médio/avançado de regeneração, já em 

transição para o estágio avançado (no caso das áreas de Campo Rupestre Ferruginoso), que, interligada por 

corredores ecológicos, possibilita o fluxo gênico e movimentação da fauna, flora e outros microrganismos 

presentes no ambiente, favorecendo a dispersão das espécies, a recolonização de áreas degradadas, como 

também, a viabilização da manutenção de populações que necessitam de maiores extensões de área para sua 

sobrevivência. 

Importante salientar que, os fragmentos propostos para a compensação estão localizados em propriedades 

que já abrigam outras propostas de compensação, formando assim, uma maior extensão de vegetação 

conservada. 

Vale ressaltar que o empreendedor esclarece que a matrícula nº 5972, inicialmente apresentada, foi 

desmembrada em outubro de 2018, originando as matriculas 9383 e 9384, imóvel denominado Sobradinho, 

Certidão de Registro emitida pelo Cartório de Registro de Imóveis da Comarca de Belo Vale.  

 

9. Controle Processual 

Trata-se de processo administrativo formalizado pelo empreendedor, MINERAÇÃO MORRO DO IPÊ, com 

fulcro na Portaria IEF nº 30, de 03 de fevereiro de 2015 e no Termo de Referência respectivo, bem como na 

Instrução de Serviço SEMAD nº 02/2017, com o objetivo de apresentar Projeto Executivo de Compensação 

Florestal em virtude de intervenções que serão  realizadas no bioma Mata Atlântica quando do licenciamento 

ambiental das atividades constantes nos processos de regularização  nº PA 37478/2016/031/2018 (ex: 

37478/2016/028/2017), LP + LI , classe 6, em trâmite perante esta Superintendência por força da determinação 

da Deliberação GCPPDES nº 04/2017. 
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9.1. Da proposta de compensação 

De acordo com o Projeto Executivo apresentado pelo empreendedor, temos a seguinte proposta: 

PROPOSTA DO EMPREENDEDOR CONFORME PROJETO APRESENTADO 

 

ART. 17 ART. 32 

REGULARIZAÇÃO FUNDIÁRIA ÁREA EM UC 

104,61 

 

Fazenda Vargem do Lima (Matrícula 3971) – 

Parque Nacional Serra do Gandarela 

 

Fazenda do Sobradinho (Matrícula 5972) – 

Monumento Natural Serra da Moeda 

 

RECUPERAÇÃO DE ÁREA DEGRADADAS 

107,57 

 

Fazenda Vargem do Lima (Matrícula 3971) – 

Parque Nacional Serra do Gandarela 

 

Fazenda do Sobradinho (Matrícula 5972) – 

Monumento Natural Serra da Moeda 

 

 

 

9.2. Da legislação aplicável 

O Projeto de compensação ambiental ora analisado visa atender o disposto nos artigos 17 e 32 da Lei Federal 

nº 11.428, de 22 de dezembro de 2006, regulamentado pelo  Decreto nº 6.660, de 21 de novembro de 2008 

que assim dispõem: 

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.   

§ 2o  A compensação ambiental a que se refere este artigo não se aplica aos 

casos previstos no inciso III do art. 23 desta Lei ou de corte ou supressão ilegais. 

Quanto às atividades minerárias, o citado diploma legal estabeleceu no inciso II do art. 32, medida 

compensatória específica pela supressão de Mata Atlântica ou de seus ecossistemas associados, que deve 

incluir: 

[...] a recuperação de área equivalente à área do empreendimento, com as 

mesmas características ecológicas, na mesma bacia hidrográfica e sempre que 

http://legislacao.planalto.gov.br/legisla/legislacao.nsf/Viw_Identificacao/DEC%206.660-2008?OpenDocument
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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 6.660/2008 detalhou a compensação, também para atividades minerárias, em seu art. 

26, prevendo as possibilidades de destinação de área equivalente à conservação, de doação de área 

equivalente em unidade de conservação com pendências de regularização fundiária e, como última alternativa, 

a reposição florestal. 

Para nortear a análise do presente expediente, foi utilizada a INSTRUÇÃO DE SERVIÇO Nº 02/2017, 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. 

Por fim, destacamos que para definição do quantitativo da área destinada à compensação ambiental, em Minas 

Gerais, aplica-se o disposto no art. 4º, § 4 º da DN COPAM 73/2004 que exige, no mínimo, que a compensação 

da área pela supressão da Mata Atlântica seja correspondente ao dobro da área suprimida.  

 

9.3. Da documentação apresentada 

Para a correta formalização do processo, deve o empreendedor atender o que dispõe o art. 1º da Portaria IEF 

nº 30, de 03 de fevereiro de 2015, e apresentar o seguinte: I - Documentos que identifiquem o empreendedor 

ou requerente; II - Procuração específica, com indicação do nome e da qualificação do responsável pela 

assinatura do Termo de Compromisso de Compensação Florestal - TCCF, acompanhada de cópia dos 

documentos pessoais que identifiquem o procurador (RG/CPF/Comprovante de endereço); III - Documentos 

que identifiquem o empreendimento e a área de supressão; IV - Projeto Executivo de Compensação Florestal 

- PECF.  

Nos autos, constam os seguintes documentos: 

 

a. Documentos que identificam o empreendedor: Requerimento assinado por NELSON 

CARDOSO DE SOUSA (fls. 02), CNPJ (fls. 101), Estatuto Social e alterações contratuais, 

além dos documentos dos dirigentes - fls. 102 a 164 

b. Documentos que identifiquem o empreendimento e a área de supressão: estes dados 

foram inseridos no Projeto Executivo de Compensação Florestal - PECF apresentado, 

portanto, entendemos como cumprida a exigência – fls. 03 e seguintes/fls. 234 e seguintes; 

c. Projeto Executivo de Compensação Florestal - PECF: foi apresentado o PECF com as 

ARTs e CTFs em nome de Ana Angélica Allen Rosso e Tiago Costa Rosso (fls. 99 e 100 - 

todos os documentos estão com data de validade vigente), bem como o Projeto Técnico de 

Reconstituição de Flora - PTRF (incluído no PECF, fls. 272 e seguintes). 
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Além destes documentos básicos, é dever do empreendedor atender o disposto no TERMO DE REFERÊNCIA, 

complementando a documentação para efetivação da proposta apresentada. Os documentos específicos 

variam de acordo com a modalidade de compensação proposta pelo empreendedor.  

Após análise da documentação apresentada, constatando-se a necessidade de esclarecimentos/atualizações 

de dados, foram solicitadas informações complementares por meio do OF. SUPPRI. SURAM. SEMAD. 

SISEMA. n. 114/2019 - fls. 565. 

Em 12 de abril de 2019, por meio da Carta_Ext_051/2019, protocolo SIGED nº 00079579 1501 2019, foi 

apresentado novo requerimento, desta feita assinado pela Sra. JULIANA CARNEIRO COTA e cópia da ata da 

assembleia extraordinária realizada em 17 de dezembro de 2018, com seu anexo I (Estatuto Social da 

Mineração Morro do Ipê), em que se noticia a renúncia do Sr. NELSON CARDOSO DE SOUSA, bem como a 

reeleição da Sra. Juliana para o cargo de Diretora.  

De acordo com o estatuto apresentado, à diretoria compete administrar e representar a Companhia. Nos termos 

da cláusula 15, a representação deve se dar mediante a assinatura de: dois diretores em conjunto, um diretor 

em conjunto com um procurador ou dois procuradores em conjunto. Observou-se que somente a Sra. JULIANA 

CARNEIRO COTA assinou o requerimento o que, em atendimento às regras da Companhia, não confere os 

requisitos necessários à sua validade.  

Contudo, em 23 de abril de 2019, houve substituição do requerimento e, desta feita, constatou-se a 

regularidade do mesmo, vez que nele contem a assinatura dos Srs. JULIANA CARNEIRO COTA e MARCOS 

FERNANDO BELUCO. Na mesma oportunidade, foi apresentada a procuração específica, com indicação do 

nome e da qualificação do responsável pela assinatura do Termo de Compromisso de Compensação Florestal 

- TCCF, Srs. RODOLFO DE ARAÚJO MOREIRA COELLO TORRES e GUILHERME RAPOSO DE FARIA. Foi 

apresentado, ainda, cópia dos documentos de identidade de ambos. 

Registra-se que o termo de posse e cópia dos documentos pessoais da Sra. JULIANA CARNEIRO COTA, bem 

como dos demais diretores da Companhia foram também apresentados. E mais: Cadastro Técnico Federal 

dos responsáveis pelos estudos, Ana Angélica Allen Rosso e Tiago Costa Rosso, com data de validade regular.  

Em relação à comprovação do vínculo entre o empreendedor e os proprietários dos imóveis, foi apresentado 

Instrumento particular de promessa de compra e venda de imóvel celebrado em 18 de setembro de 2018 entre 

a MINERAÇÃO MORRO DO IPÊ S/A e a MINERAÇÃO MORRO VELHO LTDA, relativamente ao imóvel 

matriculado sob nº 3971 (Fazenda Vargem do Lima). Apresentou-se, ainda, contrato de promessa de compra 

e venda imobiliária celebrado em 12 de setembro de 2018 entre a MINERAÇÃO MORRO DO IPÊ S/A e 
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Eduardo Álvaro Silveira de Faria, Túlia Marah Terra Faria Dias, Vânia Silveira de Faria, Alexandre Terra Silveira 

de Faria e Luane Terra Silveira de Faria, referente ao imóvel matriculado sob nº 5972 (Fazenda Sobradinho). 

Em 22 de abril de 2019, por meio da Carta_Ext_053/2019, protocolo SIGED nº 00079462 1501 2019, o 

empreendedor complementou as documentações, apresentando: 

 Certidão de Registro emitida pelo Cartório de Registro de Imóveis da Comarca de Nova Lima 

referente à MATRÍCULA 3971, imóvel denominado Fazenda Vargem do Lima, constando 

como proprietário a MINERAÇÃO MORRO VELHO S.A, emitida em 15 de abril de 2019;  

 Certidão de ônus reais e de ações reais e reipersecutórias emitida pelo Cartório de Registro 

de Imóveis da comarca de Nova Lima, em 15 de abril de 2019, atestando que o imóvel se 

encontra livre e desembaraçado de quaisquer ônus. 

 CCIR - emissão 2018, com croqui do imóvel acompanhado de GRU, cujo vencimento se 

dará em 01/05/2019; 

 Prova de quitação do ITR, correspondente aos últimos cinco exercícios: Foi apresentada 

certidão negativa de débitos relativos aos tributos federais e à dívida ativa da União de 

imóvel rural, relativa à Fazenda Vargem do Lima, localizada em Rio Acima, com validade 

até 09/10/2019. 

 Certidão de Registro emitida pelo Cartório de Registro de Imóveis da Comarca de Belo Vale 

referente às MATRÍCULAS 9383 e 9384, imóvel denominado Sobradinho, constando como 

proprietários, dentre outros, Eduardo Álvaro Silveira de Faria casado com Marisa Dutra 

Nicácio, Túlia Marah Terra Faria Dias casada com Amilcar José Dias, Vânia Silveira de Faria, 

Alexandre Terra Silveira de Faria e Luane Terra Silveira de Faria. O empreendedor esclarece 

que a MATRÍCULA nº 5972, inicialmente apresentada, foi desmembrada em outubro de 

2018 e, por isso, apresenta as duas novas certidões. Registre-se que foi apresentada na 

formalização do processo a Certidão do registro de Imóvel relativa à matrícula 5972 (fls. 218 

e seguintes).  

 CCIR - emissão 2015/2016 (considerando ainda a matrícula 5972) 

 Prova de quitação do ITR, correspondente aos últimos cinco exercícios: Foi apresentada 

certidão negativa de débitos relativos aos tributos federais e à dívida ativa da União de 

imóvel rural, em nome de LÍVIA GONÇALVES PINHO PIANA DE FARIA, com validade até 

05/05/2019. OBS: a pessoa indicada na certidão é uma das condôminas proprietárias do 

imóvel hoje matriculado sob números 9383 e 9384. 

 Declaração do ITR - exercício 2018 

 Certidão de ônus reais e de ações reais e reipersecutórias emitida pelo Cartório de Registro 

de Imóveis da comarca de Belo Vale, em 22 de abril de 2019, atestando que os imóveis 

matriculados sob nº 9383 e 9384 se encontram livres e desembaraçados de quaisquer ônus. 
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 Por fim, foi apresentada a ART do responsável técnico pela elaboração do Memorial 

Descritivo - Matrícula 5972, área total 74,3675 hectares, em nome de ELVIS ADRIANO 

BRAGA, devidamente quitada.  

 

Sendo assim, todos os documentos solicitados no OF. SUPPRI. SURAM. SEMAD. SISEMA. n. 114/2019 foram 

apresentados.  Neste sentido, o processo encontra-se regular. 

As propriedades rurais informadas, as quais serão utilizadas a título de compensação, estão inseridas em 

unidade de conservação, a saber: Monumento Natural Serra da Moeda (Mat. nº 5.972, atualmente, 9383 e 

9384) e Parque Nacional Serra do Gandarela (Mat. nº 3.971), por isso, consta no processo, ainda, o seguinte: 

- Of. GERE/DIUC/IEF/SISEMA Nº F50/2018 - Declara que o imóvel cuja matrícula é a de nº 5972 está em UC 

e encontra-se pendente de regularização. O documento foi assinado por Mateus Garcia de Campos, gerente 

de regularização fundiária do IEF, em 25 de setembro de 2018. 

- Declaração ICMBio - Declara que o imóvel cuja matrícula é a de nº 3971 está em UC e encontra-se pendente 

de regularização. O documento foi assinado em 22 de agosto de 2018 e, em 01/04/2019, ratificada pelo ICMBio, 

sendo   assinada por Tarcísio Tadeu Nunes Júnior.                                                                                                                                                                                                

Além disso, foram apresentados memorial descritivo e planta topográfica da área dos imóveis, indicando os 

vértices definidores de seus limites, assinada por profissional habilitado e memorial descritivo dos limites do 

imóvel e das áreas propostas como compensação ambiental, tanto para atender o disposto no art. 17, quanto 

no art. 32 da Lei nº 11.428/2006 e seu decreto regulamentador.  

Ressaltamos que, por se tratar de processos de licenciamento ambiental em fase de LP/LI, em que não houve 

o parecer opinativo, e tão pouco a emissão do certificado de licença ambiental, as exigências constantes no 

inciso III, parágrafo 1º, da Portaria IEF nº 30/20151, restaram prejudicadas.  

Portanto, considerando-se o disposto na Portaria IEF nº 30, de 03 de fevereiro de 2015, e em seu anexo (Termo 

de Referência) tem-se que o processo se encontra 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. 

 

                                                 
1 III - Documentos que identifiquem o empreendimento e a área de supressão: a) Cópia da licença ambiental e/ou cópia 

do ato autorizativo (APEF ou DAIA) no qual foi fixada a obrigatoriedade da compensação florestal, b) Cópia do Parecer 

(Parecer Único ou Parecer Técnico) elaborado pela equipe de analistas da SUPRAM; dos Núcleos Regionais de 

Regularização Ambiental – NRRA’s ou, se for o caso, dos antigos Núcleos de Floresta, Pesca e Biodiversidade do IEF, 

acompanhada do rol de condicionantes, se houver; 
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9.4. Análise jurídica da proposta apresentada pelo empreendedor 

A proposta atende aos requisitos impostos pela legislação ambiental em vigor, em especial, ao que dispõe o 

art. 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:  

a) Proporcionalidade de área: Em relação à proporcionalidade de área, a extensão territorial 

oferecida pelo empreendedor a fim de compensar a supressão realizada é igual ao mínimo 

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

Deliberação Normativa COPAM nº 73, de 8 de setembro de 2004, art. 4º, §4º, que prevê, 

para cada hectare de supressão, a compensação florestal em dobro. Em números concretos, 

os estudos demonstram que serão suprimidos no bioma de Mata Atlântica um total de 103,88 

hectares, sendo ofertado a título de compensação uma área total de 212,18 hectares (vide 

Tabela 10 - Síntese das áreas de intervenção com as propostas para compensação inseridos no 

parecer - item 8). Logo, o critério quanto à proporcionalidade de área foi atendido.  

 

b) Conformidade locacional: 

 

b.1) Bacia hidrográfica: As intervenções ambientais solicitadas pelo Empreendedor 

ocorrerão na Bacia Hidrográfica do Rio São Francisco, micro bacia do Rio Paraopeba. Foram 

feitas propostas para compensação com áreas localizadas na Bacia Hidrográfica do Rio São 

Francisco/ micro bacia do Rio Paraopeba. 

 

b.2) Característica ecológica: No que se refere à característica ecológica, vislumbra-se 

das argumentações técnicas empreendidas, especialmente do estudo comparativo 

realizado, que projetos executivos onde serão implantadas as prescrições técnicas e as 

compensações florestais propriamente ditas guardam conformidade com as aferições 

realizadas in locu, possuindo as mesmas características ecológicas das áreas que serão 

suprimidas.  

 

 

9.5. OBSERVAÇÕES: 

A proposta apresentada pelo empreendedor compreende regularização fundiária de Unidade de Conservação, 

inclusive para a área que será recuperada nos termos do art. 32, e, sendo assim, o empreendedor deverá 

promover a doação de 212,18 hectares ao Poder Público, em atendimento ao disposto no art. 26 do Decreto 

nº 6660/2008, in verbis: 

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: 

http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/_Ato2004-2006/2006/Lei/L11428.htm#art17
http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/_Ato2004-2006/2006/Lei/L11428.htm#art32ii
http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/_Ato2004-2006/2006/Lei/L11428.htm#art32ii


 

 GOVERNO DO ESTADO DE MINAS GERAIS 
Secretaria de Estado de Meio Ambiente e Desenvolvimento Sustentável 
Subsecretaria de Gestão e Regularização Ambiental Integrada 
Superintendência de Projetos Prioritários 

 
24/04/2019 

Pág. 53 de 54 

 

Cidade Administrativa Presidente Tancredo Neves, Rodovia Papa João Paulo, nº 4001. Bairro Serra Verde 
Edifício Minas, 2º andar, 31630-901 - Belo Horizonte - MG 

Telefone: (31) 3915-1753/1113 

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.   

Portanto, incabível a aplicação do art. 27 abaixo transcrito: 

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.  

Isto posto, considerando que a proposta apresentada no Projeto Executivo de Compensação Florestal em tela 

não encontra óbices legais, recomenda-se que a mesma seja aprovada. 

 

10. Considerações Finais 

Em razão do desmembramento da matrícula nº 5972, o empreendedor deverá informar ao órgão ambiental a 

proporção de terras em hectare que serão doadas a Unidade de Conservação em cada nova matrícula (9383 

e 9384) previamente a celebração do Termo de Compromisso.  

 

11. Conclusão 

Considerando-se as análises técnicas e jurídicas realizadas, infere-se que o presente processo se encontra 

apto à análise e deliberação da Câmara de Proteção a Biodiversidade e áreas Protegidas do COPAM. 

Ainda, considerando os aspectos técnicos descritos e analisados, bem como a inexistência de óbice jurídico 

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 no PECF e analisados neste parecer constarão de Termo 

de Compromisso a ser assinado entre o empreendedor e a SEAMD no prazo máximo de 30 dias. 

http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/_Ato2004-2006/2006/Lei/L11428.htm#art30
http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/_Ato2004-2006/2006/Lei/L11428.htm#art31
http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/_Ato2004-2006/2006/Lei/L11428.htm#art31
http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/LEIS/L9985.htm#art21
http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/LEIS/L4771.htm#art44a
http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/LEIS/L4771.htm#art44a
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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. 

 

Belo Horizonte, 24 de abril de 2019. 
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