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ANÁLISE DE PROPOSTA DE COMPENSAÇÃO FLORESTAL 
Parecer Único URFBio-CS/IEF Nº 41/2019 

 
1 – DADOS DO PROCESSO E EMPREENDIMENTO 
 

Tipo de Processo / 
Número do 
Instrumento 

(x) Licenciamento Ambiental 

N° do PA COPAM 
00145/1994/011/2008 
00145/1994/023/2011 
00145/1994/021/2010 
00103/1981/041/2006      
PA 09020003392/09                                                                                                                             

Fase do 
Licenciamento 

LP+LI (00145/1994/011/2008, LO (00145/1994//023/2011), 
LP+LI (00145/1994/021/2010), LI (00103/1981/041/2006)      
Intervenção Ambiental sem AAF (PA 09020003392/09) 

Empreendedor CSN Mineração S/A (Ex-Companhia Siderúrgica Nacional) 
CNPJ / CPF 08.902.291/0001-15 

Empreendimento Estrada Engenho Pires, Pilha temporária de Estéril da Estrada Engenho Pires, 
Planta de Pelotizaçao, e Galpão da Geologia. 

Classe  
3 (00145/1994/011/20080), 3 (00145/1994//023/2011),  
3 (00145/1994/021/2010), 6 (00103/1981/041/2006),     
Intervenção Ambiental sem AFF (PA 09020003392/09) 

Condicionante N° 
12 (00145/1994/011/20080), 07 (00145/1994//023/2011) 
01 (00145/1994/021/2010), Não tem (00103/1981/041/2006)      
Intervenção Ambiental sem AFF (PA 09020003392/09) 

Localização 
Após a entrada da cidade de Congonhas seguir as placas indicativas em 
direção a CSN Mineração, onde o empreendimento localiza-se nas 
coordenadas 615322/7733992. 

Bacia  Rio São Francisco  
Sub-bacia Rio Paraopeba  

Área 
intervinda  

Área 
(ha) Sub-bacia Município  Fitofisionomias afetadas  

9,99 
Rio Paraopeba  Congonhas  

Floresta Estacional Semidecidual 
Estágio Médio de Regeneração  

 27,28   Campo de altitude/cerrado 
TOTAL 37,27    

Coordenadas: 

X=615449 
X=616939 
X=613982 
X=614991 

Y=7737972 
Y=7739191 
Y=7731617 
Y=7737892 

Estrada Engenho Pires 
PDE da Estrada Engenho Pires 
Planta de Pelotizaçao 
Galpão da Geologia 

Área 
proposta  

Área 
(ha) Sub-bacia Município  Destinação da área para 

conservação - servidão 

9,99 Rio Paraopeba  Conselheiro 
Lafaiete 

Floresta Estacional Semidecidual em 
Estagio Médio  

28,31 Rio das Velhas Gouveia Campo de altitude 
Coordenadas: X=620579 Y=7716056 Faz. São Gonçalo - Cons. Lafaiete 
Coordenadas: X=610152 Y=7951006 Faz. Capão Cumprido - Gouveia 

Área 
proposta 

Área 
(ha) Sub-bacia Município  Destinação da área para 

reposição/recuperação  

9,99 Rio Paraopeba  Conselheiro 
Lafaiete Recuperação –Enriquecimento  

Coordenadas: X=620921 Y=7714342 Fazenda Paiva - Cons. Lafaiete 
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Área 
Proposta  

Área 
(há) Sub-bacia  Município Destinação da Área para Doação –

Parque Nacional das Sempre Vivas  
28,31 Rio das Velhas  Buenópolis   Campo de altitude 

Coordenadas  X=623200  Y=8019620 Faz. Lameirão - Buenópolis 
Equipe / Empresa 
responsável pela 
elaboração do 
PECF 

Biocev Serviços de Meio Ambiente Ltda.  
Rua Ministro Orozimbo Nonato, 215 11º andar Bairro Vela da Serra –Nova 
Lima –MG.  

 
2 – ANÁLISE TÉCNICA 
 
2.1 - Introdução 
 
O presente Parecer visa analisar o Projeto Executivo de Compensação Florestal referente à 
intervenção já realizada, onde ocorreu a supressão vegetal para implantação da Estrada Engenho 
Pires, Pilha temporária de Estéril da Estrada Engenho Pires, Planta de Pelotizaçao e Galpão da 
Geologia, localizadas no município de Congonhas, Bacia do Rio São Francisco e sub-bacia do 
Rio Paraopeba.  
 
O Projeto executivo tem como objetivo apresentar a compensação florestal pela supressão de 
vegetação em uma área de 37,27 ha do bioma da Mata Atlântica, mais especificamente da 
tipologia Floresta Estacional Semidecidual em estágio médio de regeneração e Cerrado (campo 
Cerrado), Processos COPAM Nº’s 00145/1994/011/2008, 00145/1994/023/2011, 
00145/1994/021/2010, 00103/1981/041/2006 e PA 09020003392/09. 
                                                                                                                                                                                                    
O presente Parecer tem como objetivo primordial, apresentar de forma conclusiva, a análise e 
parecer opinativo 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. 
 
2.2 - Caracterização da Área Intervinda  
 
Segundo o PECF a área de supressão vegetal necessária para instalação dos galpões 
correspondeu a 1,43 ha de vegetação nativa, sendo o restante (0,04 ha) corresponde à área já 
antropizada. Apresenta características de Cerrado, evidenciado pela presença de espécies típicas 
desse bioma como o Barbatimão (Stryphinodendron adistringenes) e Candeia (Eremanthus 

incanus). Além do Cerrado a área apresenta tipologias como os de Campos de altitude 
(considerado dinônimo de Campo Sujo). O DAIA Nº 0013600-D referente ao processo n 
09020003392/09 indica como medida compensatória a reposição florestal em uma área 
equivalente a 5,0 (cinco) hectares. 
 
A área de supressão vegetal que foi necessária para implantação da Estrada Engenho-Pires foi 
classificada como Floresta Estacional Semidecidual em estágio médio de regeneração (1,32 ha) e 
Campo de altitude (19,40 ha), totalizando 20,72 ha. Foram amostrados 410 indivíduos nos 
ambientes florestais, encontradas 55 espécies, pertencentes a 42 gêneros e 29 famílias. Os 
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gêneros mais bem representados em número de espécies foram Machaerium, Aspidosperma e 
Myrcia com três espécies, Nectandra, Tabebuia, Vismia, Piptocarpa, Cróton, Tibouchina e 
Cupania com duas espécies cada um. As famílias mais ricas foram Leguminosae com 10 
espécies, Bignoniaceae e Myrtaceae com quatro, Moraceae, Apocynaceae, Annonaceae e 
Euphorbiaceae com três cada uma. Segundo os estudos apresentados, dentre as espécies 
encontradas na Área Diretamente Afetada, existiam algumas ameaçadas de extinção e ou de 
importância econômica, como por exemplo: Araticum (Annona coriacea), Embira (Guatteria 

sellowiana), Ipê da serra (Tabebuia alba), Jacarandá (Machaerium opacum), Jequitibá branco 
(Cariniana legalis), Peroba (Aspidosperma polyneuron) e Pau de óleo (Copaifera langsdorfii). 
 
A área de supressão vegetal que foi necessária para implantação da Pilha temporária da Estrada 
Engenho - Pires possui uma área de 2,60 ha. A vegetação predominante na área da Pilha foi 
caracterizada por uma vegetação rasteira com alguns arbustos isolados, característicos de campo 
de altitude (limpo). A pilha temporária serviu para deposição temporária de solos retirados 
durante a execução das obras de implantação da Estrada e após a finalização o material foi 
removido para a Pilha de Estéril da Vila. 

 
Figura 1. Planta da área dos galpões de geologia – Fonte: PECF 2018 

 

 
Fotos 01 e 02. Local onde ocorreu a construção dos galpões de Geologia  Fonte: PECF 2018 
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Fotos 03 e 04. Local onde ocorreu a implantação da Estrada Engenho-Pires e Pilha Temporária. 

 Fonte: PECF 2018 
A área de supressão vegetal nativa e passível de compensação que foi necessária para 
implantação da Planta de Pelotização foi representada pela Floresta Estacional Semidecidual 
média (8,67 ha) e Cerrado (3,81 ha), totalizando 12,48 ha.  
 

 
Figura 2. Mapa de Uso do Solo e Cobertura Vegetal – Planta de Pelotização. FONTE: SETE (2006). 

 

Quadro resumo das áreas de intervenção.  
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Os empreendimentos estão inseridos na sub-bacia do rio Maranhão, tributário do rio Paraopeba, 
importante afluente do rio São Francisco. O município de Congonhas se localiza na Serra do 
Espinhaço, a qual abriga uma série de espécies endêmicas de plantas e animais, razão pela qual 
foi considerada um centro de diversidade vegetal pelo WWF/IUCN (Davis et al., 2007). A área 
específica da Mineração Casa de Pedra está inserida dentro dos limites do Bioma Mata Atlântica 
(IBGE, 2008), porém, devido a características edáficas e climáticas da região, variações 
pertencentes ao Bioma Cerrado estão presentes. 
 
De acordo com a caracterização da vegetação presente no EIA/RIMA do empreendimento, a 
vegetação da região Pilha de Estéril do Batateiro de Cima (único local que houve intervenção) 
foi classificada como Mata Atlântica (Floresta Estacional Semidecidual) entremeada por 
formações de Cerrado, variando em Campo Limpo e Campo Cerrado (atualmente classificado 
como Campo Ralo e Campo Típico, respectivamente) e no entorno pelas formações de Campo 
Rupestre sobre afloramentos quartzíticos, tipologia esta que não teve supressão de vegetação. 
A Floresta Estacional presente nesta área apresentou grandes clareiras que demonstram já ter 
havido um corte raso em algumas partes destas formações. Porém, a grande diversidade de 
espécies encontradas, incluindo um grande número de espécies de estágio médio de sucessão 
ecológica, demonstra que estas matas mantiveram grande parte de sua composição original, o 
que caracteriza estas formações como floresta em estágio médio de sucessão florestal. O 
pequeno porte das árvores pode ser explicado pelas características edáficas e climáticas da 
região. 
Através do levantamento florístico, na área de intervenção da Pilha de Estéril do Batateiro de 
Cima, identificou-se 47 famílias, 94 gêneros e 134 espécies. As famílias que apresentaram maior 
riqueza de espécies foram Fabaceae (15), Myrtaceae (14), Melastomataceae (12) e Lauraceae 
(10). No estudo realizado, somente a espécie Ocotea odorifera foi apontada como espécie 
ameaçada de extinção. Com relação aos Índices de Valor de Importância (IVIs), observou-se que 
Aspidosperma parvifolium apresentou o maior índice, seguido de Hyptidendron asperrimum, 
Cupania vernalis, Tibouchina candoleana e Casearia decandra, respectivamente. As árvores 
mortas também apresentaram alto IVI, sendo o segundo maior valor.  
                                                                                                      
O quadro a seguir mostra em síntese as características da área intervinda: 

 
Área 
(ha) 

Bacia 
Hidrográfica  

Sub-bacia 
Área urbana  

Fitofisionomia  Estágio 
sucessional Sim  Não  

9,99 
Rio São 
Francisco 

Rio 
Paraopeba 

 X 
FESD  Médio 

27,28 Campo de 
altitude 

xxxxxxx 

 
A seguir este parecer apresenta uma análise da proposta com relação a sua adequação à 
legislação vigente, bem como com relação à viabilidade técnica da proposta. 
 
2.3 - Caracterização da Área Proposta 
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O Projeto Executivo de Compensação Florestal apresentado pela CSN Mineração, devido pela 
supressão de 9,99 ha de Floresta Estacional Semidecidual estágio médio e 27,28 ha de Campo de 
altitude/cerrado, sendo que as obras já foram realizadas, atende a proporção de 2:1, conforme 
preconizado na Deliberação Normativa COPAM n° 73/2004, a Portaria IEF n⁰ 30/2015 e a 
Instrução de Serviço SISEMA n° 02/2017. Serão compensados o total de 76,60 hectares (19,98 
hectares de Floresta Estacional Semidecidual estágio médio/pastagem e 56,62 hectares de 
Campo de altitude), conforme a seguir: 

• Instituição de Servidão Ambiental, sendo selecionadas áreas de FESD médio em 9,99 ha 
da Fazenda São Gonçalo e áreas de Campo de altitude/cerrado na Fazenda Capão 
Comprido em 28,31 ha; 

• Implantação de um Projeto Técnico de Reconstituição da Flora – PTRF em uma área de 
9,99 hectares de pastagem na Fazenda Paiva, Matrícula 2.709; 

• Destinação de área para Conservação no interior de Unidade de Conservação de Domínio 
Público, sendo selecionada na Fazenda Lameirão, uma área de 28,31 ha de Campo de 
altitude/cerrado (matrícula 5.464), que está inserida dentro do Parque Nacional das 
Sempre Vivas , Unidade de Conservação Federal de Proteção Integral, e que possui ainda 
diversas áreas pendentes de regularização fundiária. 

 
A compensação referente ao campo de altitude/cerrado está utilizando a legislação da Mata 
Atlântica como referência (Deliberação Normativa COPAM n° 73/2004, a Portaria IEF nº 
30/2015 e a Instrução de Serviço SISEMA n° 02/2017), ou seja, área de compensação de 2:1 e 
proporção de 50% da área de compensação na modalidade de recuperação, equivalente a área de 
supressão do empreendimento, e os demais 50% na modalidade de conservação. No entanto, 
para áreas que possuem inviabilidade técnica em sua recuperação, a Instrução de Serviço 
SISEMA nº 02/2017 permite a conservação de até 100% da área, conforme descrito na página 29 
desta Instrução de Serviço: “comprovada pelo empreendedor à inviabilidade técnica de 

recuperação da área a ser compensada, o empreendedor poderá efetuar a destinação de área 

para conservação, observada a proporção e tipologia vegetal da área cuja recuperação é 

inviável (até 100% da área a ser recuperada), e sempre atendendo o critério 2:1. Para os casos 

em que seja constatada a impossibilidade de recuperação, somente poderão ser aceitas como 

formas de destinação para conservação aquelas previstas no inciso I do art. 26 (do Decreto 

Federal nº 6.660/2008), ou seja, RPPN ou servidão ambiental em caráter perpétuo”. 

- FAZENDA SÃO GONÇALO - MATRÍCULA 12.380 
 
A Fazenda São Gonçalo está localizada na Zona Rural do município de Conselheiro Lafaiete 
sobre os domínios do Bioma Mata Atlântica e do Cerrado (IBGE, 2012; Lei nº 11.428/2006; 
Decreto nº 6.660/2008 para Mata Atlântica e IBGE, 2004 para o Cerrado). A Fazenda São 
Gonçalo encontra-se localizada na bacia hidrográfica do São Francisco e na sub-bacia Rio 
Paraopeba.  
 

Lista das espécies arbóreas amostradas em Floresta Estacional Semidecidual  
em estágio médio na Fazenda São Gonçalo 

Família Espécie 
Salicaceae Casearia arborea (Rich.) Urb. 
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Família Espécie 
Lacistemataceae Lacistema pubescens Mart. 

Myrtaceae Myrcia splendens (Sw.) DC. 

Fabaceae Piptadenia gonoacantha (Mart.) J.F.Macbr. 

Erythroxylaceae Erythroxylum pelleterianum A.St.-Hil. 

Fabaceae Copaifera langsdorffii Desf. 

Salicaceae Casearia sylvestris Sw. 

Lauraceae Ocotea odorifera (Vell.) Rohwer 

Malvaceae Luehea grandiflora Mart. & Zucc. 

Melastomataceae Pleroma candolleana (Mart. ex DC.) Triana 

Rubiaceae Amaioua guianensis Aubl. 

Lauraceae Nectandra oppositifolia Nees 

Myrtaceae Myrcia amazonica DC. 

Fabaceae Machaerium nyctitans (Vell.) Benth. 

Boraginaceae Cordia sellowiana Cham. 

Annonaceae Annona dolabripetala Raddi 

Anacardiaceae Tapirira obtusa (Benth.) J.D.Mitch. 

Fabaceae Anadenanthera colubrina (Vell.) Brenan 

Rubiaceae Guettarda viburnoides Cham. & Schltdl. 

Lamiaceae Hyptidendron asperrimum (Spreng.) Harley 

Lauraceae Ocotea teleiandra (Meisn.) Mez 

Peraceae Pera glabrata (Schott) Poepp. ex Baill. 

Myrtaceae Pimenta pseudocaryophyllus (Gomes) Landrum 

Annonaceae Guatteria sellowiana Schltdl. 

Anacardiaceae Tapirira guianensis Aubl. 

Salicaceae Banara serrata (Vell.) Warb. 

Fabaceae Dalbergia nigra (Vell.) AllemÃ£o ex Benth. 

Myrtaceae Myrcia tomentosa (Aubl.) DC. 

Lauraceae Persea major (Meisn.) L.E.Kopp 

Euphorbiaceae Croton urucurana Baill. 

Salicaceae Casearia gossypiosperma Briq. 

Fabaceae Machaerium villosum Vogel 

Fabaceae Machaerium brasiliense Vogel 

Rutaceae Dictyoloma vandellianum A.Juss. 

Burseraceae Protium heptaphyllum (Aubl.) Marchand 

Rutaceae Metrodorea stipularis Mart. 

Fabaceae Stryphnodendron polyphyllum Mart. 

Fabaceae Andira fraxinifolia Benth. 

Lauraceae Persea rufotomentosa Nees & Mart. 

Melastomataceae Pleroma granulosa (Desr.) D. Don 

Lamiaceae Vitex polygama Cham. 

Asteraceae Piptocarpha axillaris (Less.) Baker 

Clethraceae Clethra scabra Pers. 

Meliaceae Cedrela fissilis Vell. 

Styracaceae Styrax camporum Pohl 

Fabaceae Dalbergia foliolosa Benth. 
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Família Espécie 
Fabaceae Leucochloron incuriale (Vell.) Barneby & J.W.Grimes 

Myrtaceae Eugenia florida DC. 

Myrtaceae Psidium rufum Mart. ex DC. 

Rubiaceae Psychotria vellosiana Benth. 

Annonaceae Xylopia sericea A.St.-Hil. 

Annonaceae Guatteria australis A.St.-Hil. 

Bignoniaceae Jacaranda puberula Cham. 

Combretaceae Terminalia glabrescens Mart. 

Ochnaceae Ouratea salicifolia (A.St.-Hil. & Tul.) Engl. 

Lecythidaceae Cariniana estrellensis (Raddi) Kuntze 

Salicaceae Casearia cf. ulmifolia Vahl ex Vent. 

Fabaceae Schizolobium parahyba (Vell.) Blake 

Fabaceae Tachigali rugosa (Mart. ex Benth.) Zarucchi & Pipoly 

Fabaceae Cassia ferruginea (Schrad.) Schrad. ex DC. 

Myrtaceae Eugenia sp1 

Myrtaceae Myrciaria sp1 

Myrtaceae Eugenia punicifolia (Kunth) DC. 

Myrtaceae Calyptranthes clusiifolia O.Berg 

Myrtaceae Myrcia sp1 

Lauraceae Ocotea puberula (Rich.) Nees 

Annonaceae Annona sylvatica A.St.-Hil. 

Annonaceae Guatteria villosissima A.St.-Hil. 

Anacardiaceae Schinus terebinthifolia Raddi 

Rutaceae Zanthoxylum rhoifolium Lam. 

Asteraceae Moquiniastrum polymorphum (Less.) G. Sancho 

Bignoniaceae Handroanthus ochraceus (Cham.) Mattos 

Sapotaceae Pouteria gardneri (Mart. & Miq.) Baehni 

Sapotaceae Ecclinusa ramiflora Mart. 

Solanaceae Solanum leucodendron Sendtn. 

Chrysobalanaceae Licania kunthiana Hook.f. 

Thymelaeaceae Daphnopsis fasciculata (Meisn.) Nevling 

Monimiaceae Mollinedia schottiana (Spreng.) Perkins 

Siparunaceae Siparuna guianensis Aubl. 

Moraceae Ficus mexiae Standl. 

Aquifoliaceae Ilex cerasifolia Reissek 

Hypericaceae Vismia brasiliensis Choisy 

Celastraceae Maytenus gonoclada Mart. 

Sapindaceae Cupania tenuivalvis Radlk. 
 Fonte: PECF 2018 

 

Espécies Endêmicas e Ameaçadas da Fazenda São Gonçalo:  
Foram registradas 11 espécies endêmicas do bioma Mata Atlântica para a Área Pretendida pelo 
Projeto Executivo de Compensação Florestal na Fazenda São Gonçalo. Quanto às espécies 
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ameaçadas foram registradas a presença de Ocotea odorífera (EN), Dalbergia nigra (VU) e 
Cedrela fissilis (VU) 

 
Figura 3. Localização da Fazenda São Gonçalo - Conselheiro Lafaiete/MG. Fonte: BIOCEV, 2018. 

 

  
Fotos 5 e 6. Vista do Interior de Floresta Estacional Semidecidual.  Fonte: BIOCEV, 2018. 

- FAZENDA CAPÃO COMPRIDO - MATRÍCULA 9.980 
A Fazenda Capão Comprido, área a qual a CSN Mineração possui “Opção de Compra” assinada 
junto aos proprietários do imóvel, está localizada na Zona Rural do município de Gouveia-MG e 
está situada na bacia hidrográfica do São Francisco e nas sub-bacia hidrográficas estaduais do 
Rio das Velhas e dos Rios Jequitaí e Pacui.  
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Figura 4. Localização da Fazenda Capão Comprido - Gouveia/MG. Fonte: BIOCEV, 2018 

 
Figura 5. Bacia hidrográfica federal e sub-bacias estaduais Rio Paraopeba e Rio das Velhas.  

Fonte: BIOCEV, 2018 

- FAZENDA LAMEIRÃO - MATRÍCULA 5.464 

A Fazenda Lameirão, área a qual a CSN Mineração possui “Opção de Compra” assinada junto 
aos proprietários do imóvel, está localizada dentro dos limites do Parque Nacional das Sempre 
Vivas (PNSV) no Planalto Diamantino (ou a chamada Cadeia/Serra do Espinhaço), município de 
Buenópolis/MG. O PNSV foi criado pelo diploma legal Decreto s/nº de 13 de dezembro de 2002 
e é uma Unidade de Proteção Integral, com área total de 124.154,47 hectares, onde as paisagens 
contidas são fundamentais para a proteção da vida silvestre e manutenção ecossistêmica das 
mesmas, angariando toda essa importância ecológica para a Fazenda Lameirão. Adicionalmente, 
é realizada a doação de uma área extra de 1,80 hectares na Fazenda Lameirão que está inserida 
dentro do Parque Nacional das Sempre Vivas, que corresponde a Áreas de Preservação 
Permanente. A Fazenda Lameirão está situada na bacia hidrográfica do São Francisco e nas sub-
bacia hidrográficas estaduais do Rio das Velhas e dos Rios Jequitaí e Pacui.  
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Figura 6. Localização da Fazenda Lameirão - Buenópolis/MG. Fonte: BIOCEV, 2018 

PLANO DE AÇÃO PARA DOAÇÃO DA ÁREA LOCALIZADA NO PARNA DAS 
SEMPRE VIVAS (FAZENDA LAMEIRÃO) 
A área localizada dentro da Parque Nacional das Sempre Vivas ainda não é de propriedade da 
CSN Mineração, tendo esta somente uma Opção de Compra caso esta compensação seja 
aprovada. Sendo assim, segue abaixo Plano de Ação para todo o processo necessário até a efetiva 
doação da área ao poder público: 
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                                                                                                                   Fonte PECF/2018 

Aspectos fitofisionômicos da área de compensação - Fazendas Lameirão e Capão Comprido 
 

Segundo PECF as propriedades Fazendas Lameirão e Capão Comprido estão situadas no setor 
meridional da Cadeia do Espinhaço em Minas Gerais (ABREU, 1995; HELENA et al., 2011), 
onde os ambientes “rupestres” predominam na paisagem e são entremeados por uma grande 
diversidade de ambientes savânicos que compõem um mosaico fitofisionômico extremamente 
heterogêneo (EITEN, 1978a; GIULIETTI; PIRANI, 1988), principalmente em função da 
diferenciação do substrato (BENITES et al., 2007; RIBEIRO et al., 2009). Na Fazenda Lameirão 
e na Fazenda Capão Comprido, as formações vegetacionais selecionadas para a compensação 
foram o Cerrado Típico, Campo Sujo, Campo Limpo e o Campo Rupestre, por estas áreas serem 
mais próximas das áreas de intervenção que ocorrem na CSN Mineração (Campo de altitude e 
Cerrado). Adicionalmente, foram colocadas Áreas de Preservação Permanente (APPs) como 
áreas adicionais ao processo de compensação, no intuito de promover a conexão entre as áreas 
selecionadas. As propriedades são caracterizadas por apresentar complexo vegetacional de 
influência rupestre extremamente heterogêneos, que propiciam elevada diferenciação 
fitofisionômica e riqueza de espécies.  
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Figura 7. Ocorrência do Bioma Mata Atlântica nas Fazendas Capão Comprido e Lameirão. 

 
As principais espécies, ou seja, as espécies tipicamente encontradas nos ambientes foram: 
Achyrocline satureioides (Lam.) DC.,  Allagoptera campestris (Mart.) Kuntze, Andropogon 

bicornis L., Antonia ovata Pohl, Aspidosperma tomentosum Mart., Baccharis retusa DC., 
Banisteriopsis stellaris (Griseb.) B.Gates, Bidens flagellaris Baker, Bowdichia virgilioides 

Kunth, Cabralea canjerana (Vell.) Mart., Caryocar brasiliense Cambess., Casearia sylvestris 

Sw., Chresta sphaerocephala DC., Chromolaena horminoides DC., Chrysolaena obovata (Less.) 
Dematt., Coccoloba brasiliensis Nees & Mart., Couepia grandiflora (Mart. & Zucc.) Benth., 
Dalbergia miscolobium Benth., Duguetia furfuracea (A.St.-Hil.) Saff., Echinocoryne 

schwenkiifolia (Mart. ex DC.) H.Rob., Echinolaena inflexa (Poir.) Chase, Enterolobium 

gummiferum (Mart.) J.F.Macbr., Eremanthus incanus (Less.) Less., Erythroxylum campestre 

A.St.-Hil., Eugenia bimarginata DC., Eugenia punicifolia (Kunth) DC., Guapira graciliflora 

(Mart. ex Schmidt) Lundell, Guapira noxia (Netto) Lundell, Kielmeyera coriacea Mart. & Zucc., 
Lessingianthus coriaceus (Less.) H.Rob., Manihot caerulescens Pohl, Maprounea guianensis 

Aubl., Moquiniastrum blanchetianum (DC.) G. Sancho, Moquiniastrum velutinum (Bong.) G. 
Sancho, Myrcia cf guianensis (Aubl.) DC., Myrsine guianensis (Aubl.) Kuntze, Palicourea 

rigida Kunth, Paspalum falcatum Nees ex Steud., Qualea cordata Spreng., Roupala montana 

Aubl., Schefflera macrocarpa (Cham. & Schltdl.) Frodin, Solanum lycocarpum A.St.-Hil. e 
Tocoyena formosa (Cham. & Schltdl.) K.Schum.  
 
Nas áreas de vegetação savânica propostas para compensação Florestal contabilizaram 277 
espécies, 197 gêneros e 76 famílias botânicas, amostrados a partir do levantamento florístico. 
Cerca de 124 espécies são consideradas endêmicas do Brasil e 48 espécies são endêmicas de 
Minas Gerais, sendo que 33 delas ocorrem apenas em afloramentos rochosos dentro do estado. 
Este dado aponta para um número elevado de espécies endêmicas de regiões geograficamente 
restritas e reforça a grande importância de manter conservado os ambientes avaliados dentro da 
Fazenda Lameirão e da Fazenda Capão Comprido. As 33 espécies consideradas mais relevantes 
do ponto de vista da endemicidade são: Agarista angustissima Taub., Angelonia eriostachys 
Benth., Baccharis perlata Sch.Bip. ex Baker, Ceiba jasminodora (A.St.-Hil.) K. Schum., 
Cipocereus minensis (Werderm.) Ritter, Clusia diamantina Bittrich, Declieuxia spergulifolia 
Mart. & Zucc. ex Schult. & Schult.f., Diplusodon uninervius Koehne, Esterhazya cf. nanuzae 
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V.C.Souza, Hoffmannseggella crispata (Thunb.) H.G.Jones, Hoffmannseggella ghillanyi (Pabst) 
H.G.Jones, Lepidaploa spixiana (Mart. ex DC.) H.Rob., Lychnophora pinaster Mart., 
Lychnophora villosissima Mart., Mandevilla pycnantha (Steud. ex A.DC.) Woodson, 
Merianthera sipolisii (Glaz. & Cogn.) Wurdack, Microlicia decipiens Naudin, Paepalanthus 

bromelioides Silveira, Paliavana plumerioides Chautems, Paralychnophora glaziouana 
Loeuille, Philodendron adamantinum Schott, Physocalyx aurantiacus Pohl, Pilosocereus 

aurisetus (Werderm.) Byles & G.D.Rowley, Pleurothallis adamantinensis Brade, Pleurothallis 

teres Lindl., Plinia nana Sobral, Stemodia microphylla J.A.Schmidt, Symplocos glaberrima 
Gontsch., Tillandsia cf graomogolensis Silveira, Uebelmannia pectinifera Buining, Vellozia cf. 
tillandsioides  Mello-Silva, Vellozia resinosa Mart. ex Schult. & Schult.f., Vriesea cf. 
diamantinensis Leme. 
 

 
Figura 8. Área Proposta para Servidão- Matricula 9.980 –Faz. Capão Cumprido 

 
Figura 9. Área proposta para conservação UC –Faz Lameirão –Matricula 5.464 
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Fotos 7 e 8. Vista das diversas formações de campo de altitude/cerrado nas propriedades Fazenda Lameirão 

e Fazenda Capão Cumprido. 

- PROJETO TÉCNICO DE RECONSTITUIÇÃO DA FLORA - FAZENDA PAIVA 
 
Foram selecionadas áreas antropizadas e passíveis de recuperação na Fazenda Paiva (matrícula 
2.709 – Conselheiro Lafaiete). As áreas classificadas como Floresta Estacional Semidecidual em 
estágio médio que sofreram intervenção ambiental (CSN – Congonhas) serão compensadas 
através da Instituição de Servidão Ambiental na Fazenda São Gonçalo e pelo Projeto Técnico de 
Reconstituição da Flora na Fazenda Paiva. A justificativa para esta compensação ambiental tem 
importantes motivos, a maioria deles focados em ganho ambiental no processo de compensação, 
os quais são descritos abaixo: 

• Localização das áreas (intervenção e compensação) na bacia hidrográfica do São 
Francisco e na sub-bacia Rio Paraopeba (Anexo 02) e sobre os domínios do Bioma Mata 
Atlântica (IBGE, 2012; Lei nº 11.428/2006; Decreto nº 6.660/2008), o qual é considerado 
um hotspots de biodiversidade mundial; 

• Destinação de área para conservação, com as mesmas características ecológicas, estando 
às áreas sobre a mesma classificação de vegetação (Floresta Estacional Semidecidual). 

• Distância reduzida entre a área impactada e a área a ser utilizada para compensação. 
• As Fazendas São Gonçalo e Paiva, áreas selecionadas para compensação ambiental, são 

de propriedade da CSN e tem como objetivo serem destinadas totalmente para a 
preservação mediante outros projetos de compensação ambiental.  

• A área apresentada como proposta possui características ecológicas mais expressivas que 
aquelas da área de intervenção, uma vez que estão de certa forma isoladas de alguns 
impactos provindos das atividades minerárias. O ganho ambiental da área proposta para 
compensação em relação à área de intervenção pode ser atribuída à similaridade das 
áreas, no que se refere às características edafoclimáticas, às tipologias vegetacionais e 
estágio de regeneração, e da equivalência funcional quanto aos serviços ecossistêmicos 
associados; bem como da conectividade com outros fragmentos de vegetação ainda em 
bom estado de conservação e, especificamente, para a compensação da Mata Atlântica 
onde ocorrem diferentes cursos de águas. Dessa forma será adotado um conjunto de 
ações de conservação que evidenciarão a redução da fragmentação dos habitats, 
propiciando o aumento da conectividade entre sistemas além de outras contribuições 
como o incremento da complexidade ambiental, a formação de corredores ecológico em 
escala local junto com os remanescentes vizinhos e a oferta de uma área com estágios 
sucessionais semelhantes da mesma fitofisionomia suprimida. 
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As áreas destinadas na Fazenda Paiva para a implantação do Projeto Técnico de Reconstituição 
da Flora (PTRF) são áreas degradadas com pastagens consolidadas, localizadas na mesma sub-
bacia hidrográfica e apresentado características ambientais muito próximas da área que sofreu 
intervenção. Destaque deve ser dado também que estas áreas estão próximas a Áreas de 
Preservação Permanente da propriedade e a sua recuperação através do PTRF, que envolve o 
plantio de árvores nativas da região, ajudará ainda mais na recarga hídrica do local.  

 

Figuras 10 e 11. Área proposta para recuperação, matricula 2.709 - Faz. Paiva. Fonte PECF 2018 

  
Fotos 9 e 10. Visão geral da área de reflorestamento na Fazenda Paiva. Fonte PECF/2018 

A área alvo deste PTRF possui 9,99 hectares e é caracterizada como Pastagem com Árvores 
Isoladas composta principalmente pela grama batatais (Paspalum notatum) e a braquiária 
(Urochloa decumbens e Urochloa brizantha), ocorrendo em alguns trechos o capim colonião 
(Panicum sp.). Entre os indivíduos arbustivos/arbóreos do local, destaque deve ser dado as 
espécies Dalbergia miscolobium, Lithraea molleoides, Pera glabrata, Tapirira guianensis e 
Solanum lycocarpum, pelas grandes moitas que estas espécies formam no local.  
 
O PTRF propõe a recuperação seguindo diretrizes metodológicas, contemplando uma série de 
atividades que se estendem desde o planejamento inicial, organização, delineamento dos 
procedimentos e operacionalização adequados à realização dos plantios, estendendo-se até  o 
monitoramento.  
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- Cercamento das áreas objetiva isolar a área a ser revegetada de forma a estar protegida, 
dispondo de entradas para fins de manejo das áreas plantadas (e trânsito de equipamentos para 
implantação e manutenção do plantio).  
 
- As espécies a serem plantadas deverão ser distribuídas em grupos ecológicos, sendo 50% 
espécies pioneiras, 20% secundárias iniciais, 15% de secundárias intermediárias, 10% 
secundárias tardias e 5% de espécies clímax. Adicionalmente, propõe para a área de plantio uma 
maior diversidade de espécies possível, de acordo com a disponibilidade de mudas dos viveiros 
regionais.  

Nome Popular Espécie Família Estágios de 
Sucessão 

Almessegueira Protium heptaphyllum (Aubl.)  Burseraceae P 
Angelim Andira fraxinifolia Benth Fabaceae S 
Angico Anadenanthera peregrina (Vell.)  Fabaceae S 

Araça do mato Campomanesia sp. Myrtaceae P 
Aroeira Schinus terebenthifolius Raddi Anacardiaceae P 

Azeitona do mato Amaioua guianensis Aubl Rubiaceae S 
Bico de pato Machaerium nyctitans (Vell.)  Fabaceae P 

Bico de pato vermelho Machaerium aculeatum Raddi Fabaceae C 
Bolsa de pastor Zeyhera tuberculosa (Vell.)  Bignoniaceae S 

Braúna Melanoxylon brauna Schott Fabaceae C 
Café do mato Casearia sylvestris Sw. Flacourtiaceae P 

Cafezinho Psychotria sessilis (Vell.) Müll.  Rubiaceae S 
Camboatá Cupania vernalis Cambess. Sapindaceae S 

Camboatá miudo Matayba elaeagnoides Radlk. Sapindaceae S 
Canafístula Rapanea ferrugineaAubl. Myrsinaceae P 

Canela Nectandra sp1. Lauraceae S 
Canela Ocotea sp. Lauraceae S 

Canela amarela Nectandra oppositifolia (Kunth.)  Lauraceae C 
Canela azeitona Rapanea ferruginea (Ruiz & Pav.) Myrsinaceae P 
Canela sassafrás Ocotea odorifera (Vell.) Rohwer Lauraceae C 

Canela Nectandra saligma Ness Lauraceae C 
Canjerana Cabralea canjerana (Vell.) Mart. Meliaceae C 

Canudo de pito Mabea fistulifera Mart. Euphorbiaceae S 
Capinxigui Croton floribundus Spreng Euphorbiaceae C 

Capitão Terminalia sp2 Combretaceae P 
Capororoca Rapanea sp. Myrsinaceae P 

Caroba Jacaranda puberula Cham. Bignoniaceae S 
Carobinha Jacaranda sp. Bignoniaceae S 
Casca doce Alchornea granulosa Poepp.& Endl Euphorbiaceae P 

Casca doce folha miúda Alchornea triplinervia (Spreng.)  Euphorbiaceae S 
Castanheira da mata Guettarda virbunoides Charm. &. S Rubiaceae S 

Cedro Cedrela fissilisVell. Meliaceae C 
Cinco folhas brancas Sparattosperma leucanthum (Vell)  Bignoniaceae P 

Copaíba Copaifera langsdorffii Desf. Fabaceae C 
Coquinho jerivá Syagrus romanzoffiana (Cham.)  Ericaceae S 

Crindiúva Trema micrantha (L.) Blume Ulmaceae P 
Curamadre Guarea guidonia (L.) Sleumer Meliaceae S 
Embaúba Cecropia pachystachya Trécul. Cecropiaceae P 

Embaúba branca Cecropia hololeuca Miq. Cecropiaceae P 
Embaúba vermelha Cecropia glaziovi Snethl. Cecropiaceae P 

Esperta brava Tabernaemontana fuchsiaefolia  Apocynaceae S 
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Espeto arbóreo Casearia arborea (Rich.) Urb. Flacourtiaceae S 
Espeto folha larga Casearia ulmifolia Vahl ex Venten. Flacourtiaceae S 

Farinha seca Senna multijuga (Rich) Irwin & Bar Fabaceae S 
Farinha seca Albizia polycephala (Benth.) Killip  Fabaceae P 

Fedegoso Senna macranthera (DC. Ex Collad Fabaceae P 
Figueira Ficus sp. Moraceae S 

Folha de Bolo Platycyamus regnelli Benth. Fabaceae C 
Folha de serra Sorocea bonplandii (Baill.) W.C.  Moraceae S 

Folha santa Siparuna guianensis Aubl. Monimiaceae P 
Garapa Apuleia leiocarpa (Vogel) J.F. Ma Fabaceae S 

Gonçalo Alves Astronium fraxinifolium Schott  Anacardiaceae C 
Gonçalo Alves Astronium graveolens Jacq. Anacardiaceae C 

Guamirim folha miúda Myrcia rostrata DC Myrtaceae P 
Guapuruvu Schizolobium parahyba (Vell.)  Fabaceae P 
Embiruçu Pseudobombax grandiflorum (Cav.)  Bombacaceae S 
Embiruçu Qualea sp. Vochysiaceae S 

Ingá Inga edulis Mart. Fabaceae S 
Ingá Inga sp2. Fabaceae S 

Ingá miúdo Inga cylindrica Mart. Fabaceae S 
Ipê amarelo Handroanthus chrysotricha (Mart.  Bignoniaceae C 
Ipê amarelo Handroanthus ochracea (Cham.)  Bignoniaceae C 
Jacarandá Machaerium acutifolium Vogel Fabaceae C 

Jacarandá branco Platypodium elegans Vogel Fabaceae S 
Jacarandá cravíuna Dalbergia nigra (Vell.) Allemao  Fabaceae C 

Jacarandá Tam Machaerium villosum Vogel Fabaceae C 
Jacaré Piptadenia gonoacantha (Mart.)  Fabaceae P 

Jambo vermelho Myrcia fallax (Rich.) DC. Myrtaceae P 
Jequitibá rosa Cariniana estrelensis (Raddi)  Lecythidaceae C 

Jurubeba Solanum sp 1 Solanaceae P 
Leiteiro Sapium grandulatum (Vell.) Pax Euphorbiaceae S 

Liquerana Hieronyma alchorneoides Allemão Euphorbiaceae S 
Lobeira Solanum lycocarpum St. Hil. Solanaceae P 
Louro Cordia sp. Boraginaceae P 

Macaúba Acrocomia aculeata (Jacq.) Lodd.  Arecaceae S 
Mama cadela Brosimum gaudichaudiiTrécul Moraceae P 

Mama de porca Zanthoxylum rhoifolium Lam. Rutaceae P 
Maria preta Vitex montevidensis Cham Verbenaceae S 

Murici Byrsonimasp1. Malpighiaceae P 
Papagaio Aegiphila sellowiana Cham. Verbenaceae P 

Pau cascudo Connarus suberosus Planch Connaraceae S 
Pau colher Bathysa meridionalis L. B. Sm  Rubiaceae C 

Pau de colher Bathysa nicholsonii K. Schum. Rubiaceae C 
Pau terrinha Qualea parviflora Mart. Vochysiaceae S 
Pau tucano Vochysia sp1 Vochysiaceae S 

Pimenta de macaco Xylopia sericea A. St.-Hil. Annonaceae S 
Pindaíba preta Guatteria sp. Annonaceae S 

Piper sp. Piper sp. Piperaceae P 
Pororoca Myrsine ferruginea Spreng. Myrsinaceae P 

Pororoquinha Myrsine guianensis (Aubl.) Kuntze. Myrsinaceae P 
Puleiro de morcego Cordia sellowiana Cham. Boraginaceae P 

Quaresminha Miconia sp2 Melastomataceae S 
Quaresminha Tibouchina granulosa (Desr.)  Melastomataceae S 

Roão Vismia brasiliensis Choisy Guttiferae C 
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Roão Vismia guianensis (Aubl.) Pers. Guttiferae S 
Sangra da água Alchornea iricurana Casar. Euphorbiaceae S 
Sangra da água Croton urucurana Baill Euphorbiaceae S 
Sangue de burro Machaerium brasiliense Vogel Fabaceae S 
Sessenta e um Erythroxylum pelleterianum A. St. Erythroxylaceae S 
Sucupira preta Bowdichia virgilioides Kunth Fabaceae C 

Sumauma Erythrina sp. Fabaceae S 
Tajuba Maclura tinctoria (L.) D. Don  Moraceae S 
Tapirira Tapirira guianensis Aubl. Anacardiaceae S 
Tarumã Vitex polygama Charm. Verbenaceae S 
Tento Abarema jupunba (Willd.) Britton  Fabaceae S 

Três folhas vermelhas Allophylus edulis (A. St. Hil.,  Sapindaceae C 
Vaquinha branca Maprounea guianensis Aubl. Euphorbiaceae S 

Vaquinha vermelha Brosimum guianense (Aubl.) Huber Moraceae P 
Vinhático da Mata Plathymenia foliolosa Benth. Fabaceae C 

 
- Preparação da área e combate à vegetação competidora consolidada: para a implantação do 
PTRF, será necessária a erradicação/controle das gramíneas na área, principalmente do gênero 
Paspalum, Brachiaria e Panicum, pela agressividade que estas espécies possuem em invadir 
ambientes naturais, e que podem prejudicar o desenvolvimento das mudas em campo devido à 
grande competição que esta vegetação exerce sobre as mudas plantadas, bem como pela 
dificuldade que exercem sobre o trabalho de manutenção necessário para o sucesso do 
reflorestamento. Nesse contexto, o controle das espécies vegetais invasoras deverá ser realizado 
com, pelo menos, 60 dias antes do plantio. Durante esta atividade, atenção deve ser dada as 
espécies nativas em regeneração no local. A vegetação competidora poderá ser erradicada 
através da capina manual e do roço mecanizado, podendo ser estudas a aprovação de outras 
formas de controle junto a CSN e os órgãos fiscalizadores, como exemplo as gradagens 
mecanizadas e uso de capina química.  
 
- Antes de iniciar o plantio deverá ser realizado o levantamento na área de formigas cortadeiras, 
como as do gênero Atta (saúvas) e Acromyrmex (quenquéns), consideradas as mais comuns, cujo 
ataque pode ocasionar danos em qualquer fase do crescimento ou desenvolvimento da planta, em 
decorrência de cortes em folhas, flores, brotos e ramos finos, os quais são carregados para o 
interior de ninhos subterrâneos.  
 
- Os sistemas de plantio a serem implantados nas áreas alvo do PTRF compreendem o plantio de 
enriquecimento, que está associada a regeneração natural da área realizada pelo isolamento do 
local. Consiste em reintroduzir em áreas degradadas, aonde já ocorrem espécies vegetais 
esparsas, outras espécies que sofreram processos de extinção local devido à degradação ou ao 
próprio processo sucessional (Silva, 2004). O espaçamento proposto para o sistema de plantio de 
enriquecimento das áreas do projeto é de 5,0 m x 5,0 m (5 metros entre linhas e 5 metros entre 
plantas). A utilização deste espaçamento resulta em um total de 625 mudas para cada 1 (um) 
hectare (Figura 14). Para a área de Plantio de Enriquecimento (9,99 ha) serão plantadas 6.245 
mudas e previsto o replantio de até 10% das mudas (624 mudas), sendo a soma destes valores de 
6.869 mudas necessárias.  
 
- A adequação da fertilidade e acidez do solo deverá ser efetuada nas covas com base em análise 
prévia do solo. Para efeito do presente documento encontram-se apresentados alguns adubos 
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usuais recomendados, considerando a necessidade de adequação após o início da execução do 
projeto e a obtenção dos resultados de análise de solos: Adubo orgânico; NPK; Superfosfato 
simples e Calcário dolomítico.  
 
- Plantio: a muda, após a retirada do tubete e/ou sacola, será segurada com cuidado pelo torrão 
para não soltar o substrato em volta das raízes. Posteriormente, será colocada no centro da cova, 
que deverá ser preenchida com terra e o restante espalhado em volta. Antes do fechamento será 
efetuada a aplicação do polímero hidrogel a partir de sua diluição na dosagem de 500 g em 200 L 
de água e, decorridas duas horas, adição de 1 L da mistura em cada cova na ocasião do plantio. 
Depois do plantio da muda, será aplicada cobertura morta na coroa, com palhada da própria 
capina/roço, para evitar ervas daninhas e manter a umidade do solo.  
 
- Deverá ser realizado o tutoramento das mudas no momento do plantio, quanto ao longo do seu 
desenvolvimento para evitar quebra ou mau desenvolvimento do tronco, causados pelo vento ou 
chuvas intensas, além de uma melhor visualização das mudas durante os trabalhos de roçada. 
Para tanto será utilizado estacas de bambu ou madeiras de aproximadamente 1,5 m de 
comprimento, dos quais 50 cm devem ser fincados no terreno.  
 
A manutenção compreende:   
- A irrigação das mudas, que deverá ser realizada sempre que necessária, de forma a garantir a 
taxa de sobrevivência estipulada.  
- A vegetação competidora deverá ser eliminada entre as linhas e entrelinhas do plantio através 
da roçada (realizado por roçadeiras manuais) e capina manual. Deverá ser realizado em todas as 
áreas de plantio e nos aceiros para prevenir incêndios e reduzir a competição das gramíneas pré-
existentes com as mudas recém-plantadas. Posteriormente, deverá ser realizado o coroamento em 
um raio de 1,0 metro ao redor das covas e a cobertura morta retirada será disposta no entorno da 
muda, visando manter a umidade e o retardamento do nascimento de ervas daninhas.  
- O combate de formigas cortadeiras terá continuidade após o plantio e deverá ser realizada a 
partir de inspeções mensais, com supervisões nas áreas já plantadas e também em seu entorno.  
- Replantio: deverá ser efetuada a avaliação do índice de mortalidade das mudas entre 30 a 45 
dias após o plantio. A muda a ser reposta será da mesma espécie ou do mesmo grupo sucessional 
perdido. Estima-se que com a adoção correta da manutenção, em especial da irrigação pós-
plantio, seja necessário o replantio de até 10% das mudas (624 mudas replantadas).  
- A adubação de cobertura deverá ser realizada após os primeiros tratos culturais, até 90 dias 
após o plantio ou no início da estação chuvosa do ano seguinte ao plantio.  
 
O Projeto Técnico de Reconstituição da Flora terá como indicadores de desempenho os aspectos 
operacionais, em que será avaliada a execução das atividades previstas dentro do prazo pré-
estabelecido; assim como os aspectos de resultado, em que serão avaliados os produtos obtidos. 
Os indicadores de desempenho apresentados são propostos para a etapa de implantação do 
Projeto e para os dois anos de manutenção e monitoramento.  
 
O período total proposto para implantação, manutenção e monitoramento do Projeto de 
Reconstituição da Flora é de três anos (36 meses) e iniciará logo após aprovação do processo de 
Compensação no órgão ambiental. As atividades de manutenção e monitoramento estão previstas 
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para um período de 33 meses compreendendo as atividades de manutenção de 1º, 2º e 3º ano 
após o plantio.  
 
Os relatórios deverão ser planejados e entregues também visando o envio do documento para o 
Instituto Estadual de Florestas, podendo ser necessário a preparação de relatórios em períodos 
distintos do que o apresentado no Cronograma Físico.  

 
CRONOGRAMA DE EXECUÇÃO  

 

 
                                                                                                                            Fonte PECF/2018 

 
Segundo PECF, a justificativa para a compensação em uma sub-bacia hidrográfica diferente tem 
importantes motivos, a maioria deles focados em ganho ambiental no processo de compensação, 
os quais são descritos seguir: 

• As sub-bacias Rio Paraopeba e Rio das Velhas são limítrofes e estão inseridas na 
bacia hidrográfica do São Francisco; 

• Ambas as áreas que serão compensadas possuem as mesmas classificações: são 
caracterizadas como fitofisionomias do Bioma Cerrado, mas estão situadas dentro dos domínios 
do Bioma Mata Atlântica (IBGE, 2012; Lei nº 11.428/2006; Decreto nº 6.660/2008), sendo os 
dois Biomas considerados como hotspots de biodiversidade mundial. Adicionalmente, as áreas 
de intervenção e de compensação estão localizadas na Serra do Espinhaço, uma das áreas mais 
importantes para a conservação da biodiversidade no estado de Minas Gerais, e pela dimensão 
desta formação (cerca de 1.500 km) a distância entre as áreas de intervenção e compensação 
podem ser consideradas pequenas (280 km). 

• Destinação de área para conservação acima da proporção 2 hectares compensados 
para cada 1 hectare de área a ser suprimida.  

• Doação extra de Áreas de Preservação Permanente em um total de 1,80 hectares na 
Fazenda Lameirão. Esta área adicional foi motivada pelo ganho ambiental que a APP realizará 
ao processo de compensação, pelo fato da área atuar na ligação e conectividade entre as áreas, o 
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que é indicado para conservação. Por fim, todas as áreas selecionadas na Fazenda Lameirão e na 
Capão Comprido estão em estágio primário. 

• Destinação de área para conservação no interior de Unidade de Conservação de 
proteção integral (PARNA Sempre Vivas), o que apoiará a regularização fundiária da Unidade 
de Conservação, que conforme Plano de Manejo (MMA, 2016) possui situação fundiária 
marcada por lacunas de informação sobre proprietários, posseiros e localização de terras 
devolutas. Com a aprovação do processo, as áreas selecionadas para destinação para conservação 
estariam livres de impasses fundiários e estariam de fato agregadas aos cuidados internos da 
Unidade de Conservação. Destaque deve ser dado também ao fato da Fazenda Lameirão 
(composta por cinco propriedades, incluindo a de matrícula nº 5464) possuir área aproximada de 
1.700 hectares e ter como objetivo futuro de ser destinada totalmente para a preservação 
mediante outros projetos de compensação ambiental. 

• Destaque deve ser dado que nas áreas de compensação (Fazenda Capão Comprido e 
Fazenda Lameirão) foi encontrado um elevado número de espécies, representado por 277 
espécies, das quais 124 são consideradas endêmicas do Brasil, 48 espécies são endêmicas de 
Minas Gerais, sendo que 33 delas ocorrem apenas em afloramentos rochosos dentro do estado. 
Deste total de espécies, 10 são consideradas raras e 20 são consideradas como ameaçadas de 
extinção. Nesse sentido o ganho ambiental sobre o ponto de vista botânico é altíssimo em 
decorrência da elevada riqueza de espécies encontradas nas áreas da Fazendas Lameirão e Capão 
Comprido.  

 

As áreas foram vistoriadas, para verificação da extensão, localização, equivalência ecológica 
com a área suprimida, mediante os estudos técnicos apresentados, bem como com relação a 
outros aspectos inerentes à modalidade de compensação proposta. Acrescenta-se que os pontos 
vistoriados foram definidos com base na análise de imagens satélite dos polígonos encaminhados 
pelo empreendedor. Na seleção de pontos buscou-se amostrar a diversidade da vegetação local, 
no tocante às fitofisionomias existentes, aos estágios sucessionais, à influência de áreas de borda 
e de vegetação ciliar, dentre outros.  
 

Proposta de Compensação Florestal da área requerida para intervenção dos diferentes 
empreendimentos deste Projeto Executivo de Compensação Florestal. 

 
                                                                                                                                                           Fonte: PECF 2018  
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A seguir a proposta em questão será avaliada em função dos requisitos legais e técnicos, a fim de 
se estabelecer sua adequação legal e viabilidade. 
 
2.4 - Adequação da área em relação a sua extensão e localização  
 
Com relação à localização da área proposta como compensação florestal por supressão de 
remanescentes de Mata Atlântica, a Lei Federal no 11.428 de 2006, no seu artigo 17 e 32, 
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 mesmo micro bacia 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 mesmo micro 

bacia hidrográfica. 

... 

Art. 32.  A supressão de vegetação secundária em estágio avançado e médio de regeneração 

para fins de atividades minerárias somente será admitida mediante:  

I - Licenciamento ambiental, condicionado à apresentação de Estudo Prévio de Impacto 

Ambiental/Relatório de Impacto Ambiental - EIA/RIMA, pelo empreendedor, e desde que 

demonstrada à inexistência de alternativa técnica e locacional ao empreendimento proposto;  

II - Adoção de medida compensatória que inclua a recuperação de área equivalente à área 

do empreendimento, com as mesmas características ecológicas, na mesma bacia hidrográfica e 

sempre que possível na mesmo micro bacia hidrográfica, independentemente do disposto no art. 

36 da Lei no 9.985, de 18 de julho de 2000.  

 

O Decreto Federal nº 6.660/08, em seus artigos 26 e 27, 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 mesmo micro 

bacia 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 mesmo micro bacia 

hidrográfica.   

§ 1o Verificada pelo órgão ambiental a inexistência de área que atenda aos requisitos previstos 

nos incisos I e II, o empreendedor deverá efetuar a reposição florestal, com espécies nativas, em 

área equivalente à desmatada, na mesma bacia hidrográfica, sempre que possível na mesmo 

micro bacia hidrográfica.  
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§ 2o A execução da reposição florestal de que trata o § 1o deverá seguir as diretrizes definidas 

em projeto técnico, elaborado por profissional habilitado e previamente aprovado pelo órgão 

ambiental competente, contemplando metodologia que garanta o restabelecimento de índices de 

diversidade florística compatíveis com os estágios de regeneração da área desmatada.  

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.  

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. 

Em âmbito estadual, a SEMAD acompanha todos os requisitos estabelecidos pela legislação 
federal, no que se refere à localização da área a ser compensada e entende-se que a área proposta 
atende os requisitos relacionados à localização, uma vez que se insere: 

 Na mesma bacia do Rio São Francisco ; 
 Nas Sub-bacias do Rio Paraopeba e Rio das Velhas; 
 Nos Municípios de Conselheiro Lafaiete, Gouveia e Buenópolis.  

 
No que tange às exigências com relação à dimensão da área proposta, a SEMAD acata a 
Recomendação N° 05/2013 do Ministério Público do Estado de Minas Gerais, que recomenda ao 
Presidente do COPAM e a todos os servidores da Secretaria à adoção de medidas entre as quais 
destacam-se, a “comprovação de existência de áreas aptas ao cumprimento da compensação 
ecológica específica equivalentes ao dobro da área pretendida, para supressão (...)”. Assim, 
entende-se que a proposta atende tal exigência, uma vez que a área que já foi suprimida  possui 
37,27 ha e a área proposta possui 76,60 ha, atingindo, portanto, o dobro da área a ser suprimida. 
 
2.5 - Equivalência ecológica 
O Inciso I, Art. 26 do Decreto Federal 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” da área que sofrerá intervenção. 
 
Para avaliação deste requisito partir-se-á da análise da equivalência das áreas afetadas e proposta 
em termos de fitofisionomias existentes e estágios sucessionais, conforme dados do PECF, 
representado no quadro a seguir: 
 

Área intervinda   
Área a ser 

compensada 
(Ha) 
2:1 

Área proposta  
Município: Congonhas/MG Municípios: Conselheiro Lafaiete, 

Gouveia e Buenópolis  
Bacia: Rio São Francisco Bacia: Rio São Francisco 
Área 
(ha) 

Fitofision
omia 

Estágio 
sucessional 

Área 
(ha) 

Fitofisiono
mia 

Estágio 
sucessional 

9,99 FESD Médio 
 

19,98 FESD Médio 

27,28 
Cerrado-
campo  

xxxxx 56,62 
Campo de 
altitude 

xxxxx 
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De acordo com o PECF, a proposta compreende a destinação de área para conservação e área 
para recuperação. Para conservação é destinada uma área de 66,61 ha, localizada nas 
propriedades Fazenda São Gonçalo, Fazenda Capão Cumprido e Fazenda Lameirão, nos 
municípios de Conselheiro Lafaiete, Gouveia e Buenópolis, e uma área de recuperação na 
Fazenda Paiva de 9,99 ha no município de Conselheiro Lafaiete-MG com execução de PTRF 
contemplando plantio de espécies nativas, arbustivas e arbóreas típicas da Mata Atlântica, 
situadas na bacia federal do Rios São Francisco. Assim, considerando os aspectos supra-
analisados, este Parecer Opinativo entende que a proposta apresentada pelo empreendedor atende 
aos requisitos estabelecidos pela legislação vigente, como aos referentes à equivalência 
ecológica.  
 
2.6 - Adequação da área com relação às formas de conservação previstas na legislação. 
 
A legislação ambiental prevê três formas básicas de cumprimento da compensação por 
intervenção no Bioma de Mata Atlântica, sendo a proposta do empreendedor analisada sob a luz 
destas possibilidades e com base na legislação aplicável a cada uma delas: 
 
2.6.1 - Formas jurídicas de Destinação de Áreas para a Conservação/recuperação 
 
O Art. 26 do Decreto Federal 6.660/2008 assim se refere às formas de destinação de área para a 
conservação: 

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 Art. 32 da Lei Federal 11.428/2006 assim se refere á adoção de medida compensatória para 
fins de supressão de vegetação secundária em estágio avançado e médio de regeneração para fins 
de atividades minerárias: 

Art. 32.  A supressão de vegetação secundária em estágio avançado e médio de regeneração 

para fins de atividades minerárias somente será admitida mediante:  

I - licenciamento ambiental, condicionado à apresentação de Estudo Prévio de Impacto 

Ambiental/Relatório de Impacto Ambiental - EIA/RIMA, pelo empreendedor, e desde que 

demonstrada à inexistência de alternativa técnica e locacional ao empreendimento proposto;  

II - adoção de medida compensatória que inclua 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. Grifo nosso. 
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A nível estadual, e em consonância com a legislação, a Portaria IEF nº 30/2015, em seu Art. 2º e 
respectivos incisos e parágrafos, caracteriza os instrumentos jurídicos e documentos técnicos 
necessários, para a aplicação das diferentes formas de compensação previstas na legislação de 
proteção do Bioma de Mata Atlântica. 
 
Assim, considerando todos os aspectos observados, este parecer opinativo conclui que as 
propostas apresentadas de conservação (doação/servidão) e recuperação do PECF atende a 
legislação ambiental, bem como possui atributos técnicos que conferem viabilidade às mesmas. 
 
Ressaltamos que os dispositivos legais contemplam que a área a ser recuperada pode ser 
destinada à conservação por meio de servidão florestal, esta no entanto terá caráter perpétuo, em 
conformidade ao que preconiza o art. 27 do Decreto 6.660/2008 e artigos 78 e 79 da Lei 
12.651/2012 que estabelece a perpetuidade e necessidade de averbação à margem da matrícula 
do imóvel receptor. 
 
2.7 - Síntese da análise técnica 
 

A proposta apresentada mediante o PECF, bem como este Parecer Opinativo está consolidado de 
forma suscitando quadro a seguir: 
 
Área intervinda Área proposta 
Fitofisiono- 
mia/estágio 
sucessional 

Área 
(ha) 

Fitofisionomia 
/estágio 
sucessional 

Área 
(ha) 
 

Bacia Propriedade 
Forma de 
compensação 

Adequa
-da 
(S/N) 

FESD 
Médio 

9,99 
FESD médio 9,99 

São 
Francisco 

Faz. São 
Gonçalo 

Conservação 

SIM 
 

Pastagem  9,99 Faz. Paiva Recuperação 

Campo de 
altitude/ 
cerrado 

27,28 

Campo de 
altitude/cerrado 

28,31 
Faz.Capão 
Cumprido   

Servidão 

Campo de 
altitude/cerrado 

28,31 
Faz. 
Lameirão 

Doação - UC 

 
Conforme depreende-se do quadro acima a proposta apresentada por meio do PECF objeto deste 
parecer está adequada à legislação vigente. 
 
3 - CONTROLE PROCESSUAL 
 
O expediente trata-se de processo administrativo formalizado pelo empreendedor com o fito de 
apresentar propostas de compensação por intervenções realizadas no bioma de Mata Atlântica, 
para fins de implantação da Estrada Engenho Pires, Pilha temporária de Estéril da Estrada 
Engenho Pires, Planta de Pelotizaçao, e Galpão da Geologia., situada na mina Casa de Pedra de 
propriedade da empresa CSN Mineração S/A em Congonhas/MG. 
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Considerando-se o disposto na Portaria IEF Nº 30, de 03 de fevereiro de 2015, o processo 
encontra-se devidamente formalizado, haja vista a apresentação da documentação e estudos 
técnicos exigidos na mencionada portaria, motivo pelo qual, legítima é a análise do mérito 
técnico quanto às propostas apresentadas. 
 
Atendo-se primeiramente à proposta que visa a compensar as intervenções realizadas dentro dos 
limites do Bioma de Mata Atlântica para o empreendimento PA COPAM 103/1981/069/2010, 
infere-se, à luz das argumentações técnicas acima apresentadas, que as propostas mantiveram 
correspondência com os requisitos impostos pela legislação ambiental em vigor, em especial ao 
que dispõe os artigos 17 e 32 da Lei 11.428/2006 e os artigos 26 e 27 do Decreto Federal 
6.660/2008, pelo fato de se amoldarem à proporcionalidade de área e a Recomendação Nº 
005/2013 do Ministério Público de Minas Gerais - MPMG; e observância quanto à localização 
referente à bacia hidrográfica e, ainda, as características ecológicas, senão vejamos: 
 
Com relação à proporcionalidade de área, a extensão territorial oferecida pelo empreendedor a 
fim de compensar a supressão realizada é o igual ao mínimo exigido pela legislação federal, 
atendendo, inclusive, o percentual proposto pela Recomendação N° 005/2013/MPMG, que 
prevê, para cada hectare de supressão, a compensação florestal em dobro. Os estudos 
demonstram que foram suprimidas vegetação dentro dos limites do Bioma de Mata Atlântica 
num total de 37,27 ha e ofertado a título de compensação uma área de 76,60  ha. Logo, o critério 
quanto à proporcionalidade de área foi atendido. 
 
Quanto à localização da intervenção e das propostas apresentadas, inequívoca é a sua 
conformidade nos termos dos artigos 17 e 32 da Lei 11.428/2006, haja vista que é possível 
verificar que as medidas compensatórias propostas pelo interessado serão realizadas na mesma 
bacia do empreendimento, conforme estudos técnicos apresentados e o presente parecer 
opinativo. Portanto, o critério espacial foi atendido. 
 
No que se refere às características ecológicas, vislumbramos que as argumentações técnicas 
empreendidas, especialmente do estudo comparativo realizado, informados nos projetos 
executivos guardam conformidade com as aferições realizadas in locu. 
 
Isto posto, consideramos que as propostas apresentadas no PECF não encontram óbices legais e 
técnicos. Com isso opinamos pela aprovação.  
 
4 - CONCLUSÃO 
 
Consideramos que as análises técnica e jurídica realizadas constatou 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 Item XIV do Art. 13º do Decreto Estadual nº 46.953 de 
23/02/2016, com nova redação dada no Art. 5º do Decreto Estadual nº 47.565 de 19/12/2018 e 
item 1 do Memo-Circular nº 1/2019/IEF/DG (Comunicado Conjunto SEMAD/IEF), realizamos a 
tramitação deste com fito de prosseguimento do feito. 
 
Ainda, consideramos que os aspectos técnicos descritos e analisados, bem como a inexistência de 
óbices legais e técnicos no cumprimento das propostas de Compensação Florestal por 
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intervenção no Bioma de Mata Atlântica, este Parecer opina pela deferimento da proposta de 
compensação florestal apresentada pelo empreendedor nos termos do PECF analisado. 
  
Acrescentamos que, caso aprovado os termos postos no PECF e neste parecer opinativo, as 
obrigações constarão de Termo de Compromisso de Compensação Florestal a ser firmado pelo 
empreendedor no prazo máximo de 60 (sessenta) dias contados da decisão. Deverá ter seu 
extrato publicado no Diário Oficial do Estado no prazo máximo de 30 (trinta) dias contados de 
sua assinatura. 
 
Caso o empreendedor ou requerente não assine e/ou não publique o Termo de Compromisso de 
Compensação Florestal nos prazos estipulados, o IEF expedirá notificação ao interessado, para 
que no prazo máximo de 48 (quarenta e oito) horas a contar do recebimento da mesma, proceda à 
assinatura e/ou à publicação do termo na Imprensa Oficial de Minas Gerais, sob pena de 
solicitação das providências cabíveis à Presidência do COPAM. 
 
Consideramos que nos termos DO inciso III do Art. 8º da Resolução Conama nº 237, de 19 de 
dezembro de 1997 (D.O.U. de 22/12/97) a Licença de Operação (LO) será concedida após a 
verificação do efetivo cumprimento do que consta das licenças anteriores, com as medidas de 
controle ambiental e condicionantes determinados para a operação, cumpridas integralmente, sob 
pena de solicitação das providências cabíveis à Presidência do COPAM. 
 
Ressaltamos, finalmente, que o cumprimento da Compensação Florestal objeto deste 
instrumento, não exclui a obrigação do empreendedor de atender às demais condicionantes 
definidas no âmbito dos processos de licenciamento ambiental PA COPAM nº’s 
00145/1994/011/2008, 00145/1994/023/2011, 00145/1994/021/2010, 00103/1981/041/2006 e 
PA nº 09020003392/09. 
 
Este é o parecer. 
Smj. 
        Barbacena, 12 de abril de 2019  
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