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Secretaria de Estado de Meio Ambiente e Desenvolvimento Sustentável - SEMAD

ANEXO III DO PARECER ÚNICO

GOVERNO DO ESTADO DE MINAS GERAIS

Intervenção Ambiental COM AAF 10000000135/18 08/03/2018 15:25:00 NUCLEO CAXAMBÚ

1. IDENTIFICAÇÃO DO PROCESSO

Tipo de Requerimento de Intervenção Ambiental Núm. do Processo Data Formalização Unidade do SISEMA
responsável pelo processo

2. IDENTIFICAÇÃO DO RESPONSÁVEL PELA INTERVENÇÃO AMBIENTAL
2.1 Nome: 2.2 CPF/CNPJ:

2.3 Endereço: 2.4 Bairro:

2.5 Município: 2.6 UF: 2.7 CEP:

2.8 Telefone(s): 2.9 E-mail:

3. IDENTIFICAÇÃO DO PROPRIETÁRIO DO IMÓVEL

3.1 Nome:

3.3 Endereço:

3.5 Município:

3.8 Telefone(s): 3.9 E-mail:

3.7 CEP:3.6 UF:

3.4 Bairro:

3.2 CPF/CNPJ:

4. IDENTIFICAÇÃO E LOCALIZAÇÃO DO IMÓVEL

4.1 Denominação: 4.2 Área Total (ha):
4.3 Município/Distrito: 4.4 INCRA (CCIR):

Livro: Folha: Comarca:

4.6 Coordenada Plana (UTM) 
X(6):

Y(7):

Datum:

Fuso:
5. CARACTERIZAÇÃO AMBIENTAL DO IMÓVEL

5.1 Bacia hidrográfica:

(especificado  no campo 11).

apresenta-se recoberto por vegetação nativa.

5.6 Conforme o ZEE-MG, qual o grau de vulnerabilidade natural para o empreendimento proposto? (especificado  no campo 11)

5.7 Bioma/ Transição entre biomas onde está inserido o imóvel Área (ha)

00336769-5 / NAVITAS ENERGIA SACRAMENTO II LTDA.

AVENIDA SEGUNDA AVENIDA, 0 QD 1-B LOTE 58 SL 02M  PAV 01 COND CIDADE VERA CRUZ

23.080.072/0001-91

APARECIDA DE GOIANIA GO 74.934-605

(62) 8606-0339 mariana@weltenergia.com.br

00336769-5 / NAVITAS ENERGIA SACRAMENTO II LTDA.

AVENIDA SEGUNDA AVENIDA, 0 QD 1-B LOTE 58 SL 02M  PAV 01 COND

APARECIDA DE GOIANIA

(62) 8606-0339 mariana@weltenergia.com.br

GO 74.934-605

CIDADE VERA CRUZ

23.080.072/0001-91

Pedreira do Rio Acima 90,5230

ALAGOA

717 2 (19) 117 I T A M O N T E                                4.5 Matrícula no Cartório Registro de Imóveis:

536.404

7.544.155 23K

SIRGAS 2000

rio Grande

5.2 Conforme o ZEE-MG, o imóvel está (X) não está ( ) inserido em área prioritária para conservação. (especificado no campo 11)

5.3 Conforme Listas Oficiais, no imóvel foi observada a ocorrência de espécies da fauna: raras ( ), endêmicas ( ), ameaçadas
de extinção ( ); da flora: raras ( ), endêmicas ( ), ameaçadas de extinção (X) (especificado  no campo 11).

5.4 O imóvel se localiza (X) não se localiza ( ) em zona de amortecimento ou área de entorno de Unidade de Conservação.

5.5 Conforme o Mapeamento e Inventário da Flora Nativa do Estado, 52,94% do município onde está inserido o imóvel

Mata Atlântica 90,5230

5.8 Uso do solo do imóvel Área (ha)

Total 90,5230



5.9 Regularização da Reserva Legal – RL
5.10 Área de Preservação Permanente (APP) Área (ha)

5.10.1 APP com cobertura vegetal nativa

Agrosilvipastoril

Outro:
5.10.3 Tipo de uso antrópico consolidado

6. INTERVENÇÃO AMBIENTAL REQUERIDA E PASSÍVEL DE APROVAÇÃO
Tipo de Intevenção REQUERIDA Quantidade Unidade

12,0600

16,9400

Supressão da cobertura vegetal nativa COM destoca 0,2364 ha

Intervenção em APP COM supressão de vegetação nativa 0,3105 ha

Intervenção em APP SEM supressão de vegetação nativa 0,6165 ha

Corte/aproveit. árvores isoladas,vivas/mortas em meio rural 10,0000 un
Tipo de Intevenção PASSÍVEL DE APROVAÇÃO Quantidade Unidade

ha0,2364Supressão da cobertura vegetal nativa COM destoca
ha0,3105Intervenção em APP COM supressão de vegetação nativa
ha0,6165Intervenção em APP SEM supressão de vegetação nativa
un10,0000Corte/aproveit. árvores isoladas,vivas/mortas em meio rural

7. COBERTURA VEGETAL NATIVA DA ÁREA PASSÍVEL DE APROVAÇÃO
7.1 Bioma/Transição entre biomas Área (ha)
Mata Atlântica 1,1634

7.2 Fisionomia/Transição entre fisionomias Área (ha)
Outro - Pastagem 0,6165

Floresta Estacional Semidecidual Montana Secundária Inicial 0,2589

Floresta Estacional Semidecidual Montana Secundária Médio 0,2888

8. COORDENADA PLANA DA ÁREA PASSÍVEL DE APROVAÇÃO

8.1 Tipo de Intervenção Datum Fuso
Coordenada Plana (UTM)

X(6) Y(7)

Supressão da cobertura vegetal nativa COM destoca SIRGAS 2000 23K 536.463 7.544.280

Intervenção em APP COM supressão de vegetação 

Intervenção em APP SEM supressão de vegetação n

Corte/aproveit. árvores isoladas,vivas/mortas em mei
9. PLANO DE UTILIZAÇÃO PRETENDIDA

9.1 Uso  proposto Especificação Área (ha)
Infra-estrutura Aproveitamento de Potencial Hidrelétrico 1,1634

Total 1,1634

10. DO PRODUTO OU SUBPRODUTO FLORESTAL/VEGETAL PASSÍVEL DE APROVAÇÃO

10.1 Produto/Subproduto Especificação Qtde Unidade
LENHA FLORESTA NATIVA 26,86 M3

OUTRAS ESPECIES NAO ESPECIFIC. 65,98 M3

10.2 Especificações da Carvoaria, quando for o caso (dados fornecidos pelo responsável pela intervenção)

10.2.1 Número de fornos da Carvoaria:                             10.2.2 Diâmetro(m): 10.2.3 Altura(m):

10.2.4 Ciclo de produção do forno ( tempo gasto para encher + carbonizar + esfriar + esvaziar): (dias)

10.2.5 Capacidade de produção por forno no ciclo de produção (mdc):

10.2.6 Capacidade de produção mensal  da Carvoaria (mdc):
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11. ESPECIFICAÇÕES E ANÁLISE DOS PLANOS, ESTUDOS E INVENTÁRIO FLORESTAL APRESENTADOS

5.2 Especificação da inserção do imóvel em área prioritária para conservação: Muito Alta.
5.3 Especificação de ocorrência de espécies da fauna e/ou flora: 1 ind. de Araucaria angustifolia; 2 ind. de Apuleia
leiocarpa e; 1 ind. de Cedrela fisssilis.
5.4 Especificação:Parque Estadual da Serra do Papagaio.
5.6 Especificação grau de vulnerabilidade:Média.

12. PARECER TÉCNICO, MEDIDAS MITIGADORAS E COMPENSATÓRIAS FLORESTAIS

1. Introdução

A Navitas Energia Sacramento III Ltda., inscrita no CNPJ n° 23.079.922/0001-90, pretende se instalar na zona rural do município de
Alagoa - MG, coordenadas UTM X=534.271 e Y=7.541.529 (Datum WGS 84 - Fuso 23K). O empreendimento será instalado em
uma área que afetará seis imóveis rurais distintos no municipio de Alagoa, dos quais parte dos imóveis foi arrendada pelo
empreendedor para implantação do empreendimento e foi definido como área diretamente afetada. As matrículas dos imóveis
afetados são:

* Mat. 2178, Livro 2, Ficha 1
* Mat. 2314, Livro 2, Ficha 1
* Mat. 4118, Livro 2, Ficha 1
* Mat. 717, Livro 2(19), Fls. 117
* Mat. 715, Livro 2(19), Fls. 115
* Mat. 714, Livro 2(19), Fls. 114

Em 30 de dezembro de 2016, a Navitas Energia Sacramento III Ltda. formalizou o processo administrativo PA Nº
07708/2016/001/2016 requerendo de regularizar a atividade de "CGH - Central Geradora Hidroelétrica".

De acordo com a DN COPAM 217/2017, a atividade possui Potencial Poluidor/Degradador Médio e porte Pequeno por ter volume
do reservatório menor que 5.000 m³. A capacidade instalada é de 3,0 MW e enquadra-se na Classe 2.

O arranjo geral do empreendimento apresenta a concepção clássica de aproveitamento hidrelétrico de pequeno porte, sem
formação de reservatório, com derivação e operação a fio d'água. A barragem vertente tem apenas a função de regularização do
nível a montante, não gerando reservatório que ultrapasse o leito médio regular do curso d'água. Por esta razão, o empreendimento
está dispensado da elaboração de um Plano Ambiental de Conservação e Uso do Entorno de Reservatório Artificial - PACUERA,
conforme estabelecido no item 3.4 da Instrução de Serviço Sisema 01/2017.

Conforme previsto na Resolução CONAMA 428/2010, foi dada ciência à APA Serra da Mantiqueira quanto a instalação e operação
do empreendimento.

Foi solicitado anuência do órgão gestor do Parque Estadual Serra do Papagaio para instalação do empreendimento.

Foi obtido e apresentado pelo empreendedor o DUP - Decreto de Utilidade Pública para supressão de vegetação do bioma mata
atlântica em estágio médio de regeneração.

Ressalta-se que as recomendações técnicas para a implementação das medidas mitigadoras e demais informações técnicas e
legais foram apresentadas nos estudos ambientais.

2. Caracterização Ambiental

Estão apresentadas nos estudos as caracterizações dos meios físicos, biótico e antrópico das págs. 44 a 108.

Após vistoria ao empreendimento e análise das restrições ambientais no IDE - Infraestrutura de Dados Espaciais do Sisema,
verificou-se que o empreendimento será instalado em área já muito alterada, preponderantemente ocupada com pastagem de
braquiária, restando ainda pequenas faixas ciliares de vegetação cuja fitofisionomia nativa preponderante é a Floresta Estacional
Semidecidual Montana.

Os remanescentes de vegetação nativa existentes na AID e AII do empreendimento encontram-se em estágio inicial a médio de
regeneração.

A área onde será instalado o empreendimento possui baixo potencial de ocorrência de cavidades. Verificou-se ainda que o mesmo
se encontra dentro da APA Serra da Mantiqueira e da zona de amortecimento do Parque Estadual da Serra do Papagaio.

Foi observado ainda através do IDE que o empreendimento será instalado em área com prioridade para conservação da
biodiversidade muito alta, fato que pode ser corroborado em vistoria pela presença, a montante do empreendimento, de grandes
remanescentes de vegetação nativas bem preservados e em estágios médio a avançado de regeneração, e que compõe o mosaico
protetivo da APA da Mantiqueira e do PESP.

Para a delimitação da Área de Influência Direta - AID - foi adotado um offset de 20m a partir do rio Aiuruoca pela margem esquerda,
e um offset de 10m após as estruturas do empreendimento pela margem direita. Para todo o grupo de estruturas: área adquiridas,
tomada d'água, circuito de adução, casa de força, canteiro de obras e edificações de apoio, foi adotado uma área de trabalho das
máquinas de 10m em torno das estruturas. Assim, a AID corresponde a uma área de 44,82 ha.

Para a delimitação da AII dos meios físico e biótico, foi adotado um offset de 500m ao longo do curso hídrico, onde se engloba todo
o trecho de vazão reduzida (TVR) que é de, aproximadamente, 1.780m. Desse modo, a AII compreende uma área total de 213,10
ha.
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A APP no trecho do rio Aiuruoca em que será implantada a CGH Alagoa 3 possui pouca vegetação nativa em sua cobertura. Os
remanescentes arbóreos constituem-se de vegetação secundária de Floresta Estacional Semidecidual Montana, apresentando
moderada quantidade de espécies presentes, predominantemente espécies pioneiras. Indivíduos de espécies clímax de grande
porte apresentam-se em pequena quantidade e mal distribuídos.

Para caraterização da vegetação nativa presente na ADA disso, aplicou-se um inventário florestal do tipo temporário, detalhado, e
realizado através de procedimentos estatísticos de amostragem, cuja metodologia se encontra detalhada nos estudos ambientais
apresentados. A lista das espécies florestais encontradas se encontra no RCA, à pags. 135 a 137.

A área em estudo apresenta um ecossistema antropizado em relação à estrutura ecológica original. Atualmente, existem poucas
manchas de vegetação com espécies nativas, a maioria em locais mais acidentados do relevo e impróprios à agricultura ou para o
estabelecimento de pastagem, as manchas de vegetação nativas estão restritas a área de topo de morro e uma pequena
vegetação ciliar, o restante das áreas é ocupado por pastagens, pequenas lavouras e silvicultura de eucalipto.

Os dados deo levantamento de fauna constam do RCA às págs. 167 a 206. Em que pese o empreendimento se encontrar dentro de
área prioritária para conservação da biodiversidade, não foram encontrados espécies ameaçadas de extinção dentro da AII e AID
do empreendimento, principalmente devido ao fato de que a área diretamente afetada pelo mesmo já se encontra muito alterada e
com baixo índice de cobertura vegetal nativa.

3. Autorização para Intervenção Ambiental (AIA)

Para implantação do empreendimento, será necessário realizar intervenção ambiental em APP sem supressão de vegetação nativa,
afetando área de 0,6165 ha. Já a intervenção ambiental em APP com supressão de vegetação nativa será de 0,3105 ha. Fora da
APP a supressão de vegetação nativa com destoca será de 0,2364 ha. Além destas intervenções está prevista e é objeto da
presente autorização, a supressão de 10 indivíduos arboreos isolados na área de pastagem e fora de APP. Todas estas
intervenções são necessárias para permitir a implantação das infraestruturas do empreendimento de geração de energia
hidrelétrica CGH Alagoa 2.

Trata-se o presente empreendimento de obra considerada de utilidade pública nos termos da norma vigente, sendo portanto
passível de ser autorizada as intervenções ora requeridas e com parecer pela aprovação.

O rendimento lenhoso a ser auferido será destinado para lenha (26,86³) e tora para serraria (65,98 m³).

Após a caracterização dos remanescentes florestais, os mesmos foram classificados de acordo com seu estágio de regeneração.
Para esta análise foram considerados os levantamentos de campo na AID, que foram analisados conforme Resolução CONAMA
392/07, tendo sido o estágio sucessional sido classificado como inicial em uma área de 0,2589ha e em estágio médio de 0,2881
hectares, fato corroborado em vistoria.

Com base na Lista de Espécies Ameaçadas de Extinção da Flora Brasileira (Portaria do MMA Nº 443 de 17 de dezembro de 2014),
foi averiguada na área de intervenção 1 indivíduo de Araucaria angustifolia, 2 indivíduos de Apuleia leiocarpa e 1 indivíduo de
Cedrela fissilis respectivamente ao longo das parcelas 1, 2 e 5.

4. Reserva Legal

Conforme o artigo 25 da Lei Estadual 20.922/13, não estão sujeitos à constituição de Reserva Legal as áreas adquiridas,
desapropriadas e objetos de servidão, por detentor de concessão, permissão ou autorização para exploração de potencial de
energia, nas quais funcionem empreendimentos de geração de energia elétrica, subestações, linhas de transmissão e de
distribuição de energia elétrica.

5. Compensações

Figura como condicionante do presente parecer a apresentaçao de relatórios semestrais de acompanhamento da execução de
PTRF versando sobre a recomposição de vegetação nativa em área de APP, num total de 1,0039 hectares, como compensação
pela intervenção ambiental autorizada em APP com e sem supressão de vegetação nativa, bem como pelo corte de árvores nativas
isoladas, vivas, em meio rural.

Já a compensação ambiental do Sistema Nacional de Unidades de Conservação - SNUC, destinada aos licenciamentos
fundamentados em EIA/RIMA, não se aplica ao empreendimento em questão.

Tendo em vista ainda a ocorrência de supressão de vegetação nativa do Bioma Mata Atlântica em estágio médio de regeneração,
figura como condicionante do presente parecer a apresentação de declaração de quitação emitida pelo IEF acerca do cumprimento
das medidas dispostas no TCCF firmado junto ao órgão ambiental.

6. Condicionantes

* Apresentar cópia do Termo de Compromisso de Compensação Florestal - TCCF referente à Lei Federal 11.428/06 firmado junto
ao IEF.
.
* Apresentar declaração do IEF quanto ao cumprimento integral das ações estabelecidas no Termo de Compromisso de
Compensação Florestal - TCCF referente à Lei Federal 11.428/06 ou o atendimento ao cronograma quando o TCCF estiver vigente.
Prazo: Conforme Cronograma constante do TCCF.
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* Apresentar relatório técnico-fotográfico de acompanhamento da execução do PTRF apresentado dentro do processo de LAS
07713/2016/001/2016. Prazo: Semestralmente por um prazo mínimo de 10 anos após a concessão do DAIA.

13. RESPONSÁVEL (IS) PELO PARECER TÉCNICO (NOME, MATRÍCULA, ASSINATURA E CARIMBO)

CEZAR AUGUSTO FONSECA E CRUZ - MASP: 1147680-1

14. DATA DA VISTORIA

quinta-feira, 16 de março de 2017

15. PARECER JURÍDICO, MEDIDAS MITIGADORAS E COMPENSATÓRIAS

Relatório

Foi requerida por NAVITAS ENERGIA SACRAMENTO II LTDA, inscrita no CNPJ sob o nº 23.080.072/0001-91, a autorização para
as seguintes intervenções: intervenção em Área de Preservação Permanente, sem e com supressão de vegetação nativa;
supressão de vegetação nativa com destoca; e corte e aproveitamento de árvores isoladas, para fins de implantação da Central de
Geração Hidrelétrica – CGH Alagoa II, localizada no Município de Alagoa/MG,
Compete a esta Coordenação Regional de Controle Processual Sul realizar o controle processual do presente processo, em
atendimento ao art. 45, I do Decreto 47.344/18.
A propriedade foi cadastrada no SICAR (fls. 52/55).
Foi observada a quitação do emolumento referente à vistoria (fls. 68/69).
É o relatório, passo à análise.

Análise

Trata-se de intervenção em Área de Preservação Permanente sem e com supressão de vegetação nativa; supressão de vegetação
nativa com destoca; e o corte e aproveitamento de 10 árvores isoladas, para fins de geração de energia elétrica, visando a
implantação da Central de Geração Hidrelétrica – CGH Alagoa II. A vegetação presente na área de intervenção é da fitofisionomia
denominada Floresta Estacional Semidecidual Montana e encontra-se em estágio sucessional secundário inicial a médio de
regeneração natural.
Adentrando-se ao mérito, quanto à atividade objeto da intervenção requerida a Lei Estadual nº 20.922 de 16 de outubro de 2013, a
qual dispõe sobre as políticas florestal e de proteção à biodiversidade no Estado, considera a atividade de geração de energia
como sendo de utilidade pública em seu art. 3º, a seguir:
“Art. 3º Para os fins desta Lei, consideram-se:
I - de utilidade pública:
...
b) as obras de infraestrutura destinadas às concessões e aos serviços públicos de transporte, sistema viário, saneamento, gestão
de resíduos, energia, telecomunicações, radiodifusão, as instalações necessárias à realização de competições esportivas
estaduais, nacionais ou internacionais, bem como mineração, exceto, neste último caso, a extração de areia, argila, saibro e
cascalho; (grifo nosso).
...
Outrossim, a mesma Lei Estadual 20.922/13 permite intervenções em Área de Preservação Permanente em casos de interesse
social, vejamos:
“Art. 12. A intervenção em APP poderá ser autorizada pelo órgão ambiental competente em casos de utilidade pública, interesse
social ou atividades eventuais ou de baixo impacto ambiental, desde que devidamente caracterizados e motivados em
procedimento administrativo próprio”.
Quanto ao pedido para a supressão de vegetação nativa, a Lei 11.428/06 permite, em seu art.14, a supressão da vegetação que se
encontra em estágio médio de regeneração para as atividades de utilidade e pública e interesse social, senão vejamos:
 “Art. 14.  A supressão de vegetação primária e secundária no estágio avançado de regeneração somente poderá ser autorizada em
caso de utilidade pública, sendo que a vegetação secundária em estágio médio de regeneração poderá ser suprimida nos casos de
utilidade pública e interesse social, em todos os casos devidamente caracterizados e motivados em procedimento administrativo
próprio, quando inexistir alternativa técnica e locacional ao empreendimento proposto, ressalvado o disposto no inciso I do art. 30 e
nos §§ 1o e 2o do art. 31 desta Lei.“
...
Por sua vez, o art. 3º do mesmo diploma legal elenca quais são os casos de utilidade pública, dentre os quais a geração de energia
está contemplada, verbis:
Art. 3o  Consideram-se para os efeitos desta Lei:
...
VII - utilidade pública:
...
b) as obras essenciais de infra-estrutura de interesse nacional destinadas aos serviços públicos de transporte, saneamento e
energia, declaradas pelo poder público federal ou dos Estados (grifamos);
...
No tocante ao pedido para o corte de árvores isoladas, o Analista Ambiental gestor do processo identificou espécies ameaçadas de
extinção, porém aprovou, no Parecer Técnico às fls. 285, o projeto de intervenção ambiental e a compensação pelos indivíduos
arbóreos passíveis de serem suprimidos.
Quanto aos procedimentos e competências para a análise e autorização dos pedidos para as intervenções ambientais em tela, a
Resolução Conjunta SEMA/IEF nº 1.905 de 12 de agosto de 2013, a qual dispõe sobre os processos de autorização para
intervenção ambiental no âmbito do Estado de Minas Gerais, em seu art. 4°, define que os requerimentos para intervenção
ambiental não integrados a procedimento de licenciamento ambiental serão autorizados por meio de Documento Autorizativo para
Intervenção Ambiental – DAIA.
Por sua vez, o Decreto Estadual nº 47.344/2018, que dispõe sobre a reestruturação do IEF, em seu art. 42, II preceitua que a
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competência para as análises dos processos de intervenção ambiental de empreendimentos não passíveis de licenciamento
ambiental e passíveis de licenciamento ambiental simplificado, é das Unidades Regionais de Florestas e Biodiversidade – URFBio
do IEF, conforme dispositivo transcrito a seguir:
Art. 42 – As Unidades Regionais de Florestas e Biodiversidade – URFBio – têm como competência, no âmbito da respectiva área
de abrangência, planejar, supervisionar, orientar e executar as atividades relativas à política florestal e de biodiversidade do Estado,
à preservação da flora e da fauna, ao desenvolvimento sustentável da pesca e dos recursos naturais renováveis, respeitadas as
diretrizes emanadas pelas diretorias do IEF, com atribuições de:
...
II – coordenar a análise de requerimentos de autorização para intervenção ambiental de empreendimentos não passíveis de
licenciamento ambiental e passíveis de licenciamento ambiental simplificado, conforme diretrizes estabelecidas pela Gerência de
Controle de Exploração Florestal e Intervenção Ambiental, e de atividades relacionadas a declaração de colheita, transporte e
consumo de florestas de produção;
Quanto à competência autorizativa, o art. 9º, IV do Decreto Estadual nº. 46.953/16 estabelece que a competência para a decisão
dos requerimentos de autorização para as intervenções ambientais que envolvam a supressão de vegetação nativa em estágio
médio de regeneração natural é da Unidade Regional Colegiada do COPAM, conforme dispositivo normativo transcrito:
Art. 9º – As URCs são unidades deliberativas e consultivas encarregadas de propor e compatibilizar, no âmbito de sua atuação
territorial, as políticas de conservação e preservação do meio ambiente e para o desenvolvimento sustentável, competindo-lhes:
...
IV – decidir sobre os processos de intervenção ambiental, nos casos em que houver supressão de vegetação secundária em
estágio médio ou avançado de regeneração do Bioma Mata Atlântica e em áreas prioritárias para a conservação da biodiversidade
de empreendimentos não passíveis de licenciamento ambiental ou passíveis de licenciamento ambiental simplificado;
...
Por derradeiro, o Analista Ambiental Vistoriante foi favorável às intervenções requeridas, indicou medidas mitigadoras e
compensatórias, deu ciência à APA Serra da Mantiqueira e solicitou anuência ao Parque Estadual da Serra do Papagaio – PESP (o
empreendimento está dentro da APA e na Zona de Amortecimento do PESP).

Conclusão

Face ao acima exposto, verifico que o pedido é juridicamente possível, não encontrando óbice à autorização.
O DAIA só produzirá efeitos de posse da Licença Ambiental Simplificada – LAS, conforme Parágrafo Único do art. 15 da DN
COPAM 217/17.
Deverá ser verificada a regularidade da utilização dos recursos hídricos junto ao IGAM.
As medidas mitigadoras e compensatórias aprovadas no Parecer Técnico deverão constar no DAIA.
Nos termos do art. 14, XI da Lei Estadual nº 21.972/16 c/c art. 9º, IV do Decreto Estadual nº. 46.953/16 a competência para a
análise de mérito é da Unidade Regional Colegiada do COPAM SM.
Considerando que a DN COPAM 217/2017 substituiu a Autorização Ambiental de Funcionamento – AAF pela LAS, o prazo previsto
na Resolução Conjunta SEMAD/IEF Nº 1.905/2013 para DAIA vinculado à autorização operativa é de 4 (quatro) anos.

Varginha, 14 de fevereiro de 2019.
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RONALDO CARVALHO DE FIGUEIREDO - 77440
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Página: 6 de 6

Ilustrações no anexo (análise de compensação Lei 11428/06)



                     Governo do Estado de Minas Gerais 

                     Sistema Estadual de Meio Ambiente 

                     Instituto Estadual de Florestas 

 

 

 

ANÁLISE DE PROPOSTA DE COMPENSAÇÃO FLORESTAL 
 

Parecer Único IEF Unidade Regional de Florestal e Biodiversidade Sul  
 Processo 10000000261/18  

 
 

1 – DADOS DO PROCESSO E EMPREENDIMENTO 

 

Tipo de Processo / 
Número do Instrumento 

(  X  ) Licenciamento Ambiental  
N° do PA COPAM  

07713/2016/001/2016 

( ) Processo de Intervenção 
Ambiental N° 10000000135/18 

APEF
1
 N°___________ 

DAIA N° ___________ 

Fase do Licenciamento LP+LI 

Empreendedor Navitas Energia Sacramento II Ltda 

CNPJ / CPF 23.080.072/0001-91 

Empreendimento CGH Alagoa 2  

Classe  2 

Condicionante 07 

Apresentar cópia do Termo de Compromisso de Compensação 
Florestal - TCCF referente à Lei Federal 11.428/06, firmado junto ao 
IEF, no qual o empreendedor se compromete a executar as medidas 
compensatórias estabelecidas pela CPB/COPAM nos moldes e prazos 
definidos no Termo de Compromisso, referente a supressão de Mata 
Atântica, em estágio médio de regeneração.  

Localização Alagoa  

Bacia  Rio Grande  

Sub-bacia Rio Aiuruoca  

Área 
intervinda  

Área (ha) Microbacia  Município  Fitofisionomias afetadas  

0,5469 Rio Aiuruoca   Alagoa  
Floresta Estacional 
Semidecidual Montana  

Coordenada de referência:  Lat 22º 12’ 23.19’’  Long 44º 38’ 46.45’’ 

Área 
proposta  

Área (ha) Microbacia  Município  
Formas de compensação 
propostas 

1,1717 Rio Aiuruoca  Alagoa  
Servidão Florestal/ Floresta 
Estacional Semidecidual 
Montana 

Coordenada de referência:  Lat 22º 14’ 02.48’’  Long 44º 40’ 14.61’’ 

Equipe / Empresa 
responsável pela 
elaboração do PECF 

André Schafer, Engenheiro Químico CREA 10.769/D-GO 
Gabriela Duarte Vilella, Engenheira Florestal CREA MG 89.936 
EMPRESA AS AMBIENTAL  

  

 
 
 
 

                                                 
1
 Utilizada até Portaria IEF N° 02/2010. 
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2 – ANÁLISE TÉCNICA 

 
 
 
2.1-  Introdução e objetivo  
 
A CGH Alagoa 2, inscrita no CNPJ n° 23.080.072/0001-91, pretende se instalar no trecho do 
rio Aiuruoca afluente da bacia hidrográfica do Rio Grande, entre as coordenadas UTM 
X=536.463 e Y=7.544.280 (Datum WGS 84 - Fuso 23K). O empreendimento será instalado 
em uma área que afetará imóveis rurais distintos na zona rural do município de Alagoa/MG,  
dos quais parte dos imóveis definida como área diretamente afetada, foi arrendada pelo 
empreendedor para implantação do empreendimento.  
 
Conforme Parecer Único da SUPRAM SM em 30 de dezembro de 2016, a Navitas Energia 
Sacramento II Ltda, formalizou o processo administrativo PA Nº 07708/2016/001/2016 
requerendo a regularização da atividade de "CGH - Central Geradora Hidroelétrica". 
 
Ainda conforme o parecer de acordo com a DN COPAM 217/2017, a atividade possui 
Potencial Poluidor/Degradador Médio e porte Pequeno por ter volume do reservatório menor 
que 5.000 m³. A capacidade instalada é de 3,0 MW e enquadra-se na Classe 2.  
 
O arranjo geral do empreendimento apresenta a concepção clássica de aproveitamento 
hidrelétrico de pequeno porte, sem formação de reservatório, com derivação e operação a 
fio d'água. A barragem vertente tem apenas a função de regularização do nível a montante, 
não gerando reservatório que ultrapasse o leito médio regular do curso d'água. Por esta 
razão, o empreendimento está dispensado da elaboração de um Plano Ambiental de 
Conservação e Uso do Entorno de Reservatório Artificial - PACUERA, conforme 
estabelecido no item 3.4 da Instrução de Serviço Sisema 01/2017. 
 
Para implantação do empreendimento, observou-se tanto pelos estudos apresentados como 
pela vistoria realizada pela equipe técnica da SUPRAM Sul de Minas a necessidade de 
realização de intervenção em área de preservação permanente com e sem supressão de 
vegetação nativa; supressão de vegetação nativa fora de área de preservação permanente; 
bem como o corte e aproveitamento de árvores isoladas. 
 
A proposta de compensação florestal em análise está relacionada ao processo n° 
7713/2016/001/2016, cuja condicionante faz referência à compensação por intervenção em 
vegetação nativa do Bioma Mata Atlântica. 
 
O presente parecer tem como objetivo, analisar a compensação florestal nos termos da Lei 
Federal 11428/06, 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 de Compensação Florestal apresentado. 
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2.2 Caracterização da área do empreendimento   
 
    
A CGH Alagoa 2 pretente ser instalada no Rio Aiuruoca, no trecho localizado no município 
de Alagoa, região Sul do Estado de Minas Gerais entre as coordenadas geográficas latitude 
22º 13’ 11,94’’ e longitude 44º 39’ 31.87’’.  
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O acesso ao empreendimento é feito, saindo do município de Alagoa sentido a Itamonte 
pela rodovia MG-881, percorre-se 2,5 km, até a comunidade do Prateado, nesta toma-se a 
esquerda em acesso inicialmente pavimentado, percorrendo aproximadamente 2,2 km, 
margeando o rio Aiuruoca, a partir deste ponto o acesso ao ponto de inserção da Casa 
Força é feito em pastagem.  
 
O município de Alagoa integra juntamente com outros 145 municípios a mesorregião 
Sul/Sudoeste de Minas, que por sua vez está dividida em 10 microrregiões, sendo uma 
delas a microrregião de São Lourenço, a qual o município supracitado faz parte. Está 
distante cerca 420 km da capital Belo Horizonte, na porção sul do estado. Alagoa limita-se 
com os municípios de Itamonte, Aiuruoca, Baependi e Bocaina de Minas. Dentre as rodovias 
de acesso ao município, destaca-se a MG-881. 
 
O empreendimento está inserido na APA Serra da Mantiqueira é cerca de 5,4 km do Parque 
Estadual Serra do Papagaio e a 5,8 km o Parque Nacional do Itatiaia, importantes sistemas 
de conservação do Bioma Mata Atlântica. É importante abordar que a localidade onde está 
planejada a CGH Alagoa 2 é uma região bem antropizada apesar de estar rodeada de áreas 
de vegetação nativa protegida pelas unidades de conservação. 
 
Conforme previsto na Resolução CONAMA 428/2010, foi dada ciência à APA Serra da 
Mantiqueira quanto a instalação e operação do empreendimento e solicitado anuência do 
órgão gestor do Parque Estadual Serra do Papagaio para instalação do empreendimento em 
sua zona de amortecimento.  
 
O arranjo geral do empreendimento apresenta a concepção clássica de aproveitamento 
hidrelétrico de pequeno porte, sem formação de reservatório, com derivação e operação a 
fio d'água. A barragem vertente tem apenas a função de regularização do nível a montante, 
não gerando reservatório que ultrapasse o leito médio regular do curso d'água.  
 

Esta alternativa foi escolhida por não se fazer necessário a formação de nenhum tipo de 
reservatório para a implantação do aproveitamento. Na região de captação d’água será 
construída apenas uma barragem vertente de regularização que irá manter o nível 
d’água no nível normal do rio. 
 
O circuito de adução será locado na margem esquerda do rio composto pelas seguintes 
estruturas: tomada d’água, conduto de baixa pressão, chaminé de equilíbrio, conduto 
forçado, casa de força e canal de fuga. O tipo e quantidade de turbinas foram definidos 
tomando como parâmetros a queda e vazão disponíveis. O trecho de vazão reduzida (TVR) 
terá 2.460 metros. 
 
 



                     Governo do Estado de Minas Gerais 

                     Sistema Estadual de Meio Ambiente 

                     Instituto Estadual de Florestas 

 

 

 
      Figura 2 -  Imagem do local da futura instalação da CGH Alagoa 2, em amarelo e vermelho trecho  

do empreendimento, Fonte: PECF.  
 
 

O arranjo concebido apresenta uma seção de barramento principal, com nível de 
reservatório estabelecido na elevação 1.184,00 m, e uma derivação em conduto forçado de 
alta e baixa pressão que percorre aproximadamente 2.545 m até a casa de força, à jusante, 
com nível d'água normal de operação estabelecido na elevação 1.109,75 m. O 
empreendimento, portanto, aproveita uma queda de bruta de 74,25 m. 
 
No arranjo da CGH Alagoa 2 foi previsto uma barragem de soleira vertente para fechamento 
de todo o vale do rio, que consiste no próprio vertedouro do aproveitamento, em perfil de 
soleira espessa. Para que não haja nenhum tipo de formação de reservatório, a única 
estrutura prevista é um ressalto hidráulico submerso a ser localizado na entrada do canal de 
adução. 
 
O circuito hidráulico para geração de energia terá início em uma tomada d’água assentada 
sobre a ombreira esquerda lateral a estrutura vertente principal. Ela atuará por gravidade e 
será equipada com uma comporta ensecadeira.  
 
O conduto de baixa pressão será constituído de uma tubulação em aço de 1,90 m de 
diâmetro e extensão de 2.160 m. A geratriz superior terá cota 1.181,95 m na tomada d’água, 
seguindo uma declividade mínima de 0,23% até a chaminé de equilíbrio.  
 
A chaminé de equilíbrio, de onde partirá o conduto forçado para as unidades geradoras, 
será construída ao final do conduto de baixa pressão. 
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O conduto de alta pressão também terá diâmetro de 1,90 m e terá início após a chaminé de 
equilíbrio por uma extensão de 379 m. O conduto forçado será dotado de bifurcação (com 
redução para 1,35 m) antes da entrada na casa de força.  
 
A casa de força será implantada na margem esquerda, a aproximadamente 30 m da calha 
natural do rio. Foi concebida com uma estrutura única, do tipo abrigada projetada para 
abrigar duas unidades geradoras do tipo Francis com potência nominal unitária de 1,50 MW. 
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Tabela 1 – Informações gerais da CGH Alagoa 2 
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Segundo a classificação climática de Köppen – Geiger (1928), atualizada por Alvares et al. 
(2013), o clima das áreas de influência da CGH Alagoa 2 é o Cwb - Clima subtropical de 
altitude, com inverno seco e verão ameno. A temperatura do ar apresentou uma média 
anual de 21,1ºC, média para as máximas de 27,8ºC e para as mínimas em 16,7ºC, no 
período analisado para a estação Resende. As temperaturas apresentam tendências à 
estabilidade nos meses de janeiro, fevereiro e março, decaindo nos meses de maio a julho, 
quando atinge os menores valores, aumentando nos meses seguintes. As temperaturas 
mais elevadas ocorrem durante o verão, com média mensal para as máximas alcançando os 
30,9°C em fevereiro. Os meses mais frios correspondem a junho e julho (inverno), com 
média mensal das mínimas chegando aos 12,0ºC no mês de julho. 
 
A precipitação acumulada mensal (média) foi de 1.552,5 mm para a Estação Resende. O 
mês de janeiro, com 279,0 mm é o mais chuvoso. O mês de julho foi o que registrou os 
menores valores para o período, com precipitação acumulada média de 20 mm. Para a 
Estação São Lourenço, a precipitação acumulada média foi ligeiramente superior ao 
registrado na Estação Resende. A média anual registrou 1.568,8 mm. Os meses de janeiro, 
com 299,9 mm e o de dezembro, com 264 mm, são os mais chuvosos. O mês de agosto foi 
o que apresentou menor precipitação acumulada para o período analisado, com 27,4 mm. 
 
 

 
 Figura 11 -  Estações Climatológicas Utilizadas ( Fonte: INMET).  
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Segundo o PECF, em observações na AII da CGH Alagoa 2, verificou-se a ocorrência de 
latossolo, cambissolo e neossolo flúvico. A classe predominante é do Latossolo Vermelho 
Amarelo, que ocupa uma área de 241,34 hectares, o equivalente a 84,24% da AII do 
empreendimento. Secundariamente, a classe Cambissolo Háplico, ocupa 15,27% da área 
total da AII, o que equivale a 43,74 hectares. Por fim, o Neossolo Flúvico ocupa 1,4 hectares 
(0,5% da AII).    
 
 

 
Figura 12 -  Mapa de Solos da CGH Alagoa 2. (Fonte PECF). 
 
 
A CGH Alagoa 2 está inserida na sub-bacia do rio Aiuruoca pertence a Bacia Hidrográfica do 
rio Grande, que possui área de drenagem com cerca de 143.000 km², compreendida entre 
os paralelos 19°24’ e 22°53’ ao sul da Linha do Equador e os meridianos 43°43’ e 51°00’ 
oeste de Greenwich. A bacia estende-se pelos estados de São Paulo (56.900 km²) e Minas 
Gerais (86.100 km²).  
   
A Bacia Hidrográfica do Rio Grande (GD1) é composta pelas sub-bacias do Rio Aiuruoca, do 
Rio Turvo Grande e do Rio Ingaí, que nascem na Serra da Mantiqueira e pela sub-bacia do 
Rio Capivari.  
 
O rio Aiuruoca recebe as águas dos rios Francês, Pitangueiras e Turvo Grande, e deságua 
no rio Grande pela margem esquerda. As nascentes do rio Aiuruoca localizam-se no 
município de Itamonte a uma altitude de aproximadamente 2.540 metros, na Serra da 
Mantiqueira, próximo ao Pico das Agulhas Negras. 
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Figura 13 -  Bacia Hidrográfica do Alto Rio Grande – GD1. Fonte: Comitê da Bacia Hidrográfica do 
Rio Grande (cbhdoce.org.br). Acessado em agosto/2016.  

  
 
Segundo estudos apresentados a cobertura e uso do solo da AII do empreendimento 
apresenta-se em sua maior porção coberta por pastagem seguida de vegetação natural. A 
AID da CGH Alagoa 2 seguiu a mesma proporcionalidade da distribuição de solo coberto por 
pastagem e por vegetação natural. 
 
Partindo desse princípio, para a delimitação da AII dos meios físico e biótico, foi adotado um 
offset de 500m ao longo do curso hídrico, onde se engloba todo o trecho de vazão reduzida 
(TVR) que é de aproximadamente 2.460m. Desse modo, a AII compreende uma área total 
de 286,49 ha. Para a delimitação da Área de Influência Direta – AID – pela margem 
esquerda foi adotado o traçado do acesso já existente até o rio, e um offset de 10m após as 
estruturas do empreendimento pela margem direita. Para todo o grupo de estruturas: áreas 
arrendadas, tomada d’água, circuito de adução, casa de força, canteiro de obras e 
edificações de apoio, foi adotado uma área de trabalho das máquinas de 10m em torno das 
estruturas. Assim, a AID corresponde a uma área de 32,73 ha. 
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Figura 14 -  Mapa de Áreas de Influencia e Uso e Ocupação do Solo (PECF).  
 

 
Segundo estudos apresentado, o município de Alagoa apresenta como principal fisionomia 
Floresta Estacional Semidecidual Montana. Essa vegetação apresenta porte florestal, com 
dossel superior de 4 m (no caso de florestas de altitude sobre solos rasos ou litólicos) a 25 
m de altura (em solos mais profundos), com árvores emergentes chegando a 40 m e sub-
bosque denso. Deciduidade intermediária (20-70%) da massa foliar do dossel na época 
mais fria/seca. Menor abundância de epífitas e samambaiaçus quando comparada com as 
florestas ombrófilas. Densidade variável de lianas e bambusóides (taquaras e bambus) 
(OLIVEIRA FILHO, 2006). 
 
Diante dos conceitos acima descritos, foi efetuado o levantamento da vegetação nas áreas 
que deverão ser atingidas pelas obras da CGH Alagoa 2. Detectou-se elevado grau de 
alteração florestal, caracterizado pelo mosaico de formação heterogênea e desuniforme 
quanto à distribuição qualitativa da vegetação, resultado de regenerações de espécies 
nativas oriundas do banco de sementes estocado no solo, rebrotas de indivíduos lenhosos 
cortados e espécies exóticas introduzidas intencionalmente ou de forma ruderal.  
 
Na área do empreendimento há remanescente de florestas secundárias, onde se viu 
vestígios de extração de madeiras, alta densidade de espécies pioneiras, espécies exóticas. 
Esse remanescente de floresta localiza-se onde o solo (rochoso) ou a alta declividade não 
permitem a supressão, além de irregulares filetes de floresta ao longo do curso d’água.  
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Segundo o PECF as áreas de intervenção encontram-se ocupadas por vegetação nativa 
caracterizada como vegetação secundária em estágio Inicial e Médio de acordo com os 
parâmetros dendrométricos e caracterização geral da vegetação. 
 
Verifica-se pelos estudos realizados, que no trecho da área prevista para a construção da 
CGH Alagoa 2, a área de vegetação nativa é caracterizada como vegetação secundária de 
Floresta Estacional Semidecidual Montana em estágio médio de regeneração do Bioma 
Mata Atlântica, de acordo com as especificações da Deliberação Normativa COPAM nº 73, 
de 8 de setembro de 2004.  
 
Em consulta realizada a Infraestrutura de Dados Espaciais do SISEMA verifica-se que o 
empreendimento encontra-se no bioma Mata Atlântica na ocorrência de Floresta Estacional 
Semidecidual Montana sobre a caracterização dos estágios sucessionais de regeneração de 
acordo com a DN 73/04,  corroborando a classificação da vegetação conforme indicada no 
inventário florestal quali-quantitativo. 
 
 

 
Figura 15 – Classificação da cobertura vegetal na área da CGH Alagoa 2, inventário florestal 2009 
IEF. 
Fonte: IDE-SISEMA.  
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Figura 16 – Localização da área da CGH Alagoa 2 no bioma Mata Atlântica. Fonte: IDE-SISEMA.  

 
No total foram registradas 64 espécies, das quais 56 eram árvores, 3 arbustos, 4 ervas e 1 
epífita num total de 185 indivíduos. As espécies incluem-se em 56 gêneros e 40 famílias 
botânicas, sendo a Fabaceae (6) com maior riqueza. Dentre as espécies encontradas na 
área, foram listadas 6 espécies endêmicas da Mata Atlântica. Sendo elas: Araticum (Annona 
dolabripetala), Araticum (Annona neosericea), Vriesea (Vriesea sazimae), Ouriço (Sloanea 
hirsuta), Virola (Virola gardneri), Myrceugenia (Myrceugenia glaucescens). 
 
Com base na Lista de Espécies Ameaçadas de Extinção da Flora Brasileira, publicada pelo 
MMA (Portaria do MMA Nº 443 de 17 de dezembro de 2014), foi averiguada na área de 
intervenção a espécie a Vriesia (Vriesea sazimae), sendo encontrado 1 indivíduo desta 
espécie ao longo do conduto na parcela 2. E segundo anexo III do parecer único do 
processo 10000000135/18 com base na Lista de Espécies Ameaçadas de Extinção da Flora 
Brasileira (Portaria do MMA Nº 443 de 17 de dezembro de 2014), foi averiguada na área de 
intervenção 1 indivíduo de Araucaria angustifolia, 2 indivíduos de Apuleia leiocarpa e 1 
indivíduo de Cedrela fissilis respectivamente ao longo das parcelas 1, 2 e 5. 
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Figura 17 – Visão da vegetação ao longo das margens do rio Aiuruoca no trecho inicial e mediano da 
CGH Alagoa 2 (Coord. UTM 23 K 535120 7542773 e 535845.08 7543495.06).  
 

 

 
Figura 18 – Vista da vegetação dos fragmentos recortado ao longo das margens do rio Aiuruoca 
(Coord. UTM 23 K 535275.99 7542870.93 e 535120 7542773).  
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Figura 19 – Vista da vegetação colonizada nos fragmentos de intervenção da CGH Alagoa 2, 
identificados no levantamento florístico e fitossociológico.  

 
Segundo o levantamento da fauna foram registradas um total de 08 espécies da 
herpetofauna durante o levantamento, sendo 05 anfíbios e 03 répteis (sendo 02 serpentes). 
O número de espécies de aves registradas na área de influência da CGH Alagoa 2 foi de 
114, sendo estas distribuídas em 18 ordens e 34 famílias. De acordo com dados da lista de 
espécies ameaçadas de extinção da fauna do estado de Minas Gerais (COPAM, 2010), 
nenhuma espécie encontra-se ameaçada de extinção. Na lista de espécies ameaçadas da 
Portaria MMA, 2014, também não há registros. 
 
 A mastofauna foi composta por 22 espécies de mamíferos de médio e grande porte, 
distribuídas em 08 ordens e 18 famílias. De acordo com as listagens do COPAM (2010) e 
MMA (2014), nenhuma das espécies registradas consta como ameaçadas. No entanto, não 
é possível afirmar sobre as espécies enquadradas com DD (Dados Deficientes), uma vez 
que não foi possível chegar à identificação ao nível de espécie por visualização da equipe 
técnica. 
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2.2. 1  Detalhamento da área de supressão  

 

Para implantação do empreendimento, observou-se tanto pelos estudos apresentados como 

pela vistoria realizada pela equipe técnica da SUPRAM Sul de Minas a necessidade de 

supressão de vegetação nativa; bem como a necessidade de supressão de indivíduos 

arbóreos isolados. 

 

A supressão dos indivíduos arbóreos isolados na área de pastagem e fora de APP, serão 
contemplada a título de compensação ambiental, conforme dispõe a DN 114/08. 
 

Todas estas intervenções são necessárias para permitir a implantação das infraestruturas 

do empreendimento de geração de energia hidrelétrica CGH Alagoa 2.  

 

Segundo PU Supram Sul de Minas para implantação do empreendimento, será necessário 

realizar intervenção ambiental em APP sem supressão de vegetação nativa, afetando área 

de 0,6165 ha. Já a intervenção ambiental em APP com supressão de vegetação nativa será 

de 0,3105 ha. Fora da APP a supressão de vegetação nativa com destoca será de 0,2364 

ha. Totalizando uma área de 0,5469 ha de supressão de vegetação nativa dentro e fora de 

APP.  

  

Segundo PU Supram Sul de Minas o rendimento lenhoso a ser auferido será destinado para 

lenha (26,86 m³) e tora para serraria (65,98 m³). 

 

Tabela 2 – Relação das principais estruturas da CGH Alagoa 2 e intervenções na vegetação. 
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Com base na Lista de Espécies Ameaçadas de Extinção da Flora Brasileira, publicada pelo 
MMA (Portaria do MMA Nº 443 de 17 de dezembro de 2014), foi averiguada na área de 
intervenção a espécie a Vriesia (Vriesea sazimae), sendo encontrado 1 indivíduo desta 
espécie ao longo do conduto na parcela 2. E segundo anexo III do parecer único do 
processo 10000000135/18 com base na Lista de Espécies Ameaçadas de Extinção da Flora 
Brasileira (Portaria do MMA Nº 443 de 17 de dezembro de 2014), foi averiguada na área de 
intervenção 1 indivíduo de Araucaria angustifolia, 2 indivíduos de Apuleia leiocarpa e 1 
indivíduo de Cedrela fissilis respectivamente ao longo das parcelas 1, 2 e 5. 
 

 
Figura 20 – Em vermelho localização das áreas de supressão da vegetação nativa proposta para a 
implantação da CGH Alagoa 2. Fonte PECF 
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Figura 21 – Em vermelho vista da vegetação proposta para supressão.  

 

 

Figura 22 – Vista do interior dos fragmentos proposta para supressão.  
 

 
2.3 Proposta de Compensação Florestal  
 
Para compensação as intervenções descrita acima, o empreendedor apresentou Projeto 
Executivo de Compensação Florestal – PECF, com a proposta de destinação de área para a 
conservação mediante a instituição de servidão florestal, conforme tabela e mapas abaixo.  
 
Tabela 3 – Quantificação e qualificação da compensação sugerida  

Forma de 
Compensação  

Área    
(ha) 

Bacia Hidrografica 
/Sub-bacia 

Fitofisionomia  Estágio 
Sucessional  

Observação 

Conservação/ 
Servidão 
Florestal  

1,1717 Rio Grande/Rio 
Aiuruoca 

Floresta 
Estacional 
Semidecidual 
Montana  

Médio  Área de 
intervenção e 
compensação 
localizada na  
mesma micro-
bacia  
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   Figura 23 – Mapa da área proposta para a compensação.  
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2.3.1 Adequação da proposta de compensação em localização e extensão  
 
 

Conforme a Lei Federal Nº 11.428, DE 22 DE DEZEMBRO DE 2006, 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. 
 
Para definição do quantitativo da área destinada à compensação ambiental, em Minas 
Gerais, aplica-se o disposto no art. 4º, § 4º, da Deliberação Normativa COPAM nº 73/04 que 
exige, no mínimo, que a compensação da área pela supressão de Mata Atlântica seja 
correspondente ao dobro da área suprimida. 
 
Dentro deste contexto, a(s) área(s) propostas no PECF, a titulo de servidão florestal pela 
supressão de vegetação secundária em estágio médio de regeneração do bioma Mata 
Atlântica, são apresentadas na tabela abaixo em face dos critérios acima descritos: 
 
Tabela 4 – Quantificação e qualificação da compensação sugerida  

Área intervinda (0,5469 ha)  Área proposta (1,1717 ha) 

Bacia: Rio Grande  Bacia: Rio Grande 

Área 
(ha) 

Município   Sub-
bacia 

Bacia   Área 
(ha) 

Município   Sub-
bacia 

Bacia   

0,5469 Aiuruoca   Rio 
Aiuruoca  

Rio 
Grande 

 1,1717 Aiuruoca Rio 
Aiuruoca 

Rio 
Grande 

         

 
Conforme quadro acima a área de intervenção de 0,5469 ha de vegetação secundária em 
estágio inicial e médio de regeneração localizada na bacia do Rio Grande, está sendo 
compensada em área de 1,1717 ha de vegetação secundária em estágio médio e avançado 
de regeneração localizada na bacia do Rio Grande. Atendendo a equivalência a extensão 
em dobro da área desmatada e na mesma bacia hidrográfica.  
 
A área de compensação é contígua a APP e RL da propriedade, localizada na margem 
direita do Rio Aiuruoca, logo a montante do empreendimento. Sendo excluída no cômputo 
da área de compensação as áreas de preservação permanente e áreas de reserva legal do 
imóvel.   
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Figura 24 – Em amarelo localização da área de intervenção e área  proposta de compensação da 
CGH Alagoa 2. Fonte: Google Earth PRO, 2018.  

 
 
A área de compensação encontra-se aproximadamente (dois) quilômetros da área do 
empreendimento.   
  
 
2.3.2 Adequação da proposta com relação as formas de compensação  

 

 
A legislação ambiental dispõe de três formas de cumprimento da compensação por 
intervenção ao bioma Mata Atlântica, sendo a proposta apresentada pela empresa a de 
servidão florestal.   
 

A Portaria IEF nº 30, de 03 de fevereiro de 2015, estabelece diretrizes e procedimentos 

para o cumprimento da compensação ambiental decorrente do corte e da supressão de 
vegetação nativa pertencente ao bioma Mata Atlântica. 
 
Art. 2º - A compensação ambiental decorrente do corte ou da supressão de vegetação 
nativa pertencente ao bioma Mata Atlântica implica na adoção das seguintes medidas, à 
critério do empreendedor: 
 
 
I – Destinação de área para conservação com as mesmas características ecológicas, 
localizada na mesma bacia hidrográfica e, sempre que possível, na mesma microbacia 
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; 
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II - 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, no mesmo Estado e, sempre que possível, na 
mesma microbacia; 
 
III – Recuperação de área mediante o plantio de espécies nativas análogas à fitofisionomia 
suprimida em área localizada na mesma bacia hidrográfica e, sempre que possível, na 
mesma microbacia. 
 
§ 1º - A medida compensatória estabelecida no inciso III somente será admitida quando 
comprovada pelo empreendedor, ao Escritório Regional do IEF competente, a 
impossibilidade de atendimento das medidas estabelecidas nos incisos I e II, por meio de 
Estudo Técnico que demonstre a inexistência de áreas que atendam ao disposto nos 
referidos incisos. 
 
§ 2º - Na hipótese prevista no inciso I, o empreendedor poderá constituir, na área destinada 
à conservação e mediante aprovação do Instituto Estadual de Florestas, Reserva Particular 
do Patrimônio Natural – RPPN e/ou Servidão ambiental de que tratam, respectivamente, o 
Decreto Federal Nº 5.746, de 5 de abril de 2006 e o Art. 9º-A da Lei Federal 6.938, de 31 de 
agosto de 1981, em caráter permanente. 
 
Nos termos acima, o PECF destina a compensação por meio de servidão florestal, 
atendendo ao disposto legal. Sendo que a localização da área e as características 
ambientais convergem em proposta relevante. As áreas de intervenção apresentam-se em 
fragmentos com dificuldades a conservação em função de um conjunto de intervenções 
antrópicas como atividades agropecuárias, áreas de pastagem, pisoteio do sub-bosque, 
corte de árvores, entre outras ações degradadoras. A compensação destinada a 
conservação apresenta-se em fragmento mais propício a conservação, sendo a área mais 
isolada, conectada as áreas de preservação permanente, reserva legal do imóvel e áreas de 
outras compensações, pertencente a um fragmento relevante para conecção com outros da 
localidade e às Unidade de Conservação (Parque Estadual Serra do Papagaio e Parque 
Nacional de Itatiaia). Podendo evidenciar a redução da fragmentação de habitats e o 
aumento da conectividade entre sistemas conservados, contribuindo para o incremento de 
sua complexidade, por meio da formação de corredores ecológicos em escala local.  
  
 
 

2.3.3 Detalhamento da proposta de compensação  
 
 
O fragmento proposto para a compensação encontra-se entre a RL e APP da propriedade 
rural, que faz divisa com um grande fragmento preservado do imóvel vizinho, a montante do 
empreendimento.  
 
A metodologia utilizada foi fundamentada com o objetivo de avaliar a diversidade de 
espécies e a caracterização geral da área proposta para compensação florestal da CGH 
Alagoa 2. Assim foram realizados caminhamentos assistemáticos em campo visando à 
identificação das espécies que compõem as áreas em questão e o status de conservação. 
Das espécies não prontamente identificadas foram colhidas imagens digitais e posterior 
identificação por profissional mais experiente em botânica e em bibliografias disponíveis. 
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A partir dos dados coletados averigou-se que a área de compensação encontra-se ocupada 
por vegetação nativa representante do Bioma Mata Atlântica, especificamente da 
fitofisionomia Floresta Estacional Semidecidual Montana, com características qualitativas de 
floresta secundária no estágio médio de regeneração natural, tais como: ocorrência de 
estratificação vertical com formação de dossel e sub-bosque, presença de cipós e de 
epífitas e ocorrência de camada de serrapilheira com espessura de média a fina e 
decomposição razoável. 
 
Conforme estudos apresentados, na área de intervenção foram identificadas 64 espécies. Já 
na área proposta para a compensação 42 (quarenta e duas) espécies são comuns entre a 
área de supressão e à área de compensação.  Cujo número considerável de espécies 
comuns às áreas de supressão e à área de compensação denota apreciável similaridade da 
vegetação nativa. 
 
 Entre as 42 (quarenta e duas) espécies comuns entre as área de supressão e a área de 
compensação estão Acacia polyphylla, Alchornea sidifolia , Alchornea triplinervia, Amaioua 
guianensis, Annona dolabripetala, Annona neosericea, Aspidosperma parvifolium, Casearia 
sylvestris , Celtis 
 
 

  
Figura 25 – fotos da camada de serapilheira encontrada no interior da área de compensação.  

 

  
Figura 26 – fotos da estrutura do fragmento da área de compensação formada pelo sub-bosque com 
espécies arbóreas.  
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Figura 27 – foto da borba do fragmento prposto para a compensação  

 
 

 
2.3.4 Equivalência ecológica: Área de Intervenção X Conservação   
 

 
Conforme estudos apresentados, na área de intervenção foram identificadas 64 espécies, 
das quais 56 eram árvores, 3 arbustos, 4 ervas e 1 epífita, além da presença de indivíduos 
mortos. Com relação ao número total de árvores (fustes), foram mensurados um total de 175 
fustes, que apresentaram altura média de 8,96 ± 3,49 metros. As famílias que apresentaram 
mais espécies foi a Fabaceae com 7 espécies, e Myrtaceae e Euphorbiaceae com 5 
espécies cada. Dentre as espécies encontradas na área, foram listadas 6 espécies 
endêmicas da Mata Atlântica. Sendo elas: Araticum (Annona dolabripetala), Araticum 
(Annona neosericea), Vriesea (Vriesea sazimae), Ouriço (Sloanea hirsuta), Virola (Virola 
gardneri), Myrceugenia (Myrceugenia glaucescens). Essas espécies foram encontradas ao 
longo das parcelas amostradas e também nos dados segundários de estudos realizados na 
região e do site da rede speciesLink, para a catalogação de espécies do município de 
Alagoa. 
 Já na área proposta para a compensação 42 (quarenta e duas) espécies são comuns entre 
a área de supressão e à área de compensação.  Cujo número considerável de espécies 
comuns às áreas de supressão e à área de compensação denota apreciável similaridade da 
vegetação nativa. 
 Entre as 42 (quarenta e duas) espécies comuns entre as área de supressão e a área de 
compensação estão Acacia polyphylla, Alchornea sidifolia , Alchornea triplinervia, Amaioua 
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guianensis, Annona dolabripetala, Annona neosericea, Aspidosperma parvifolium, Casearia 
sylvestris , Celtis iguanaea , Coccoloba mollis.  
 
Das espécies protegidas por lei as seguintes estiveram presentes em ambos os 
levantamentos: Annona dolabripetala, Annona neosericea, Lecythys lanceolata, Virola 
gardneri e Myrcia fenzliana. Já as protegidas Araucaria angustifolia, Apuleia leiocarpa e 
Cedrela fissilis somente presentes na área de compensação. 
 
Tabela 5 - Similaridade entre a área de intervenção e as áreas propostas para compensação florestal. 

Fitofisionomia 
Proprietário/ 
Arrendador 

Nº de esp. 
CGH 

Alagoa 2 

Nº de esp. 
Área de 

compensação 

Nº de 
espécies 
similares 
às áreas 

Indice de 
Jaccard 

(%) 

FES Nativas 
Energia 
Sacramento II 
Ltda 

65 59 42 51,21 

 
O coeficiente de Similaridade de Jaccard entre a área que sofrerá intervenção e a área 
proposta para compensação obtido neste estudo foi adequado com a proposição 
apresentada, pois é necessário que o coeficiente seja superior a 25% ou 0,25 para que duas 
áreas sejam consideradas similares, segundo Mueller-Dombois e Ellenberg (1974), e no 
presente caso o índice de similaridade foi superior a 25%. 
 
Com relação as áreas de intervenção, com destaque para a Mata Ciliar, é necessário 
apontar que tal intervenção não deixa de interferir em termos qualitativo na 
ocorrência/freqüência/distribuição das espécies da flora local. Considera ainda que a Mata 
Ciliar cumpre um papel importante para os sistemas aquáticos, tanto no tamponamento de 
aportes maiores de sedimentos (impedindo a distruição de nichos específicos), como de 
aportes de matéria orgânica (a qual pode promover a redução do oxigênio dissolvido no 
corpo de água), e ainda funciona como fonte de alimento para comunidades de peixes. 
Deste modo considerando a equivalência das áreas intervindas e da área proposta para a 
compensação,  entende que a área de compensação guarda ganho ambiental com a área 
intervinda com relação à sua importância de proteção.  
 
Em termos de biodiversidade a área de compensação apresenta similaridade local com a 
área de intervenção. É apresenta relevância ecologica considerando a aproximação com as 
unidades de proteção integral que apresenta alta diversidade de espécies incluindo 
ameaçadas, conforme apresentado nos planos de manejo das UCs.     
 

Conforme parâmetros estabelecidos na Resolução CONAMA nº. 392/07 e analise no IDE-
SISEMA, a formação da vegetação nativa colonizada na área de intervenção e classificada 

como floresta secundária em estágio médio e inicial de regeneração natural com a 
fitofisionomia de Floresta Estacional Semidecidual Montana e as áreas de compensação 
classificada como floresta secundária em estágio médio e avançado de regeneração natural 
com a fitofisionomia de Floresta Estacional Semidecidual Montana, ambas apresentam 
semelhança em termos de estratificação vertical, sub-bosque e camada de serrapilheira em 
processos ecológicos de desenvolvimento e sucessão.  

 

Pode ser evidenciado que o estado da vegetação florestal da ADA da CGH Alagoa 2 possui 
reduzido número e baixa frequência de espécies nativas, contrastando com a grande 
frequência de espécies herbáceas e arbustivas invasoras e o denso emaranhado de cipós 
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nas matas, associadas as intervenções causadas pela presença antropica localizada nas 
proximidade.  
 
Ressalta-se, que, a área de compensação encontra-se localizada em fragmento mais 
propício a conservação, conectada as áreas de preservação permanente e reserva legal do 
imóvel, limitando a um fragmento relevante para formação de corredor ecológico com outros 
da localidade e com as unidades de conservação Parque Estadual da Serra do Papagaio e 
Parque Nacional de Itatiaia. Podendo evidenciar a redução da fragmentação de habitats e o 
aumento da conectividade entre sistemas conservados, contribuindo para o incremento de 
sua complexidade, por meio de formação de corredores ecológicos em escala local.  
 
Assim, considerando-se os aspectos analisados, este parecer entende que a proposta 
apresentada pelo empreendedor, atende os requisitos estabelecidos pela legislação vigente, 
tanto no que ser refere à extensão em dobro, quanto à equivalência ecológica.  
 

 
3  PARECER JURÍDICO 

 

Trata-se o expediente de processo administrativo formalizado com o fito de apresentar 
propostas visando compensar florestalmente intervenções realizadas no bioma de Mata 
Atlântica para fins de implantação da CGH Alagoa 2 em um trecho do Rio Aiuruoca, sub-
bacia do Rio Grande, pertencente à Bacia do Rio Paraná, no Município de Alagoa – MG. 
 
A priori, considerando-se o disposto na Portaria IEF Nº 30, de 03 de fevereiro de 2015, tem-
se que o processo encontra-se 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 às propostas apresentadas. 
 
Atendo-se primeiramente à proposta apresentada pela empresa visando compensar a 
intervenção realizada no Bioma de Mata Atlântica, infere-se, à luz das argumentações 
técnicas acima apresentadas, que 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, conforme o 
discorrido a seguir. 
 
Com relação à proporcionalidade de área, a extensão territorial oferecida pelo 
empreendedor a fim de compensar a supressão realizada é o superior ao mínimo exigido 
pela legislação federal, atendendo, inclusive, o percentual proposto pela Recomendação N° 
005/2013 lavrada pelo Ministério Público de Minas Gerais, que prevê, para cada hectare de 
supressão, a compensação florestal em dobro. Em números concretos, os estudos 
demonstram que serão suprimidos no bioma Mata Atlântica um total de 0,5469 ha, sendo 
ofertado à título de compensação uma área de 1,1717 ha. Logo, critério quanto à 
proporcionalidade de área atendido. 
 
Quanto à conformidade locacional, inequívoca é a sua conformidade, haja vista o que 
demonstra o item 2.3.1, Tabela 4 e figura 24 do presente parecer, através da qual é possível 
verificar que as medidas compensatórias propostas pelo interessado serão realizadas na 
mesma sub-bacia do empreendimento. Portanto, critério espacial atendido. 
 
No que tange à modalidade de compensação através de instituição de Servidão Florestal, 
temos que o art. 27 do Decreto Federal Nº 6.660/08 prevê esta modalidade na forma do 
inciso I e §1º do art. 26 do mesmo decreto. 
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Ainda, de acordo com a Portaria IEF nº 30, de 03 de fevereiro de 2016, art. 2º, §2º, o 
empreendedor poderá instituir Servidão Florestal na área destinada a conservação, senão 
vejamos: 

Art. 2º - A compensação ambiental decorrente do corte ou da supressão de 
vegetação nativa pertencente ao bioma Mata Atlântica implica na adoção das 
seguintes medidas, a critério do empreendedor: 
... 
§ 2º - Na hipótese prevista no inciso I, o empreendedor poderá constituir, na área
destinada à conservação e mediante aprovação do Instituto Estadual de Florestas, 
Reserva Particular do Patrimônio Natural – RPPN e/ou Servidão ambiental de que 
tratam, respectivamente, o Decreto Federal Nº 5.746, de 5 de abril de 2006 e o Art. 
9º-A da Lei Federal 6.938, de 31 de agosto de 1981, em caráter permanente. 

No que se refere à equivalência ecológica, percebe-se das argumentações técnicas 
empreendidas, especialmente do estudo comparativo realizado (Item 2.3.1), mormente ao 
observar a Tabela 05, que o uso atual informado no projeto executivo onde serão 
implantadas as prescrições técnicas e a compensação florestal propriamente dita, guardam 
conformidade com as aferições realizadas in loco.  

Posto isso, considerando que a proposta apresentada no PECF em tela não encontra óbices 
legais, recomenda-se que a mesma seja aprovada.  

4 - CONCLUSÃO 

Considerando a análise e descrição técnicas empreendidas, 

Considerando a inexistência de óbices jurídicos no cumprimento da proposta de 
Compensação Florestal em tela. 

Infere-se que o presente processo encontra-se apto à análise e deliberação da Câmara de 
Proteção à Biodiversidade e áreas protegidas do COPAM, nos termos do Art. 18 do Decreto 
Estadual 44.667/2007.  

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 e que Caso o empreendedor ou requerente não assine e/ou não 
publique o Termo de Compromisso nos prazos estipulados, o IEF expedirá notificação ao 
interessado para que, no prazo máximo de 15 (quinze) dias a contar do recebimento da 
mesma, proceda à assinatura e/ou à publicação do termo, sob pena de solicitação das 
providências cabíveis à presidência do COPAM. 

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 (quando for o caso). 
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Caxambu , 24 de janeiro de 2019. 




