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PARECER ÚNICO SUPPRI 001/2019 - Protocolo SIAM Nº 0211712/2019 

INDEXADO AO PROCESSO: PA COPAM: SITUAÇÃO: 

Licenciamento Ambiental 6646/2015/002/2017 Sugestão pelo Deferimento 

 

PARECER ÚNICO DE COMPENSAÇÃO FLORESTAL – SUPPRI 001/2019 

Tipo de Processo / Número 

do Instrumento 

(X) Licenciamento 

Ambiental 

PA 6646/2015/002/2017  

(LP+LI+LO) 

( ) Processo de 

Intervenção Ambiental 

APEF Nº 4551/2017 

DAIA N° --- 

Fase do Licenciamento O processo se encontra em fase de análise para fins de 

consolidação do seu Parecer Único (SUPPRI), bem como para 

deliberação pela Câmara Técnica.  

Empreendedor Gerdau Açominas S.A. 

CNPJ / CPF 17.227.422/0142-38 

Empreendimento Projeto da Pilha de disposição de estéril MB2 

Classe Classe 6 

Condicionante n° Sem condicionante específica 

Localização Ouro Preto 

Bacia Rio São Francisco 

Sub-bacia Rio Paraopeba 

Área 

Intervinda 

(PDE MB2) 

Área (ha) 124,7 

Microbacia Rio Paraopeba 

Município Ouro Preto 

Fitofisionomias 

afetadas 

Associação de eucalipto e Floresta Estacional em estágio 

médio de regeneração 

Floresta Estacional em estágio médio de regeneração 

Savana Arborizada 

Savana Gramíneo Lenhosa 

Savana Parque 

Coordenadas Lat: 7738104 Long: 0627100 DATUM: SAD69 

Área 

Proposta 

 

Fazenda 

Wigg 

(9.671) 

Área (ha) 36,42 

Microbacia Rio Paraopeba 

Município Ouro Preto 

Fitofisionomias FESD em estágio médio 

Processo erosivo 

Savana Parque 

Coordenadas Lat:7738356 Long:630943 DATUM: SAD69 

Área 

Proposta 

 

Fazenda 

Cadete e 

Área (ha) 14,49 

Microbacia Rio Paraopeba 

Município Congonhas 

Fitofisionomias FESD em estágio médio 

Processo erosivo 



 

 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 

 

0211712/2019 
12/04/2019 

Pág. 2 de 34 

 

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 
 

Calixto 

(8.373/308) 

Savana arborizada (Cerrado ralo) 

Coordenadas Lat: 7731289 Long: 629745 DATUM: SAD69 

Área 

Proposta 

 

Fazenda Pé 

de Morro 

(16.647) 

Área (ha) 84,60 

Microbacia Rio Paraopeba 

Município Ouro Branco 

Fitofisionomias Associação de FESD em estágio médio com eucaliptal 

FESD em estágio médio 

Coordenadas Lat:7729228 Long:640069 DATUM: SAD69 

Área 

Proposta 

 

Fazenda 

Carreiras 

Área (ha) 123,99 

Microbacia Rio Paraopeba 

Município Congonhas 

Fitofisionomias Pastagem 

Coordenadas Lat:7727517 Long:633521 DATUM: SAD69 

Equipe / Empresa 

responsável pela 

elaboração do PECF 

Sete Soluções e Tecnologia Ambiental – CNPJ 

02.052.511/0001-82 

Dinalva Celeste Fonseca – CREA 53464/D 

Marilia Silva Mendes – CRBio 49493/04D 

Pablo Burkowski Meyer – CRBio 104298/04-P 

Laís Ferreira Jales – CRBio 76152/04-D 
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1 – ANÁLISE TÉCNICA 

 

1. Introdução e contextualização 

 

A empresa Gerdau Açominas S.A. formalizou na Superintendência de Projetos Prioritários dois 

projetos no Complexo Miguel Burnier: Licença prévia concomitante com instalação e operação 

do Alteamento da Barragem de Rejeito dos Alemães (Processo COPAM nº 

01778/2004/038/2015) e Licença prévia concomitante com instalação e operação para a Pilha 

de Estéril MB2 da Mina Miguel Burnier (Processo COPAM nº 6646/2015/002/2017).  

 

Inicialmente, os projetos seriam analisados conjuntamente pela equipe técnica por economia 

processual e por serem contíguos em área, tendo sido protocolada uma única proposta de 

compensação. Contudo, em virtude da promulgação da Lei Estadual nº 23.291, de 25/02/2019, 

que Institui a Política Estadual de Segurança de Barragens foi vedada a concessão de licença 

ambiental para operação ou ampliação de barragens destinadas à acumulação ou à disposição 

final ou temporária de rejeitos ou resíduos industriais ou de mineração que utilizem o método 

de alteamento a montante. Uma vez que na Barragem dos Alemães já havia sido utilizado o 

método à montante anteriormente, esta deverá ser descomissionada e o processo arquivado 

(Processo COPAM nº 01778/2004/038/2015). 

 

Em razão do exposto, o empreendedor protocolou em março/2018 (S0041646/2019) uma nova 

proposta de compensação florestal, contemplando somente a Pilha de Estéril MB2, ou seja, 

apenas o processo COPAM nº 6646/2015/002/2017. 

 

A PDE MB2 se trata de um projeto necessário para abarcar a expansão prevista da cava. O 

processo foi instruído por um Plano de Utilização Pretendida (PUP) elaborado pela Sete 

Soluções e Tecnologia Ambiental (2017). A PDE MB2 ocupará uma área de 175ha terá 

capacidade de armazenamento de 73,75 Mm3, gerando uma vida útil de 10 anos. Contará 

ainda com dois diques de contenção de sedimentos (Barragens leste e oeste), que receberão 

todo o aporte da drenagem.  

 

O projeto faz parte do Complexo Mina Miguel Burnier, que hoje produz 6,0 Mtpa de ROM, 

lavrado de três cavas. Está em análise a ampliação de produção de 5,4 para 9Mtpa, com 

extração de 27 milhões de toneladas por ano, o que implicará no aumento de estéril e de 

rejeito, justificando, portanto, a necessidade de construção da PDE MB2.  

 

O presente parecer refere-se à Proposta de Compensação Ambiental – Projeto Executivo de 

Compensação Florestal, conforme determinado pela Portaria IEF nº 30/2015, referente à 

intervenção e supressão vegetal de Mata Atlântica para implantação dos projetos 

supramencionados que se localizam na bacia do rio São Francisco. O Projeto da Pilha de 

Disposição de Estéril MB2 se encontra na sub-bacia do Rio Paraopeba. Foram feitas propostas 

iniciais de compensação e a proposta final foi apresentada em março de 2019, com as devidas 

vistorias técnicas.   
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O projeto em análise se trata de novas estruturas ou ampliação de estruturas existentes em 

greenfield. Neste, está prevista a supressão de 124,72ha de Mata Atlântica que, para sua 

execução, deve ter aprovada previamente ao licenciamento a compensação especificada na 

Lei Federal nº11.428 de 22 de dezembro de 2006.  

 

A proposta de compensação ambiental em análise está relacionada à AIA n°04551/2017, 

referente ao processo que está sendo analisado pela 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; o presente Parecer tem como objetivo primordial, 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 subsidiar a análise, foi realizada vistoria técnica no empreendimento e nas áreas 

propostas para compensação, que gerou o Relatório de vistoria 0701284/2018 (17 e 18 de 

setembro de 2018) e 762559/2018 (01 de novembro de 2018). A instalação das estruturas 

previstas para o empreendimento implicará em intervenções em Áreas de Preservação 

Permanente e ou supressões de indivíduos isolados, espécies protegidas ou ameaçadas de 

extinção, cuja proposta de Compensação Florestal será analisada pela equipe analista da 

SUPPRI, com suas conclusões a serem apostas no Parecer Único a que se refere o PA 

COPAM já mencionado. 

 

2. Caracterização da área intervinda 

 

Conforme o Plano de Utilização Pretendida - PUP e os demais estudos apresentados sobre o 

empreendimento, o Complexo Minerário Miguel Burnier está no município de Ouro Preto, no 

extremo Sudoeste do Quadrilátero Ferrífero. O Projeto compreende a intervenção em 175,01ha 

da PDE MB2, dos quais 125,01ha são passíveis de compensação. O projeto, como já 

mencionado, faz parte do Complexo Miguel Burnier, no qual a Gerdau e detentora dos direitos 

minerários do direito minerário DNPM 930.600/2009. A Mina se encontra licenciada para 

explotação de 6,0Mtpa, com processo em análise para expansão.  

 

O Projeto da Pilha de Disposição de Estéril MB2, incluindo seus diques, ocupa um total de 

175ha, dos quais 149,01ha estão inseridos na propriedade da Gerdau e 29ha em áreas de 

terceiros, em processo de servidão minerária, junto ao Departamento Nacional de Produção 

Mineral (DNPM).  
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Quanto às características gerais, o clima da região foi traçado com base na estação 

climatológica do INMET, localizada em Ouro Branco (MG), atualmente desativada, e 

Congonhas (MG). Os meses mais chuvosos vão de novembro a março e o período de seca vai 

de maio a agosto, com média anual de incidência de chuvas da ordem de 1.400mm. Os demais 

meses seriam meses de transição. As temperaturas médias são da ordem de 20ºC, com picos 

de temperatura no verão.   

 

O complexo Mina de Miguel Burnier está na bacia hidrográfica federal do Rio São Francisco, 

mas na divisa de duas sub-bacias: Paraopeba e Velhas. A PDE MB2 na Bacia do Rio 

Paraopebas, sub-bacia do Rio Maranhão. A sub-bacia do Rio Maranhão está posicionada na 

região central do estado, onde são desenvolvidas atividades de agricultura, pecuária, industrial 

e minerária, especificamente a exploração de minério de ferro e manganês.  
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Figura 1  Localização do empreendimento nas sub-bacias hidrográficas 

 

Geomorfologicamente, o projeto está inserido no município de Ouro Preto, no sudoeste do 

Quadrilátero Ferrífero, uma das macrounidades geomorfológicas do território brasileiro. É 

caracterizada pela proximidade à Serra de Ouro Branco. O relevo se apresenta dobrado e 

falhado, com formas de relevo invertido e predominância de dissecação fluvial, bastante 

irregular, o que favorece o desenvolvimento de diversas fitofisionomias em gradiente altitudinal.  

 

O empreendimento está inserido no bioma Mata Atlântica, em zona rural, mais precisamente 

no ecótone entre Mata Atlântica e Cerrado, na Serra do Espinhaço. A Serra do Espinhaço é 

considerada a sétima reserva da biosfera brasileira, devido a sua grande diversidade de 
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recursos naturais e endemismo que abriga. Mais da metade das espécies de animais e 

plantas ameaçados de extinção em Minas Gerais estão nas Cadeias do Espinhaço. Esta 

região é considerada de “prioridade extremamente alta”.  

 

Pelos estudos apresentados, o uso e ocupação do solo apontam para grande atuação 

antrópica, com vegetação em diferentes estágios de sucessão, incluindo plantio de eucalipto, 

grande parte abandonada, favorecendo a sucessão do sub-bosque com essências nativas. 

Há ainda atividades de mineração e agricultura, que formam um mosaico com a vegetação 

nativa.  

 

 
Figura 2 Esquema da paisagem da Pilha de Estéril MB2, com as fitofisionomias presentes. 

 

A paisagem permite a formação de diferentes fitofisionomias, incluindo vegetação de grande 

porte nas baixadas e ambientes campestres em altitudes maiores, além de fitofisionomias 

típicas de Cerrado, como Savana Arborizada, Savana Gramíneo-Lenhosa e Savana Parque. 

Sua classificação e estágio sucessional foram definidos conforme as Resoluções CONAMA 

392/2007 e 423/2010.    

 

Em detalhamento da ADA, as áreas de intervenção são as seguintes: 

  

Ambiente Fitofisionomia / uso do 

solo 

Estágio 

sucessional de 

regeneração 

Pilha de 

Estéril MB2 

Licenciada - - - 

Antropizada Acesso/Rodovia - 3,93 

Estrutura da mineração - 0,30 

Solo exposto - 0,70 

Processo erosivo - 0,39 

Eucalipto - 35,59 

Talude revegetado - 4,09 
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Nativas Eucaliptal associado a 

Floresta Estacional 

Semidecidual 

Inicial 0,00 

Médio 97,85 

Floresta Estacional 

Semidecidual (FESD) 

Inicial 0,29 

Savana Arborizada - 14,92 

Savana Parque - 11,95 

Savana arborizada 

degradada 

- 5,00 

Savana Parque 

degradada 

- 0,00 

Savana gramíneo-

lenhosa 

- 0,00 

 

Do total passível de compensação pela Lei nº11.428/2006, tem-se: 124,72 (97,85 + 14,92 + 

11,95) ha, tendo em vista que não há previsão legal para compensação de FESD em estágio 

inicial de regeneração, tampouco para áreas antropizadas. Neste quantitativo estão incluídas 

todas as estruturas e acessos a serem intervindos nos dois projetos.  

 

Os estudos foram realizados analisando os aspectos da florística de todas as fitofisionomias, 

além de composição e estrutura fitossociológica. O estudo apresentado pelo empreendedor 

classificou as fitofisionomias de floresta estacional semidecidual e savana arborizada com 

parcelas de inventário, conforme a legislação vigente.  

 

2.1 Caracterização geral das fitofisionomias 

 

A área se encontra no quadrilátero ferrífero, em um mosaico de vegetações, com áreas 

antropizadas pelo plantio de eucalipto antigo em consonância com áreas preservadas. Para a 

classificação do estágio sucessional da Floresta Estacional Semidecidual, foi usada a 

Resolução CONAMA 392/2007, e para as demais fitofisionomias, conforme a Deliberação 

Normativa COPAM 201/015, a Resolução CONAMA 423/2010. Foi realizado inventário 

florestal apenas nas áreas de floresta (Eucalipto associado a Floresta Estacional, FESD e 

Savana Arborizada), e estudos de florística e caracterização em todas as fitofisionomias.  

 

Foram registradas 406 espécies na ADA dos projetos, distribuídas em 88 famílias botânicas. 

Os estudos informam que 11 morfoespécies não foram identificadas, por falta de material 

reprodutivo adequado. As famílias mais ricas foram Asteraceae (59 espécies); Poaceae (35); 

Fabaceae (29); Myrtaceae (27), respeitando o mesmo padrão já registrado em áreas 

próximas. Das espécies amostradas, 197 são arbóreas, 71 arbustivas e 99 herbáceas. Das 

espécies relevantes para a conservação, 14 foram consideradas de interesse, dentre as 

espécies presentes em listas de espécies ameaçadas ou endêmicas do Quadrilátero 

ferrífero.  
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Há ainda registros de espécies exóticas no entorno do empreendimento, provavelmente 

plantadas nas propriedades para consumo de frutas ou madeira, como Mangifera indica 

(manga), Persea americana (abacate), Musa paradisiaca (banana), Syzygium malaccense 

(jambo), e indivíduos de eucalipto.  

 

2.1.1 Floresta Estacional Semidecidual 

 

As áreas de floresta foram avaliadas juntamente com os eucaliptais, pela dificuldade de 

individualização dos fragmentos. O eucalipto foi introduzido na região no início da década de 

1950, para atender a demanda de produção de carvão vegetal e posteriormente, para a 

indústria de celulose. Grande parte foi abandonada, tendo o sub-bosque diferentes estágios 

de recolonização por espécies nativas e de sucessão ecológica.  

 

A floresta estacional semidecidual em associação com eucalipto foram registradas 223 

espécies, pertencentes a 69 famílias botânicas, sendo as mais representativas Myrtaceae 

(22) e Fabaceae (18).  

 

2.2.2 Savana Parque e Savana Arborizada 

 

A vegetação de Savana Parque se caracteriza por ter dois estratos distintos, um herbáceo 

arbustivo desenvolvido e um estrato lenhoso, formado por árvores pequenas de arquitetura 

tortuosa de até 4 metros de altura em média. Ela é formada principalmente no ecótone entre 

as florestas estacionais e as savanas e os campos. Na ADA, há fragmentos de vegetação 

savânica com as mesmas espécies presentes na Savana Parque, mas em maior densidade 

dos indivíduos arbóreos, alcançando uma média de 12 metros de altura. 

 

Foram encontradas 247 espécies de diferentes portes, distribuídas em 54 famílias botânicas. 

Os destaques são para Asteraceae (58) e Poaceae (26). As espécies mais abundantes 

encontradas foram as arbóreas pioneiras Piptocarpha macropoda, Clethra scabra, 

Lamanonia ternata, Sapium glandulosum, e as herbáceas-arbustivas Miconia albicans, 

Miconia ligustroides, Andropogon bicornis, Achyrocline satureioides e Echinolaena inflexa. 

 

2.2.5 Espécies ameaçadas 

 

A área a ser suprimida está dentro de um complexo minerário, a zonas urbanas e a estradas, 

mas possui grande diversidade de espécies e quantidade de espécies ameaçadas ou de 

interesse para a conservação.  

 

Os estudos de florística apresentaram 14 espécies que estão contidas em alguma lista de 

espécies ameaçadas da flora, inclusive na Portaria MMA nº 443, de 17 de dezembro de 

2014.  

 

Espécie Grau de ameaça 
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Araucaria angustifolia Ameaçado (MMA, 2014) 

Aldama tenuifolia Ameaçado (Biodiversitas, 2007) 

Calea clausseniana Vulnerável (Biodiversitas, 2007) 

Calea rotundifolia Vulnerável (Biodiversitas, 2007) 

Chresta sphaerocephala. Vulnerável (Biodiversitas, 2007) 

Vernonanthura viscidula Ameaçado (Biodiversitas, 2007) 

Evolvulus chrysotrichos Ameaçado (MMA, 2014) 

Stephanopodium engleri Ameaçado (MMA, 2014) 

Ocotea odorifera Ameaçado (MMA, 2014) 

Persea rufotomentosa Vulnerável (Biodiversitas, 2007) 

Diplusodon villosissimus Vulnerável (MMA, 2014) 

Camarea hirsuta Vulnerável (Biodiversitas, 2007) 

Cedrela odorata Vulnerável (MMA, 2014) 

Euplassa incana Vulnerável (MMA, 2014) 

 

Ressalta-se que essas espécies serão alvo de compensação a ser aprovada e avaliada no 

âmbito dos Pareceres em análise na Superintendência.   

 

2.2.5 Fauna 

 

A fauna local foi amostrada e apresentada nos estudos ambientais, em duas coletas 

sazonais. Após compilação de dados para a ADA, foram encontradas 124 espécies de aves, 

sendo 21 espécies endêmicas e duas consideradas quase ameaçadas de extinção em 

âmbito global, beija‐flor‐de‐gravata‐verde (Augastes scutatus) e o campainha‐azul 

(Porphyrospiza caerulescens). A herpetofauna foi avaliada com 20 espécies de anfíbios, 

sendo apenas a Ischnocnema izecksohni classificada como Deficiente em Dados. A 

mastofauna da região é estimada em 28 espécies dentre mamíferos de médio e grande porte 

e pequenos mamíferos não voadores, com registro de espécies ameaçadas, como Callicebus 

nigrifrons, Chrysocyon brachyurus, Leopardus guttulus, Puma concolor e Lontra longicaudis.  

 

Como um todo, apesar do grau de antropização da área, ainda há recursos suficientes para 

abrigar uma fauna rica, incluindo espécies exigentes em termos ambientais e ameaçadas de 

extinção, tanto nas áreas florestais como de savana.  

 

2.3 Quantitativos finais 

 

A proposta apresentada pelo empreendedor se dará nos seguintes termos: 

 

Compensação Quantitativo (ha) Área destinada a 

compensação (ha) 

Mata Atlântica – Art 17 124,72 129,40 

Mata Atlântica – Art 32 124,72 130,10 

Total 249,44 259,50 

 

O quadro abaixo apresenta, em síntese as características da área intervinda: 
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Área 

(ha) 

Bacia 

hidrográfica 

Sub-bacia Fitofisionomia Estágio 

Sucessional 

97,85 São 

Francisco 

Rio 

Paraopeba 

Associação de eucalipto 

e FESD 

Médio 

14,92 Savana Arborizada - 

11,95 Sana Parque - 

 

3. Caracterização das áreas propostas para compensação  

 

Conforme PECF, para cumprimento do disposto no Art. 17 da Lei 11.428/2006 foi realizada 

uma proposta de compensação com diversas medidas. A primeira delas diz respeito ao 

inciso II, artigo 26º do Decreto nº 6.660/2008, que regulamenta a Lei nº 11.428/2006, a saber: 

 

Art. 26.  Para fins de cumprimento do disposto nos arts. 17 e 32, 

inciso II, da Lei no 11.428, de 2006, o empreendedor deverá: 

 

I - destinar área equivalente à extensão da área desmatada, para 

conservação, com as mesmas características ecológicas, na mesma 

bacia hidrográfica, sempre que possível na mesma microbacia 

hidrográfica e, nos casos previstos nos arts. 30 e 31 da Lei no 11.428, 

de 2006, em áreas localizadas no mesmo Município ou região 

metropolitana; ou 

 

II - destinar, mediante doação ao Poder Público, área equivalente no 

interior de unidade de conservação de domínio público, pendente de 

regularização fundiária, localizada na mesma bacia hidrográfica, no 

mesmo Estado e, sempre que possível, na mesma microbacia 

hidrográfica.   

 

O empreendedor propôs a regularização fundiária de área no interior do Parque Estadual da 

Serra de Ouro Branco, conforme trecho abaixo: 

 

 Área proposta para compensação 03: área de 84,60ha no Parque Estadual Serra de 

Ouro Branco, no município de Congonhas, na estrada que liga Ouro Branco a Ouro 

Preto, que atravessa o parque, sub-bacia Paraopeba. 

 

Para as demais medidas escolhidas, usou-se o Art. 2º da Portaria IEF nº 30/15, que citam as 

formas de recuperação previstas no inciso I do Decreto nº 6.660/2008, a saber:  

 

- Inciso I: “Destinação de área para conservação com as mesmas características ecológicas, 

localizada na mesma bacia hidrográfica e, sempre que possível, na mesma microbacia 
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hidrográfica e, para os casos previstos nos art. 30 e 31 da Lei nº 11.428/2006, em áreas 

localizadas no mesmo município ou região metropolitana”.  

 

a) A imobilização de áreas, inseridas nas propriedades relacionadas abaixo, para 

conservação na forma de criação de Servidão Ambiental em caráter perpétuo: 

 

 Área proposta para compensação 01: área de 36,42ha, localizada nas proximidades 

da Mina de Miguel Burnier, contínua ao Parque Estadual Serra de Ouro Branco; 

 Área proposta para compensação 02: área de 14,49ha, composta por sete poligonais 

e localiza-se no município de Congonhas, nas proximidades do Parque Estadual 

Serra de Ouro Branco, na sua divisa com o município de Ouro Branco;  

 

- Inciso II: “Recuperação de área mediante o plantio de espécie nativas análogas à 

fitofisionomia suprimida em área localizada na mesma bacia hidrográfica e, sempre que 

possível, na mesma microbacia”.  

 

b) A imobilização de área através de instituição de servidão ambiental, inseridas nas 

fazendas relacionadas abaixo para recuperação mediante o plantio de espécies 

nativas conforme PTRF: 

 

 Área proposta para compensação 04: área de 123,99ha no município de Ouro 

Branco, ocupada por pastagem, próxima à planta da Gerdau.   

 

As áreas foram vistoriadas nos dias 17 e 18 de setembro (0701284/2018) e 01 de novembro 

(0762559/2018), que gerou relatório de vistoria. 
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3.1 Critérios de paisagem 

 

As propostas de compensação são contíguas ao empreendimento, em seu entorno, ou 

próximas a outros empreendimentos do mesmo empreendedor, como no caso do entorno do 

Reservatório Soledade, em Ouro Branco, próximo às instalações da Gerdau Açominas. São 

ainda próximas ou vinculadas ao Parque Estadual de Ouro Branco e à RPPN Luíz Carlos J. 

Tamassia.  

 

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. 
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As propostas estão no entorno ou mesmo dentro de Unidades de Conservação, conforme o 

mapa abaixo. Dessa forma, estariam contribuindo para a garantia de conservação do entorno 

de unidades e formação de corredores ecológicos em escala local.  
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3.2 Descrição das áreas 

 

Área proposta para Compensação 01 

A área denominada Proposta de Compensação 01 possui 36,42ha, localizada no distrito de 

Miguel Burnier, no município de Ouro Preto. Trata-se de uma área com vegetação nativa, 

campestre, na zona de amortecimento do Parque Estadual da Serra de Ouro Branco, em sua 

porção noroeste. O empreendedor informa que em consulta a gestora do Parque Estadual 

Serra de Ouro Branco e a Unidade de Barbacena do Instituto Estadual de Florestas foi 

confirmado que os limites atuais do Parque serão adequados de forma a contemplar os 

limites desta área, já georreferenciada pela Gerdau. 

 

Do total da área, apenas 30,49ha serão usados como compensação, uma vez que 5,928ha 

se encontram como processo erosivo.  
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A vegetação de Savana Parque, ou Campo sujo possui dois estratos distintos, sendo um 

herbáceo-arbustivo e um estrato lenhoso, com pequenos indivíduos arbóreos de até 4 metros 

de altura, em média. A área já foi intervinda no passado, com alteração do estrato original e 

do banco de sementes, com várias espécies comuns em áreas antrópicas.  

 

Há, contudo, espécies relevantes para a conservação, conforme tabela abaixo: 

 

 

 

A área possui elevada riqueza de espécies, mas com resquícios de usos passados como 

mineração e queimadas, com invasão da espécie exótica Melinis minutiflora (capim-meloso) 

em alguns trechos.  
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Área proposta para Compensação 02 

A área denominada Proposta de Compensação 02 possui 14,49ha, para instituição de 

servidão ambiental próxima à RPPN Luiz Carlos Jurovsky Tamassia, que é contígua ao 

Parque Estadual Serra do Ouro Branco. Semelhante à área de intervenção, dados históricos 

demonstram que as formações florestais foram intensamente suprimidas no início do século 

XVIII, com o uso do carvão na siderurgia, além de uso para garimpo. Além disso, é uma das 

áreas com grande incidência de fogo e espécies exóticas.  

 

A ocupação da área é feita conforme tabela abaixo: 

 

 
 

A propriedade é bastante heterogênea, de forma que foram propostos para a compensação, 

fragmentos de floresta estacional semidecidual que tivessem atingido o estágio médio de 

sucessão, enquanto há na matriz comunidades mais recentes, com indivíduos arbóreos de 

menor porte. A área proposta apresenta dossel contínuo, altura média aproximada de 12m e 
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conexão direta com fitofisionomias de cerrado, reforçando a ideia de um mosaico na região. 

Foram registradas 222 espécies, uma riqueza próxima à das áreas florestais na ADA.  

 

Quanto ás espécies relevantes para a conservação, foram encontradas três espécies 

ameaçadas de extinção: cedro-rosa (Cedrela fissilis Vell.), o cedro-do-brejo (Cedrela odorata 

L.) e a Proteaceae Euplassa incana (carvalho-do-brasil). Apenas estas últimas foram 

registradas na ADA. As populações encontradas de Euplassa incana foram significativas, 

com indivíduos jovens, mostrando a relevância da área na conservação da espécie.  

 

 
 

Área proposta para Compensação 03 

 

A área proposta para compensação 03 possui 84,61ha, e está dentro dos limites do Parque 

Estadual Serra do Ouro Branco, e será regularizada por doação ao poder público. Está no 

mesmo contexto da área 02. A área da propriedade se divide em: 
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A área é especialmente semelhante à área de intervenção, com associação entre eucaliptais 

e floresta nativa, mas em estágio sucessional mais avançado e com fragmentos já livres da 

espécie exótica. Há um dossel formado, continuo e alto, além de serapilheira abundante e 

plântulas de espécies nativas, indicando um processo sucessional independente da 

influência do eucaliptal. Foram registradas 228 espécies, de 73 famílias botânicas.  

 

Dentre as espécies relevantes para a conservação, apenas Euplassa incana foi registrada 

nas listas oficiais de espécies ameaçadas. Há, contudo, espécies consideradas raras e um 

alto potencial para o estabelecimento de espécies ameaçadas mediante o avanço da 

sucessão na área.  
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Área proposta para Compensação 04 

 

A área 04 foi proposta após solicitação de adequação por parte da equipe técnica, que 

entendeu que a área anteriormente apresentada não possuía atributos relevantes para a 

recuperação por estar em estágio médio de sucessão. Dessa forma, o empreendedor propôs 

em substituição a área 04, próxima a Usina Presidente Arthur Bernardes da Gerdau e 

corresponde a sete poligonais que totalizam 123,99 ha. 

 

A área se encontra dominada por plantios de braquiária, uma espécie exótica agressiva para 

criação de gado. Há poucas áreas de vegetação com espécies nativas e áreas de uso 

restrito, como faixas de servidão de Linhas de Transmissão, de Linhas de Distribuição e um 

gasoduto, que não devem ser recuperadas pela necessidade de manutenção das estruturas.  
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4. Critérios técnicos e legais 

 

Tendo em vista a Lei Federal 11.428/2006 e os demais critérios legais, a proposta em 

questão será avaliada em função dos requisitos legais e técnicos, a fim de se estabelecer 

sua adequação legal e viabilidade. 

 

4.1 Adequação da área em relação a sua extensão e localização 

 

Com relação à localização da área a ser proposta como compensação florestal por 

supressão de remanescentes de Mata Atlântica, a Lei Federal nº11.428 de 2006, no seu 

artigo 17, determina que: 

 

Art. 17. O corte ou a supressão de vegetação primária ou secundária nos 

estágios médio ou avançado de regeneração do Bioma Mata Atlântica, 

autorizados por esta Lei, ficam condicionados à compensação ambiental, na 

forma da destinação de área equivalente à extensão da área desmatada, com 

as mesmas características ecológicas, na mesma bacia hidrográfica, sempre 

que possível na mesma microbacia hidrográfica, e, nos casos previstos nos arts. 

30 e 31, ambos desta Lei, em áreas localizadas no mesmo Município ou região 

metropolitana. 

§ 1º Verificada pelo órgão ambiental a impossibilidade da compensação 

ambiental prevista no caput deste artigo, será exigida a reposição florestal, com 

espécies nativas, em área equivalente à desmatada, na mesma bacia 

hidrográfica, sempre que possível na mesma microbacia hidrográfica. 

 

O Decreto Federal nº 6.660/08, em seu artigo 26, sem fazer distinção de tipologia de 

empreendimentos, define os critérios de localização das áreas a serem propostas como 

compensação por intervenção em Mata Atlântica: 

 

Art. 26. Para fins de cumprimento do disposto nos arts. 17 e 32, inciso II, da Lei 

no 11.428, de 2006, o empreendedor deverá: 

I - destinar área equivalente à extensão da área desmatada, para conservação, 

com as mesmas características ecológicas, na mesma bacia hidrográfica, sempre 

que possível na mesma microbacia hidrográfica e, nos casos previstos nos arts. 

30 e 31 da Lei no 11.428, de 2006, em áreas localizadas no mesmo Município ou 

região metropolitana; ou 

II - destinar, mediante doação ao Poder Público, área equivalente no interior de 

unidade de conservação de domínio público, pendente de regularização fundiária, 

localizada na mesma bacia hidrográfica, no mesmo Estado e, sempre que 

possível, na mesma microbacia hidrográfica. 

 

Quanto ao quantitativo de compensação, a proposta do empreendedor é no sentido de: 
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FITOFISIONOMIA ÁREA 

(ha) 

COMPENSAÇÃO (ha) 

REG. UC ART 17 ART 32 TOTAL 

Floresta estacional 

semidecidual em associação 

com eucalipto 

97,85 84,60 17,196 123,99 198,8 

Savana Parque e Savana 

Arborizada 

26,87  27,616 54,6 

Total 124,72 84,60 50,92 123,99 253,4 

 

Em âmbito estadual, a SEMAD acompanha todos os requisitos estabelecidos pela legislação 

federal no que se refere à localização da área a ser compensada. Assim, entende-se que a 

área proposta atende os requisitos relacionados à localização, uma vez que: 

 

 Insere-se na mesma bacia do rio São Francisco, na mesma sub-bacia 

 

As intervenções dos empreendimentos ocorrerão na Bacia do Rio São Francisco, na sub-

bacia do Paraopeba. As propostas de compensação estão próximas ao empreendimento, em 

sua maioria e no entorno de unidades de conservação.  
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 Possui o dobro da área intervinda 

 

No que tange às exigências com relação à dimensão da área proposta, a SEMAD segue a 

Recomendação nº 05/2013 de lavra do Ministério Público do Estado de Minas Gerais, no que 

tange a adoção de medidas entre as quais destaca-se, a “comprovação de existência de 

áreas aptas ao cumprimento da compensação ecológica específica equivalentes ao dobro da 

área pretendida para supressão (...)”.  

 

Tal recomendação está em consonância com o disposto na Deliberação Normativa COPAM 

nº 73, de 8 de setembro de 2004, art. 4º, §4º.  

 

Assim, entende-se que a proposta atende tal exigência, uma vez que a área a ser 

compensada pelas duas formas possui o dobro da área a ser suprimida. Nas áreas propostas 

para compensação na modalidade de instituição de servidão ambiental foram subtraídas as 

áreas de preservação permanente, em atenção à vedação de instituição de servidão 

ambiental nestes locais prevista na lei 12.651/2012. 

 

4.2 Equivalência ecológica 

 

O Inciso I do Art. 26 do Decreto Federal nº 6.660/08, já citado anteriormente, define que, nos 

casos de compensação ambiental por intervenção em Mata Atlântica, a área destinada para 

a conservação deve conter “as mesmas características ecológicas” que a área que sofreu 

intervenção. Nos estudos apresentados com a caracterização das áreas de compensação, 

foram realizados inventário e estudos de florística, como já demonstrados na caracterização 

das áreas.  

 

 Correspondência de elementos abióticos relevantes 

 

As áreas de compensação estão localizadas na mesma bacia federal que o empreendimento, 

a bacia do Rio São Francisco, e na mesma sub-bacia, a do Rio Paraopeba. Por estarem 

próximas ao empreendimento, as áreas contam com similaridades geomorfológicas, de 

altitude, edáficas e climáticas.  

 

Na vistoria, foi possível perceber uma semelhança entre as paisagens de intervenção e de 

compensação, incluindo substratos semelhantes e o mesmo histórico de uso do solo.   

 

 Correspondência em termos de biodiversidade 

 

Em termos de biodiversidade, a área de compensação é considerada como área prioritária, 

com semelhanças com a área de supressão. Foi verificado in loco e com base nos estudos 

apresentados que as áreas se encontra no estágio sucessional secundário médio, com base 

na Resolução CONAMA 392/07, onde foi possível visualizar a formação de dois estratos bem 

definidos. 
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No comparativo entre as áreas, em relação à riqueza, considerando as plantas identificadas 

até o nível específico nas duas áreas foram registradas 590 espécies, sendo 199 comuns às 

duas áreas (intervindas e propostas para compensação); 167 plantas ocorrem apenas nas 

áreas passíveis de intervenção e 224 apenas nas áreas propostas para compensação. Do 

total, 59,49 % das espécies identificadas na área afetada foram também registradas nas 

áreas de compensação. Nos estudos realizados nas áreas de compensação, foram 

encontradas espécies ameaçadas, de acordo com a Portaria MMA 443/2014, como já 

mencionado na descrição da área.  

 

Quanto à fauna, foi realizado inventário na ADA, como já mencionado. Há registro de 

espécies ameaçadas e críticas, mostrando que as áreas de intervenção ainda provêm 

recursos para espécies existentes ecologicamente. Não foram realizados estudos de fauna 

nas áreas de compensação, mas há potencial para ocorrência de todas essas espécies pela 

proximidade com a área de intervenção e continuidade de ambientes. A proximidade com 

Unidades de Conservação reforça o argumento da importância de manutenção das áreas   

 

 Ocorrência de espécies invasoras 

 

As áreas vistoriadas apresentam algumas espécies invasoras, principalmente gramíneas, 

devido à proximidade com antigas áreas de fazendas e aos plantios de espécies exóticas, 

tanto para cultivo de frutas como para produção de madeira. Elas não dominam a paisagem, 

contudo, faz-se necessária ação de manejo.  

 

 Ocorrência de indicadores de degradação ambiental 

 

Foram encontradas áreas degradadas nas áreas de compensação, mas que não estão 

sendo contabilizadas para a proposta. No entanto, essas áreas possuem potencial de 

recuperação pelos processos de sucessão natural.  

 

4.3 Formas de conservação 

 

O Decreto Federal nº 6.660/08 e o artigo 2º da Portaria nº 30 do IEF preveem algumas 

possibilidades de destinação da área para conservação: 

 

Art. 27. A área destinada na forma de que tratam o inciso I e o § 1o 

do art. 26, poderá constituir Reserva Particular do Patrimônio 

Natural, nos termos do art. 21 da Lei no 9.985, de 18 de julho de 

2000, ou servidão florestal em caráter permanente conforme 

previsto no art. 44-A da Lei no 4.771, de 15 de setembro de 1965 - 

Código Florestal. 
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Em consonância com o referido decreto, a Portaria IEF nº 30/2015, artigos 1º e 2º, 

respectivamente, determina os documentos técnicos e os instrumentos jurídicos necessários 

para a aplicação das diferentes formas de compensação previstas. 

  

Para a compensação prevista nas áreas de compensação 01 e 02, o empreendedor pretende 

instituir Servidão Ambiental na matrícula do imóvel em caráter perpétuo. Para a 

compensação na área de compensação 04, o empreendedor pretende também a instituição 

de Servidão Ambiental, além da execução do Programa Técnico de Reconstituição da Flora, 

conforme apresentado nos estudos. Para a área de compensação 03, será realizada a 

doação ao poder público estadual de área dentro de Unidade de Conservação.  

 

4.3.1 Formas de reconstituição da Flora 

 

O empreendedor apresentou ainda o Projeto Técnico de Reconstituição da Flora para a 

Fazenda Carreiras (Área 04). O Projeto pretende conduzir a regeneração natural nas áreas 

de Floresta Estacional Semidecidual em estágios inicial e médio de regeneração, nucleação 

com espécies de Floresta Estacional Semidecidual nas áreas ocupadas por pastagem sob 

latossolo vermelho, nucleação com espécies de Cerrado nas áreas ocupadas por pastagem 

sob cambissolo, instalação de poleitos e galharias e enriquecimento com mudas de ipê 

amarelo.  

 

Os plantios serão feitos com espécies nativas pioneiras, em núcleos de 1000m2 cada, com 

espaçamento de 3 em 3 metros, estimando-se 112 mudas em cada núcleo, totalizando quase 

3 mil mudas nas áreas de savana arborizada e 4500 mudas nas áreas de floresta.  

 

5. Síntese 

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

Parecer, está consolidada no quadro a seguir: 

 

Área intervinda Áreas propostas 

Município: Ouro Preto Município: Ouro Preto / Congonhas / Ouro Branco 

Microbacia: Paraopeba Microbacia: Paraopeba 

Área 

(ha) 

Fitofisionomia Estágio 

sucessional 

Número Modalidade Área (ha) Fitofisionomia 

97,85 Associação de 

eucalipto e 

Floresta 

Estacional 

Semidecidual 

Médio 01/02 Conservação 3,196 + 

14,00 

FESD em 

estágio médio 

03 Conservação 84,60 FESD +  

associação de 

eucalipto e 

FESD 

04 Recuperação 97,85 - 

14,92 Savana - 01 Conservação 27,296 Savana  
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Arborizada 02 Conservação 0,32 Savana  

11,95 Savana Parque -  04 Recuperação 26,14 - 

TOTAL: 124,72 TOTAL: 259,51 

 

A proposta, portanto, está adequada com a legislação vigente e com os critérios técnicos. 

Por haver áreas preservadas no entorno e estar próximo do Parque Nacional Serra do 

Gandarela, a proposta do empreendedor apresenta uma tentativa de formação de corredores 

ecológicos e de contínuos de vegetação, várias vezes com unidades de conservação, de 

forma a haver ganho ambiental e manutenção de áreas preservadas.  

 

2 CONTROLE PROCESSUAL 

 

Trata-se de processo administrativo formalizado pelo empreendedor, GERDAU AÇOMINAS 

S/A, 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 06646/2015/002/2017 – LAC2 (LP + LI) em 

trâmite perante esta Superintendência por força da determinação da Deliberação GCPPDES nº 

04/2018. 

 

2.1. Da proposta de compensação 

 

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

proposta: 

 

PROPOSTA DO EMPREENDEDOR (conforme último protocolo – atualização de proposta 

feita em 26/03/2019) – PASTA 02 

 

ART. 17 ART. 32 

REGULARIZAÇÃO FUNDIÁRIA 

ÁREA EM UC (84,6 HÁ): Parque 

Estadual Serra do Ouro Branco - Faz. Pé 

do morro – Mat. 16647 - Área de 

expansão urbana 

 

INSTITUIÇÃO DE SERVIDÃO 

AMBIENTAL (propriedades rurais não 

inseridas em UC): Faz. Wigg – Mat. nº 

RECUPERAÇÃO DE ÁREA 

DEGRADADAS (123, 99 HÁ). Sete imóveis 

distintos, todos de Propriedades da Gerdau 

– inseridas na Faz. Carreiras, conforme 

segue: 

 

Área 1 – F15 – Mat. 8466 

Área 2 – F16 – Mat. 8467 

Área 3 – F17 – Mat. 8468 
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9.671 (área de 36,42ha)  e Faz. Cadete 

e Calixto – Mat. nº 8.373 e 308 (área 

de14,49 há) 

Área 4 – F18 – Mat. 8469 

Área 5 – F19 – Mat. 8470 

Área 6 – F20 – Mat. 8472 

Área 7 – F23 – Mat. 4713 

 

 

 

2.2. 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 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. 

 

http://legislacao.planalto.gov.br/legisla/legislacao.nsf/Viw_Identificacao/DEC%206.660-2008?OpenDocument
http://legislacao.planalto.gov.br/legisla/legislacao.nsf/Viw_Identificacao/DEC%206.660-2008?OpenDocument
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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.  

 

2.3. 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: Foram apresentados o estatuto social 

da empresa acompanhado das atas de assembleia para a sua alteração, bem como o 

comprovante de inscrição e situação junto ao Cadastro Nacional da Pessoa Jurídica.  

b) Procuração específica e indicação do responsável pela assinatura do TCCF: 

Consta procuração e os documentos pessoais do procurador.  

c) 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.  

d) Projeto Executivo de Compensação Florestal – PECF: foi apresentado o PECF com 

as ARTs e CTFs dos responsáveis pelo Projeto, bem como o Projeto Técnico de 

Reconstituição de Flora – PTRF, com as ARTs e CTFs dos responsáveis pelo Projeto. 

Todos os documentos estão com data de validade vigente.   

 

Além destes documentos básicos, é dever do empreendedor atender o disposto no TERMO DE 

REFERÊNCIA, complementando a documentação de acordo com a necessidade para 

efetivação da proposta apresentada. Neste sentido, temos que, inicialmente, foram 

apresentados os requerimentos para formalização de proposta de compensação florestal 

assinado pelo Sr. WENDEL GOMES DA SILVA, cujos documentos pessoais e comprovante de 

endereço foram devidamente anexados, assim como a procuração. Em relação às propostas o 

empreendedor atendeu às exigências contidas no termo de referência, conforme se 

demonstrará: 

 

a) Destinação de área para conservação e instituição de Servidão Florestal:  

 

Para a instituição desta apresentou-se: 
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 Certidão de Registro emitida pelo Cartório de Registro de Imóveis da Comarca de Ouro 

Preto referente à MATRÍCULA Nº 9.671, imóvel denominado Fazenda Wigg, contrato 

de alienação de bens e cessão de direitos celebrado entre a GERDAU AÇOMINAS,  

como adquirente e cessionária do bem, e outros (consta no anexo IV o imóvel de 

origem, cuja matrícula é a de nº 2945-A). Observamos que não foi feita a devida 

atualização da titularidade do imóvel junto ao CRI. Além disso, foi apresentada a planta 

topográfica da área total do referido imóvel, indicando os vértices definidores de seus 

limites, assinada por profissional habilitado, Sr. Ernandes Pereira dos Santos, 

engenheiro agrimensor, CREA nº MG -90664/D, com a devida Anotação de 

Responsabilidade Técnica – ART, devidamente quitada, e memorial descritivo dos 

limites do imóvel e das áreas propostas como Servidão.  

 Certidão de Registro emitida pelo Cartório de Registro de Imóveis da Comarca de 

Congonhas/MG referente à MATRÍCULA Nº 308, imóvel denominado Fazenda Bom 

Cabelo, constando como proprietária do GERDAU AÇOMINAS. Além disso, foi 

apresentada a planta topográfica da área total do referido imóvel, indicando os vértices 

definidores de seus limites, assinada por profissional habilitado, Sr. Ernandes Pereira 

dos Santos, engenheiro agrimensor, CREA nº MG -90664/D, com a devida Anotação de 

Responsabilidade Técnica – ART, devidamente quitada, e memorial descritivo dos 

limites do imóvel e das áreas propostas como Servidão. 

 Certidões de Registro emitida pelo Cartório de Registro de Imóveis da Comarca de 

Congonhas/MG referente às MATRÍCULA Nº 8.373, imóvel denominado Fazenda do 

Cadete, constando a GERDAU AÇOMINAS como proprietária do bem. Além disso, foi 

apresentada a planta topográfica da área total do referido imóvel, indicando os vértices 

definidores de seus limites, assinada por profissional habilitado, Sr. Ernandes Pereira 

dos Santos, engenheiro agrimensor, CREA nº MG -90664/D, com a devida Anotação de 

Responsabilidade Técnica – ART, devidamente quitada, e memorial descritivo dos 

limites do imóvel e das áreas propostas como Servidão. 

 

Observamos que todas as certidões apresentadas foram emitidas em AGOSTO/2018, estando, 

portanto, válidas. Para todos os imóveis foi apresentado o recibo de inscrição no CAR – 

Cadastro Ambiental Rural comprovando-se, desta forma, a regularidade dos imóveis perante a 

legislação florestal relativamente à comprovação da RESERVA LEGAL.  

 

Portanto, para a opção “destinação de área para conservação, mediante a instituição de 

servidão florestal/ambiental”, o empreendedor atendeu ao determinado no Termo de 

Referência.  

 

b) REGULARIZAÇÃO FUNDIÁRIA de unidade de conservação, a saber, Parque 

Estadual Serra do Ouro Branco - Faz. Pé do morro – Mat. nº 16.647 - Área de 

expansão urbana 
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Para esta opção, é dever do empreendedor apresentar documentos específicos, quais sejam:  

 

 Certidões de Registro emitida pelo Cartório de Registro de Imóveis da Comarca de Ouro 

Branco referente às MATRÍCULA Nº 16.647, imóvel denominado Fazenda Pé do Morro. 

Trata-se de imóvel situado em área de expansão urbana do município de Ouro Branco.  

 Certidão de ônus reais e de ações reais e reipersecutórias emitida pelo Cartório de 

Registro de Imóveis da comarca de Ouro Branco, em 20 de agosto de 2018, atestando 

que o imóvel se encontra livre e desembaraçado de quaisquer ônus. 

 Prova de quitação do IPTU, correspondente aos últimos cinco exercícios: Foi 

apresentada certidão negativa de débitos nº 27260 emitida pela Prefeitura de Ouro 

Branco, cuja validade expirou em 03/02/2019. Após pedido de informação 

complementar, o empreendedor apresentou a documentação atualizada. 

 Declaração do Gerente da unidade de conservação, atestando que a área a ser doada 

encontra-se localizada no interior da unidade de conservação, encontrando-se pendente 

de regularização fundiária: foi apresentada declaração emitida pela Gerente do PESOB, 

Sra. Letícia Dornelas Moraes, afirmando o interesse na regularização fundiária.  

 

Além disso, foram apresentados memorial descritivo e planta topográfica da área do referido 

imóvel, indicando os vértices definidores de seus limites, assinada por profissional habilitado, 

Sr. Ernandes Pereira dos Santos, engenheiro agrimensor, CREA nº MG -90664/D, com a 

devida Anotação de Responsabilidade Técnica – ART, devidamente quitada, e memorial 

descritivo dos limites do imóvel e das áreas propostas como REGULARIZAÇÃO FUNDIÁRIA.  

 

Portanto, para a opção “destinação de área para conservação, mediante a doação ao 

poder público de área localizada no interior de UC, visando a regularização fundiária da 

mesma”, o empreendedor atendeu ao determinado no Termo de Referência.  

 

c) Recuperação de área e instituição de servidão florestal (art. 32):  

 

O empreendedor propõe área para recuperação na Fazenda Carreiras, cujas matrículas são: 

Área 1 – F15 – Mat. 8466, Área 2 – F16 – Mat. 8467, Área 3 – F17 – Mat. 8468, Área 4 – F18 – 

Mat. 8469, Área 5 – F19 – Mat. 8470, Área 6 – F20 – Mat. 8472 e Área 7 – F23 – Mat. 4713.  

 

Para tanto, apresentou a seguinte documentação: 

 

 Certidões de Registro emitida pelo Cartório de Registro de Imóveis da Comarca de 

Congonhas referente às matrículas acima descritas; 

 Recibo de inscrição dos imóveis rural no CAR relativo aos imóveis atestando, assim, a 

regularidade dos mesmos perante a legislação florestal relativamente à comprovação 

da RESERVA LEGAL; 

 PTRF - Projeto Técnico de Recuperação de Flora elaborado por SETE SOLUÇÕES E 

TECNOLOGIA AMBIENTAL LTDA. Constam como responsáveis técnicos Dinalva 
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Celeste Fonseca, Eduardo Christofaro de Andrade e Marília Silva Mendes, todos com 

ART e CTF vigentes.  

 Plantas topográficas e Memoriais descritivos dos imóveis assinados por Ernandes 

Pereira dos Santos com a respectiva ART. 

 

Portanto, para a opção “Recuperação de área e instituição de servidão florestal”, o 

empreendedor atendeu ao determinado no Termo de Referência.  

 

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. 

 

2.4. 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 124,72 hectares, sendo ofertado a título de compensação 

uma área total de 259,51 hectares (vide quadros inseridos no parecer – item 5 ). Logo, o 

critério quanto à proporcionalidade de área foi atendido.  

 

b) Conformidade locacional: 

 

                                                 
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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b.1) Bacia hidrográfica: As intervenções ambientais solicitadas pelo Empreendedor 

ocorrerão na Bacia Hidrográfica do Rio São Francisco, sub-bacia Rio Paraopeba. Foram 

feitas propostas para compensação com áreas localizadas na Bacia Hidrográfica do Rio 

São Francisco/ sub-bacia 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.  

 

 

2.5. OBSERVAÇÕES: 

 

Ressalta-se que a Servidão Florestal deverá ser gravada no registro do imóvel em caráter 

permanente/perpétuo, de acordo com o artigo 27 do Decreto Federal 6.660/2007: 

 

Art. 27. A área destinada na forma de que tratam o inciso I e o § 1 o 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 n o 4.771, de 15 de setembro de 1965 - Código 

Florestal.  

 

Parágrafo único. O órgão ambiental competente promoverá vistoria prévia na área 

destinada à compensação para avaliar e atestar que as características ecológicas e a 

extensão da área são equivalentes àquelas da área desmatada. 

 

Muito embora tenha a Lei Federal nº 4.771/1965 sido expressamente revogada pela Lei 

Federal nº 12.651/2012, este diploma traz disposições específicas sobre o tema da servidão 

ambiental, conforme art. 78, que assim dispõe: 

Art. 78. O art. 9o-A da Lei no 6.938, de 31 de agosto de 1981, passa a vigorar com a 

seguinte redação: 

§ 7o As áreas que tenham sido instituídas na forma de servidão florestal, nos termos 

do art. 44-A da Lei no 4.771, de 15 de setembro de 1965, passam a ser consideradas, 

pelo efeito desta Lei, como de servidão ambiental.” (NR) 

Portanto, deverá o interessado, promover o registro da servidão florestal junto ao cartório de 

registro do imóvel conforme dispõe a legislação.  

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. 
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3 CONCLUSÃO 

 

Considerando-se as análises técnica e jurídica realizadas infere-se que o presente processo se 

encontra apto à análise e deliberação da Câmara de Proteção à Biodiversidade e áreas 

protegidas do COPAM. 

 

Ainda, considerando os aspectos técnicos descritos e analisados, bem com a inexistência de 

óbices jurídicos no cumprimento da proposta de Compensação Florestal em tela, este Parecer 

é pelo deferimento da proposta de compensação florestal apresentada pelo empreendedor nos 

termos do PECF 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 o IEF no prazo 

máximo de 30 dias. 

 

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, 12 de abril de 2019 
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