
 

PARECER ÚNICO – URFBio Sul 02/2019 
PROPOSTA DE COMPENSAÇÃO MINERÁRIA 

 
Unidade Regional de Florestas e Biodiversidade Sul de Minas 

Processo SIAM 17620/2009/004/2017 
 

1 – DADOS DO PROCESSO E EMPREENDIMENTO  
 

Tipo de Processo / 
Número do 
Instrumento 

(x) Licenciamento Ambiental  
PA COPAM N° 
17620/2009/004/2017 

Fase do 
Licenciamento 

Revalidação da LO - REVLO 

Empreendedor Mineração Duro da Queda Ltda 

CNPJ / CPF 66.348.103/0002-36 

Empreendimento Mineração Duro da Queda Ltda 

DNPM 830.070/1993 

Classe  3 

Condicionante 
N°/texto 

04 - “Apresentar protocolo na Gerência de Compensação 
Ambiental do Instituto Estadual de Florestas IEF, solicitação 
para abertura de processo de cumprimento da Compensação 
Minerária, conforme estabelece a portaria IEF 27/2017 e art. 
75, parágrafo 2º da lei 20.922/13.” 

Localização Pouso Alegre-MG 

Bacia  Bacia Hidrográfica do Rio São Grande 

Sub-bacia Rio Sapucaí 

Área intervida (ha) 21,96 ha 

Localização da 
área proposta 

Unidade de 
Conservação: 
Parque Estadual Serra 
do Papagaio 

Município: Baependi / MG 

Área proposta (ha) 
26,3924 ha, conforme Memorial Descritivo constante da fls. 64 
do processo nº 10000000563/18 

Equipe / Empresa 
responsável pela 
elaboração do 
PECM 

Amarildo Rogério de oliveira Cruz, Engenheiro Florestal   
CREA-BA nº 25.607/D e  
Lucio Maciel Belo, Eng Agrônomo CREA-MG 216.927/D 
Mundy Ambiental Projetos e consultoria Ltda 
 

 

  



 

 
2 – ANÁLISE TÉCNICA 

 
 
 
2.1-  Introdução 
 
O empreendimento em questão está localizado na Fazenda da Cava, bairro da Cava, zona 
rural de Pouso Alegre – MG, é formado pelo direito minerário em nome de José Maria Lopes 
Siqueira,  Processo DNPM nº  830.070/1993, atualmente o direito minerário encontra-se 
arrendado para a Mineração Duro na Queda Ltda.  

 
A atividade principlal por ela desenvolvida, baseia-se na extração de rocha granítica para 
produção de brita, sendo classificada pela Deliberação Normativa COPAM n º 217 como 
“Extração de rochas para produção de britas", pelo processo de lavra a céu aberto 

 
O empreendimento exerce ainda as atividades de produção de concreto asfáltico, e outras 
conforme tabala a seguir, e encontra-se instalada na zona rural do município de Pouso Alegre 

 
A empresa obteve sua primeira regularização ambiental através do processo administrativo 
n° 17620/2009/001/2010 , tendo obtido a sua LIC  em 06/12/2010. 
 
TABELA 01: Caracterização do empreendimento Mineração Duro da Queda Ltda., localizada 
no município de Pouso Alegre, MG: 
 

 
Código DN 74/2004 

 
DNPM 

 
Atividades objeto de licenciamento 

DN 74/2004 

 
Classe 

Quantificação do 
parâmetro 

determinante de 
porte 

A-02-09-7 
 

830.070/1993 
Extração de rocha para produção de 

britas com ou sem tratamento 

 
3 

 
180.000 t/ano 

A-05-01-0 
 

830.070/1993 
Unidade de tratamento de minerais 

-UTM 

 

3 
 

180.000 t/ano 

A-05-02-9 
 

830.070/1993 
Obras de infraestrutura (pátios de 

resíduos e produtos e oficinas) 

 
1 

 
03 ha 

A-05-04-5 
 

830.070/ 1993 Pilhas de rejeito I estéril 
 

3 
 

4.8 ha 

A-05-05-3 
 

830.070/1993 
Estradas para transporte de minério 

I estéril 

 
1 

 
3.4 km 

C-10-02-2  Usinas de produção de concreto 
asfáltico 

 
1 

 
39 t/h 

F-06-01-7  Posto de abastecimento 
 

1 
 

10m3
 

E-01-18-1   

Correias  transportadoras 
 

3 
 

0.372 km 

 
 
O empreendimento ocupa  áreas  de  extração, beneficiamento,  depósito  de  estéril, 
estradas,  bem  como  toda  infraestrutura  de  apoio  necessária  ao empreendimento. 

  



 

No inicio de suas atividades houve necessidade de supressão de vegetação nativa, o que 
culminou na obrigação acessória por parte do empreendimento de fazer a compensação por 
meio de aquisição e doação de terras localizadas em unidades de conservação de proteção 
integral, em atendimento à legislação vigente. 
 
O empreendimento obteve as seguimtes licenças e autorizações: 

 
 

N° Processo 

administrativo 

 

Data de 
formalização 
do processo 

 
Tipo de 
Licença 

 

 
N° do certificado 

 
Data de 

concessão 

 
Data de 

vencimento 

17620/2009/001/2010 
 

12/07/2010 LIC 
 

153/2010 
 

06/12/2010 
 

06/12/2014 

10050002047/09  DAIA 
 

5317-D 
 

07/12/2010 
 

07/12/2011 

17620/2009/002/2011 
 

27/06/2011 LO 
 

119/2011 
 

05/11/2011 
 

05/09/2017 

17620/2009/003/2016 
 

19/12/2016 AAF 
 

4790/2017 
 

19/07/2017 
 

19/07/2021 

17620/2009/004/2017 
 

08/05/2017 REVLO 
 

040/2018 
 

02/03/2018 
 

02/03/2018 

 
O empreendimento possui também oficina, posto de combustível, almoxarifado, refeitório, 
escritório e pátio de estocagem, e também uma usina de asfalto que ocupa 6.390 m² do 
empreendimento. 
 

O ponto central do empreendimento tem as seguintes coordenadas geodésicas:  

 Latitude: 22º 10’ 17,27’’ S  

 Longitude: 45º 54’ 19,88’’ W  
 
A compensação em questão, tratada é referente à Condicionante nº 04 da REV-LO nº 
040/2018, Processo COPAM nº 17620/2009/004/2017.  
 
Portanto, o presente parecer tem por objetivo analisar a proposta de compensação minerária 
nos termos do § 2º do Art. 75,  da Lei Estadual 20.922/2013 - Projeto Executivo processo 
IEF nº 10000000563/18. 
 
 
 
2.2. Área intervinda 
 
A área total passível de compensação florestal pela implantação do empreendimento 
minerário é calculada por meio da soma das áreas das atividades abrangidas pelo processo 
de revalidação São elas: 

 
 

Atividade regularizada 
 

Processo administrativo 

Extração de rocha para produção de britas com ou sem 
tratamento 

 
1762012009100412017 



 

Unidade de tratamento de minerais- UTM 
 

1762012009100412017 

Obras de infraestrutura (pátios de resíduos e produtos 
e oficinas) 

 
1762012009100412017 

Pilhas de rejeito I estéril 
 

1762012009100412017 

Estradas para transporte de minério I estéril 
 

1762012009100412017 

 
 

A Aárea Diretamente Afetada – ADA, segundo o Projeto Executivo de Compensação 
Florestal de empreendimento Minerário apresentado seria de 19,9, sendo a área de ocupada 
pela empresa de 20,5 ha, entretanto conforme calculado pela análise técnica, a ADA atual 
apresentada também em parte dos estudos, mapas e dados digitais é de 21,96 ha. 
 
A área do empreendimento está localizada no município de Pouso Alegre, na bacia 
hidrográfica do Rio Grande. 
 
A área diretamente afetada pelo empreendimento no momento da revalidação,  medida em 
track maker pró, e tem 21,96 ha, mostradas na imagem a seguir:  
 

 

 

 
Figura 1: Imagem mostrando a ADA do empreendimento, apurada em 21,96 ha. 

 
  



 

 
 
 
2.3 Proposta Apresentada 
 
Empreendimentos submetidos ao §2° do Art. 75 da Lei 20.92212013 que remete ao Art. 36 
da Lei Estadual n° 14.30912002, devem observar que a proposta esteja inserida na mesma 
Bacia Hidrográfica Federal e, preferencialmente, no mesmo município que a área intervinda 
. 
Foi justificado que o Parque Estadual da Serra do Papagaio - PESP é uma das mais 
importantes Unidades de Conservação do Estado de Minas Gerais, e até hoje se encontra 
pendente de regularização fundiária. 
 
Sendo o PESP, com uma área de 22.917 hectares, está localizado na Serra da Mantiqueira, 
região sul de Minas Gerais, abrangendo os municípios de Aiuruoca , Alagoa , Baependi, 
ltamonte e Pouso Alto. 
 
É um dos últimos remanescentes de Mata Atlântica do Estado, adquirindo ainda maior 
importância por possuir formações mistas de campos, matas e áreas de enclave com 
Floresta de Araucária . 
 

 
Figura:  Localização do empreendimento da Mineração Duro na Queda em relação ao Parque Estadual 

da Serra do Papagaio, a cerca de 115 km. 
 
 
A área proposta para compensação, está no local denominado CHAPÉU, Sítio Alta da 
Estiva, município de Baependi/MG, localizada na mesma Bacia Hidrográfica Federal da 
área imapactada e dentro do Parque Estadual da Serra do Papagaio. 



 

 
 
A propriedade em questão, Sítio Alta da Estiva, está registrada como Matrícula nº 21.155, já 
em nome da Mineração Duro da Queda Ltda, onde consta o memorial descritivo da área na 
cópia do Registro de Imóveis apresentado, estando portanto, a área da unidade de 
conservação, pendente de regularização fundiária, que usará a totalidade do imóvel (26,3924 
ha) em questão para cumprimento de compensação ambiental. 
 

 

 
Figura:  Localização da área proposta para compensação, Sítio Alto da Estiva, localizada no interior do 

PESP. 
 
 
 
 
 
  



 

 
 
2.4–Avaliação da proposta  
 
Com base em análise realizada em software de geoprocessamento, a área da poligonal, 
destinada à compensação em tela, é de 26,3924 hectares. 

 
Segue abaixo mapa da propriedade de 45,013ha, com uso e ocupação do solo, mostrando 
os recursos hídricos existentes, suas áreas de preservação permanente, a qual originou a 
parte comprada de 26,3924 ha pelo empreendimento para fins da referida compensação:  

 

 
Figura:  Mapa da propriedade mãe, a qual originou a propriedade comprada pelo empreendimento, área 

proposta para compensação, localizada no interior do PESP. 

 



 

 
Figura:  Localização da área proposta para compensação, Sítio Alto da Estiva, localizada no interior do 

PESP. 

 

Consta dos autos do processo, cópia Escritura pública de Compra e Venda do referido 
Imóvel, matrícula nº 21.155, com memorial descritivo da para doação, com uma área é de 
26,3924 ha, e Certidão de registro de imóveis de venda da referida área para a Mineração 
Duro na Queda Ltda,  
 
Tanto a planta planimétrica quanto o memorial descritivo da área proposta para a 
compensação minerária em tela constam no processo (folhas 63 e 64). O reponsável 
técnico pela elaboração desses documentos é do Engenheiro Agrícola Marcos 
Antônio Christiano Pereira, CREA MG-115100/D. A  ART de Obra ou Serviço nº 
14201800000004818251. 
 
Foi apresentada declaração da Gerente do Parque Estadual Serra do Papagaio atestando 
que a área a ser doada está localizada no interior da Unidade de Conservação, sendo 
representada pelo Bioma da Mata Atlântica, floresta ombrófila alto montana, e floresta 
ombrófila montana, Bacia Hidrográfica do Rio Grande, segundo análise realizada no IED-
SISEMA. (pag 59 a 61). 
 
Assim, com base nos documentos relativos às informações acima apresentadas, verifica-se 
que a área proposta para a compensação minerária em tela é superior à área apresentada 
da ADA, processo administrativo Supram nº 17620/2009/004/2017 de renovação de LO, 
atendendo portanto o Art. 75 da Lei Estadual 20.922/13, em seu § 2º. 

 
Uma vez que este parecer não visa avaliar os dados contidos no Memorial Descritivo (fls. 
64), é importante destacar a necessidade de conferência do mesmo por parte da Gerência 



 

de Regularização do IEF quando da elaboração da “Minuta da Escritura Pública de Doação 
Plena”. 
 
Com relação à forma de compensação,  a proposta apresentada compreende a doação de 
área no interior de Unidade de Conservação de Proteção Integral, pendente de regularização 
fundiária, atendendo também o Art. 75 da Lei Estadual 20.922/13, em seu § 2º. 
 
Acrescenta-se que em ambos os critérios, a proposta atende também o  Art. 2º, inciso I, da 
Portaria IEF nº 27/2017: 
 

Art. 2º - A compensação florestal a que se refere o § 2º do art. 75 da Lei 
Estadual nº 20.922/2013 implica na adoção das seguintes medidas por parte 
do empreendedor:  
 
I - Destinação, mediante doação ao Poder Público, de área no mínimo 
equivalente à extensão da área efetivamente ocupada pelo empreendimento, 
incluindo a extração do bem mineral, construção de estradas, construções 
diversas, beneficiamento ou estocagem, embarque e outras finalidades, 
independentemente da supressão de vegetação nativa, localizada no interior 
de Unidade de Conservação de Proteção Integral pendente de regularização 
fundiária;  

 
Ressalta-se que o Parque Estadual Serra do Papagaio é Unidade de Consevação de 
Proteção Integral e que a área proposta para compensação em tela, se encontra no interior 
do mesmo, conforme Declaração emitida pela gerente do Parque (pag. 59 a 61). 
 
Assim, com base nos aspectos observados conclui-se que a proposta apresentada no 
Projeto Executivo de Compensação Minerária atende a legislação ambiental vigente. 
 
 
2.4 – Cronograma de regularização da área 

 

A seguir apresenta-se o cronograma proposto pelo empreendedor para cumprimento de 

todas as etapas necessárias para a regularização fundiária de área proposta. 

 
 
Etapa I Ação 

 
Detalhamento da ação 

 
Prazo 

 
Contrato de doação 

Elaboração do contrato de 

oação segundo molde 

estipulado pela GCA-IEF 

30 dias após assinatura 
do 

TCCFM  

 

Destaca-se que este cronograma deve constar do termo de compromisso, de modo que o 
cumprimento parcial da condicionante seja avaliado em termos de cumprimento do 
cronograma.  
 
Acrescenta-se que o cumprimento total da condicionante se dará quando for concluída a 
doação da área proposta ao IEF. 
 
 



 

3 – Controle Processual 

 
Trata-se o expediente de processo visando o cumprimento de condicionante de 
compensação florestal minerária estabelecida nos autos dos processos de regularização 
ambiental – PA COPAM nº 17620/2009/004/2017, e tem como objeto requerimento de 
Revalidação de Licença de Operação para atividade de lavra a céu aberto.    
 

A modalidade da compensação proposta pelo empreendedor está prevista no art. 27, I da 
Portaria IEF nº 27, de 07 de abril de 2017, que estabelece procedimentos para o  
cumprimento da medida compensatória a que se refere o §2º do art. 75 da Lei  Estadual  n° 
20.922/2013 e dá outras providências, ou seja, a destinação, mediante doação ao Poder 
Público, de área no mínimo equivalente à extensão da área efetivamente  ocupada pelo  
empreendimento, localizada no interior de Unidade de Conservação de Proteção Integral 
pendente de regularização fundiária. 

 
O empreendedor apresentou Escritura Pública de Compra e Venda de Imóvel Rural, onde 
segundo Laudo Técnico da gestora da Unidade de Conservação, o mesmo está  localizado 
no interior do Parque Estadual da Serra do Papagaio. A certidão de matrícula juntada às fls. 
38/39 demonstra, por si só, a pendência fundiária da área a ser doada. 
 
Os autos encontram-se devidamente formalizados e instruídos com a documentação exigida 
pela Portaria nº 27, de 07 de abril de 2017. Sendo que o empreendedor encaminhou todos 
os documentos solicitados, os quais, após análise abonam a proposta em questão. 
 
Ressalta-se ainda, que a proposta de compensação apresentada pelo empreendedor está 
em conformidade com a legislação vigente, notadamente com as prerrogativas estabelecidas 
no artigo 75 da Lei nº 20.922/2013, não havendo ônus que recaiam sobre o imóvel.  
 
Imprescindível asseverar que caso a presente proposta seja aprovada pela CPB/COPAM, o 
empreendedor se comprometerá, via assinatura de Termo de Compromisso de 
Compensação Florestal Minerária– TCCFM, a proceder a doação da área mediante à 
lavratura de escritura pública de doação do imóvel ao órgão gestor da unidade, e o seu 
conseqüente registro perante o CRI competente.  
 
Assim, uma vez que a documentação exigida, bem como, a proposta apresentada atende os 
requisitos técnicos e legais, entende-se que não há óbices para o acatamento da proposta. 
 
 
 
4 - CONCLUSÃO 

 
Considerando-se a análise realizada infere-se que o presente processo encontra-se apto 
para deliberação pela Câmara de Proteção à Biodiversidade e Áreas Protegidas - CPB do 
COPAM, nos termos do Art. 13 do Decreto Estadual  46.953/2016, a qual dispõe sobre a 
organização do Conselho Estadual de Política Ambiental – COPAM, de que trata a Lei nº 
21.972, de 21 de janeiro de 2016. 
 
Ainda, considerando os aspectos técnicos descritos e analisados, bem como a inexistência 
de óbices jurídicos no cumprimento da proposta de Compensação Minerária em tela, este 



 

Parecer é pelo deferimento da proposta de compensação florestal apresentada pelo 
empreendedor nos termos do PECM analisado.  
 
Acrescenta-se que caso aprovado, os termos postos no PECM e analisados neste parecer 
constarão de Termo de Compromisso a ser assinado entre o empreendedor e o IEF no prazo 
máximo de 60 (sessenta) dias contados da publicação da decisão da CPB/COPAM. 
 
Ressalta-se, finalmente, que o cumprimento da compensação minerária 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. 
 
 

 
Varginha, 23 de abril de 2019. 
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