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ANÁLISE DE PROPOSTA DE COMPENSAÇÃO FLORESTAL 

Parecer Único URFBioMetropolitana/IEF Nº 09010000724/2019 

 

 

1. DADOS DO PROCESSO E EMPREENDIMENTO 

 

 

Tipo de Processo / Número 
do Instrumento 

(x) 
Regularização 
Ambiental 

1) PA 09010000427/18 
2) PA 09010000230/18 
3) PA 11030000189/18 
4) PA 09010000771/17 
5) PA 137907/2013 – DAIA 0002339 
6) PA 596/2014 – DAIA 0002350 

Fase do Licenciamento Não se aplica 

Empreendedor CEMIG DISTRIBUIÇÃO S.A. 

CNPJ / CPF 06.981.180/0001-16 

Empreendimento LINHA DE DISTRIBUIÇÃO 

Classe  DIVERSAS 

Condicionante N° NÃO SE APLICA 

Localização 

1) LD NOVA LIMA 4 – NOVA LIMA 5 
2) LD SANTA LUZIA 1 – VESPASIANO 2 
3) LD PATOS DE MINAS – VARJÃO DE MINAS 
4) LD1 e LD2 OURO PRETO 2 – TAQUARIL 
5) DAIA RMBH 
6) LD ESMERALDAS – SETE LAGOAS 4 

Bacia  Rio São Francisco 

Área 
intervinda  

Área (ha) Sub-bacia Município  Fitofisionomias afetadas  

1) 5,68 
Rio das 
Velhas 

Nova Lima 
Floresta Estacional Semidecidual 
Secundária - FESD em Estágio 
Médio de Regeneração Natural   

2) 7,19 
Rio das 
Velhas 

Santa Luzia 
Floresta Estacional Semidecidual 
Secundária - FESD em Estágio 
Médio de Regeneração Natural   

3) 16,6 
Abaeté 

Paracatú 
Patos de 

Minas 

Floresta Estacional Semidecidual 
Secundária - FESD em Estágio 
Médio de Regeneração Natural   

4) 2,499 
Rio das 
Velhas 

Ouro Preto 
Floresta Estacional Semidecidual 
Secundária - FESD em Estágio 
Médio de Regeneração Natural   
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5) 4,07 
Rio das 
Velhas 

Belo 
Horizonte 

Floresta Estacional Semidecidual 
Secundária - FESD em Estágio 
Médio de Regeneração Natural   

6) 3,81 
Rio das 
Velhas 

Esmeraldas 

Floresta Estacional Semidecidual 
Secundária - FESD em Estágio 
Médio de Regeneração Natural 
e Floresta Estacional Decidual  
Secundária - FED em Estágio 
Médio de Regeneração Natural. 

Coordenadas: 
LAT/LONG 

Nº (X) (Y) Datum Fuso 

1) 610.617 7.773.379 WGS 84 23 K 

2) 615.212 7.816.614 WGS 84 23 K 

3) 387.410 7.962.810 WGS 84 23 K 

4) 625.650 7.770.400 WGS 84 23 K 

5) 615.102 7.788.692 WGS 84 23 K 

6) 587.420 7.824.180 WGS 84 23 K 

Área proposta  

Área (ha) Bacia Município  
Destinação da área para 
conservação  

80:00 
Rio São 

Francisco 

Carmópolis 
de Minas 
/MG  

Regularização Fundiária na 
Estação Ecológica Mata do 
Cedro - ESEC 

Coordenadas: 
LAT/LONG 

Matrícula (X) (Y) Datum Fuso 

6055 538.268 7.441.443 Sirgas 2000 23 K 

6053 538.855 7.741.271 Sirgas 2000 23 K 

6054 538.553 7.742.182 Sirgas 2000 23 K 

Equipe / Empresa 
responsável pela 
elaboração do PECF 

Razão social: BRANT Meio Ambiente Ltda. 
Responsável: Sergio Avelar – Engenheiro Metalurgista CREA-
MG 38.077/D; Raissa Martins – Engenheiro Florestal CREA-MG 
185.395/D; Amanda Barbatto – Engenheira Florestal CREA-MG 
185.719/D; Bruno Cruz – Ecólogo; Lucas Lacerda – Geógrafo 
CREA-MG 217069. 

CNPJ: 71.061.162/0001-88 Cargo: Consultores 
Telefone: (31) 3071-7000 
E-mail: bma@brant.com.br 
Endereço para correspondência: Alameda do Ingá, 89 – 

Vale do Sereno – Nova Lima - MG - CEP: 34.006-042 
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2. ANÁLISE TÉCNICA 

2.1. INTRODUÇÃO 

 

A intervenção em vegetação nativa do bioma Mata Atlântica é regulamentada pela Lei 

Federal no 11.428/2006, a qual dispõe sobre a utilização e proteção da vegetação nativa do 

Bioma Mata Atlântica e dá outras providências. 

A necessidade de compensação está descrita no art. 17 da Lei Federal 11.428 de 2006 in 
verbis: 

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. 

Embora a Lei Federal 11.428/2006 indique a necessidade de compensação de área 

equivalente à suprimida, em Minas Gerais é aplicado o artigo 4º da Deliberação Normativa 

COPAM nº 73/2004, o qual exige que a compensação seja correspondente a, no mínimo, o 

dobro da área suprimida. 

O presente parecer visa analisar o Projeto Executivo de Compensação Florestal – PECF, 

referente aos requerimentos e intervenções ambientais para implantação de Linhas de 

Distribuição nos municípios de Belo Horizonte/MG, Nova Lima/MG, Vespasiano/MG, Santa 

Luzia/MG, Patos de Minas/MG, Varjão de Minas/MG, Esmeraldas/MG, Sete Lagoas/MG, 

localizadas na Bacia Hidrográfica do Rio São Francisco, todas de responsabilidade da Cemig 

Distribuição S.A. 

Esta análise objetiva sobretudo apresentação de forma conclusiva das propostas de 

compensação, norteada 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 nas propostas apresentadas.   
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2.2. CARACTERIZAÇÃO GERAL 

 

O Projeto executivo propõe compensação florestal pela supressão de vegetação nativa 

em uma área de 39,8494 hectares inseridos no bioma Mata Atlântica mais especificamente da 

tipologia Floresta Estacional Semidecidual Secundária em estágio médio de regeneração natural 

e Floresta Estacional Decidual, também em estágio médio de regeneração, havendo, portanto, 

necessidade de compensação de no mínimo 79,6988 ha. 

Com a finalidade de atender à legislação vigente, o empreendedor selecionou três áreas 

de uma propriedade, denominada Fazenda Água Preta, que totalizam uma área com 80,0 

hectares totalmente inseridos no interior de Unidade de Conservação (UC) de Proteção Integral 

ESEC Mata do Cedro, localizado na Mesorregião do Sul e Sudeste de Minas, com vistas a sua 

regularização fundiária para fins de compensação pelas referidas intervenções. 

Pela característica linear do empreendimento, as intervenções ocorrem de forma 

fracionada e de maneira pontual. A proposta de compensação em uma única propriedade ou 

concentrada em uma única Unidade de Conservação busca garantir o ganho ambiental da ação 

de compensação. 

2.3. CARACTERIZAÇÃO DAS ÁREAS DE INTERVENÇÃO 

 

1 - LD Nova Lima 4-Nova Lima 5 

A área do empreendimento está inserida na Cadeia do Espinhaço, região de marcada 

biodiversidade e que apresenta características de transição entre o Cerrado e a Mata Atlântica. 

A vegetação nativa da área de intervenção requerida para a instalação da Linha de Distribuição 

é composta pelas fitofisionomias Floresta Estacional Semidecidual (FESD), Savana Parque 

(Campo Sujo) e Savana Parque (Campo Sujo) com árvores isoladas. 

De acordo com o inventário florestal feito por Brandt (2018), no total foram 73 espécies 

registradas, distribuídas em 34 famílias. Dessas, as mais representativas foram Fabaceae (10), 

Myrtaceae (4) e Sapindaceae (4).  
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Ainda de acordo com o levantamento de Brandt (2018), a Floresta Estacional 

Semidecidual intervinda pelo empreendimento se apresenta em estágio médio de regeneração, 

com presença de dois estratos definidos, lianas lenhosas e serapilheira significativa. 

Já as áreas de Campo Sujo se caracterizam por vegetação herbáceo-arbustiva, sendo 

que em algumas áreas constam também indivíduos arbóreos isolados. Espécies típicas do 

Cerrado e Campo Rupestre foram registradas, como por exemplo: Handroanthus ochraceus 

(Ipê-cascudo), Byrsonima verbascifolia (murici-do-cerrado); Epidendrum secundum (Orquídea); 

e Stryphnodendron adstringens (Barbatimão). As árvores isoladas foram representadas 

principalmente por eucaliptos (Eucaliptus sp.) e em menor abundância por espécies nativas 

como Eremanthus sp. e Vochysia thyrsoidea. 

As árvores isoladas amostradas nas áreas de Campo Sujo contabilizaram 23 indivíduos, 

dos quais a maioria era composta por eucalipto e apenas 6 indivíduos eram de espécies nativas, 

a saber: Vochysia thyrsoidea (1), Byrsonima verbascifolia (1), Eremanthus sp. e SMB (sem 

material botânico) (1). 

2 - LD Santa Luzia 1 - Vespasiano 2 

A área da LD está inserida em região de transição entre Cerrado e Mata Atlântica. A área 

está bastante antropizada, com cerca de 53% do uso do solo representado por usos antrópicos. 

A vegetação nativa é representada por fragmentos de Cerrado e Floresta Estacional 

Semidecidual, sendo esta última em dois estágios de regeneração, inicial e médio.  

As áreas de FESD inicial não apresentam estratificação definida e com ausência ou 

presença pouco expressiva de serapilheira. A FESD médio por sua vez apresenta indivíduos 

arbóreos de maior porte e estratos bem definidos, presença significativa de serapilheira e lianas 

de grande calibre.  

Para a Floresta Estacional Semidecidual não houve dominância expressiva de nenhuma 

espécie de acordo com o Índice de Valor de Importância. 

3 - LD Patos de Minas 2 - Varjão de Minas 1 

A futura LD Patos de Minas 2 - Varjão de Minas 1 estará inserida no domínio do bioma 

Cerrado, apresentando fitofisionomias típicas deste bioma, mas também disjunções da Mata 

Atlântica, representada por fragmentos de Floresta Estacional Semidecidual em estágio médio 

de regeneração. Segundo o inventário florestal feito por Brandt Meio Ambiente (2018), foram 
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amostradas 78 espécies distribuídas em 34 famílias. Dessas as mais representativas foram 

Fabaceae (12) e Myrtaceae (10). Foi registrada uma espécie ameaçada, Cedrela fissilis (cedro) 

classificada como “vulnerável” (MMA, 2014). As áreas de Floresta Estacional Semidecidual 

(FESD) amostradas não apresentaram dominância de nenhuma espécie segundo o índice de 

valor de importância. 

A área total de intervenções em florestas estacionais semideciduais, em estágio médio, 

para a implantação deste empreendimento é de 18,60 ha, dos quais 2,00 estão localizados na 

Bacia do Rio Paranaíba, de forma que apenas os 16,60 ha inseridos na bacia do Rio São 

Francisco estão comtemplados nesta proposta de compensação. 

4 - LD1 e LD2 Ouro Preto 2 - Taquaril 

A área de intervenção ambiental (supressão da vegetação) localizada na faixa de 

servidão das LD1 e LD2 Ouro Preto 2 - Taquaril, 138kV, vãos 50-51 e 60-6 está inserida em uma 

região característica do bioma Mata Atlântica (ZEE, 2017). Localizada entre as cidades de Rio 

Acima e Itabirito na porção sul da Cadeia do Espinhaço, e devido à proximidade com o Bioma 

Cerrado, a área é considerada uma zona de transição entre os dois biomas.  

Segundo inventário florestal (EME, 2017), a vegetação nativa da área intervinda é 

representada por fragmentos de Floresta Estacional Semidecidual em estágio Médio de 

regeneração.  A caracterização do estágio de sucessão foi feita com base nos critérios 

determinados na Resolução CONAMA nº 392/2007. A medida do DAP médio foi 11,75 cm; a 

altura total média foi de 9,79 m. A serapilheira foi considerada espessa, apresentando cerca de 

15 cm em média e observou-se dois estratos bem definidos - dossel e sub-bosque, com 

presença substancial de cipós, epífitas e trepadeiras. 

No levantamento feito por EME Engenharia Ambiental (2017), foram registradas 107 

espécies, distribuídas em 82 gêneros e 39 famílias. 

As dez famílias mais representativas foram: Fabaceae (20), Myrtaceae (9), 

Anacardiaceae (7), Euphorbiaceae (6), Lauraceae (5), Rubiaceae (5), Sapindaceae (5) Asteraceae 

(4), Salicaceae (4) e Annonaceae (3). 

O levantamento também apontou a dominância de espécies de porte arbóreo, que 

representaram 57% de todas registradas, seguidas por aquelas descritas tanto quanto arbusto 

quanto árvore (30%). Os demais 10% estavam distribuídos entre os demais hábitos de vida. 
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5 - RMBH 

Os municípios que abrigam os empreendimentos na RMBH estão em uma região de 

transição entre os biomas Cerrado e Mata Atlântica. As fitofisionomias descritas para o Cerrado 

na região de intervenção no inventário florestal de FLORAM Engenharia Ambiental (2013) são o 

Campo Sujo, Campo Limpo, Campo Rupestre, e Cerrado sensu stricto. 

 Já a Mata Atlântica é representada por fragmentos de Floresta Estacional Semidecidual 

em estágio médio de regeneração, que pode ser estratificada e classificada como de baixo, 

médio e alto volume. 

O levantamento também apontou a dominância de espécies de porte arbóreo, que 

representaram 57% de todas registradas, seguidas por aquelas descritas tanto quanto arbusto 

quanto árvore (30%). Os demais 10% estavam distribuídos entre os demais hábitos de vida. 

O único registro de espécie de interesse para conservação foi Myracrodruon urundeuva 

(Aroeira); essa espécie já foi considerada ameaçada e estava presente na lista do Ministério do 

Meio Ambiente de 2008. No entanto, atualmente ela não é mais considerada ameaçada e não 

consta na versão mais atual da lista MMA de 2014, mas ainda é protegida por lei e é imune de 

corte segundo a Portaria Normativa no 83/1991 do Ibama. 

6 - LD Esmeraldas - Sete Lagoas 4 

Os municípios de Inhaúma, Sete Lagoas, Esmeraldas, Matozinhos e Pedro Leopoldo se 

encontram em uma região de transição entre Mata Atlântica e Cerrado. De acordo com dados 

do inventário florestal realizado por FLORAM Engenharia e Meio Ambiente (2012) para os 

empreendimentos, a Mata Atlântica é representada por fragmentos de Floresta Estacional 

Semidecidual (FESD) em estágio médio de regeneração; e o Cerrado é representado também 

por fragmentos, porém se encontram bastante degradados e sem continuidade do dossel 

existente.  

No estudo, foram definidos três estratos: Floresta Estacional Decidual em Estágio Médio 

de Regeneração - Baixo Volume, o segundo a Floresta Estacional Decidual em Estágio Médio de 

Regeneração - Alto Volume e o terceiro correspondendo a vegetação de Cerrado (Campo 

Sujo/Cerrado em Regeneração).  

Para as áreas de FESD, foram identificadas diversas espécies compondo o dossel e sub-

dossel, características dessa fitofisionomia, tais como: Annona cacans (araticum cagão), Apuleia 
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leiocarpa, Copaifera langsdorffii (pau-d'óleo), Croton floribundus (capixingui), Croton urucurana 

(sangra-d'água), Cabralea canjerana (canjerana), Cedrela fissilis (cedro), Cupania vernalis 

(camboatã), Hymenaea courbaril (jatobá), Inga spp. (ingás), Piptadenia gonoacantha (jacaré), 

Plathymenia reticulata (vinhático), Platypodium elegans (jacarandá-canzil), Pouteria spp. 

(guapeba), e Syagrus romanzoffiana (jerivá). Compondo o sub-bosque da mata, foram 

identificados indivíduos dos gêneros Siparuna spp. (negramina) e Piper spp. (jaborandi). 

Já nas áreas de Cerrado, o levantamento de FLORAM (2012) identificou várias fitofisionomias, 

com dois estratos bem definidos, sendo eles um herbáceo-arbustivo (formação campestre) e 

um arbóreo com rendimento lenhoso (formações florestais).  

As espécies típicas que levaram a classificação do bioma Cerrado foram: Qualea 

grandiflora (pau-terra), Xylopia aromatica (pimenta-de-macaco), Kielmeyera coriácea (pau-

santo), Diospyros sericea (olho-de-boi), Emmotum nitens (carvalho), Machaerium acutifolium 

(jacarandá-do-campo), Bowdichia virgiliodes (sucupira-preta) e Hymenaea stigonocarpa 

(jatobá-do-cerrado). 

O quadro a seguir mostra em síntese os quantitativos das áreas intervindas por 
empreendimento: 

 

QUADRO 1 - Quantitativos de área de supressão em Mata Atlântica por empreendimento e respectivos 

quantitativos de compensação 

EMPREENDIEMNTO 
NÚMERO 

PROCESSO/LICENÇA 

URFBio 
RESPONSÁVEL 

PELO PROCESSO 

QUANTITATIVO 
DE SUPRESSÃO 

QUANTITATIVO DE 
COMPENSAÇÃO 

LD Nova Lima 4 - 
Nova Lima 5 09010000427/17 Metropolitana 5,68 11,36 

LD Vespasiano 2 - 
Santa Luzia 09010000230/18 Metropolitana 7,19 14,38 

LD Patos de Minas 
2 - Varjão de Minas 

1 
11030000189/18 

NAR de Patos 
de Minas 

16,6 33,2 

LD Taquaril - Ouro 
Preto 09010000771/17 Metropolitana 2,4994 4,9988 

RMBH DAIA N° 2339 Metropolitana 4,07 8,14 

LD Esmeraldas - 
Sete Lagoas 4 DAIA N° 2350 Metropolitana 3,81 7,62 

TOTAL A SUPRIMIR E COMPENSAR EM HECTARES 39,8494  79,6988 
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2.4. CARACTERIZAÇÃO DA ÁREA PROPOSTA 

 

As informações sobre a área proposta para compensação estão apresentadas no 

PROJETO EXECUTIVO DE COMPENSAÇÃO FLORESTAL - PECF concebido para subsidiar as 

compensações necessárias ao grupo de intervenções apresentadas. 

A compensação florestal para o empreendimento será feita através da regularização 

fundiária em unidade de conservação, em conformidade com o inciso II do artigo 26 do Decreto 

Federal 6.660/2008. 

Observado os critérios estabelecidos na Portaria IEF 30/15 para o cumprimento da 

medida compensatória será feita a destinação do dobro de área em relação à área de 

intervenção, em atendimento ao artigo 4º da Deliberação Normativa COPAM nº 73/2004. 

Sendo assim, considerando a supressão 39,8494 ha de vegetação nativa em estágio 

médio de regeneração natural, a proposta apresentada prevê a compensação florestal de 80,00 

ha, perfazendo o quantitativo de no mínimo o dobro do quantitativo da área de vegetação 

nativa passível de supressão nos empreendimentos relacionados. 

A proposta de compensação corresponde à regularização fundiária de 80,00 ha na 

Estação Ecológica da Mata do Cedro, Unidade de Conservação Estadual do grupo de Proteção 

Integral, criado pelo Decreto nº 41.514, de 28 de dezembro de 2000, localizada no município de 

Carmópolis de Minas, na Fazenda Água Preta localizada no mesmo município. 

São 3(três) glebas sendo: 

Gleba A - Renata Leonor Tavares Silva - 10,0 hectares – Matrícula nº 6.055 

Gleba B - Rodrigo Tavares Luis da Silva -30,0 hectares – Matrícula nº 6.053 

Gleba C - Arailton Luiz Borges – 40,0 hectares – Matrícula nº 6.054 

A Estação Ecológica Mata do Cedro encontra-se totalmente inserida no bioma da Mata 

Atlântica, na bacia do Rio São Francisco. Possui 1564,00 hectares e consta junto ao processo a 

declaração da Analista Ambiental do IEF, Dayane Nayara Carvalho (pgs. 95), que as áreas estão 

localizadas dentro dos limites da referida UC e que estão pendentes de regularização fundiária, 

sendo assim elegível para receber esta compensação. 

 

Figura 1 – Mapa de localização das áreas em relação à UC 
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Fonte: Projeto Técnico CEMIG 

 

 A apresentação de proposta concentrando as áreas a serem compensadas dentro de 

uma mesma UC, traz ganhos ambientais inegáveis. A unidade protege parte significativa de 

remanescente de Mata Atlântica na porção centro oeste do Estado, guardando ainda 

exemplares significativos da fauna e de toda a biodiversidade desse território. 

2.5. 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, 
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sempre que possível na mesma microbacia hidrográfica, e, nos 
casos previstos nos arts. 30 e 31, ambos desta Lei, em áreas 
localizadas no mesmo Município ou região metropolitana.  
§ 1o Verificada pelo órgão ambiental a impossibilidade da 
compensação ambiental prevista no caput deste artigo, será 
exigida a reposição florestal, com espécies nativas, em área 
equivalente à desmatada, na mesma bacia hidrográfica, sempre 
que possível na mesma microbacia hidrográfica. 
(...) 
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 a 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.  

 
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 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.   
§ 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 mesma microbacia 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, o Instituto Estadual de Florestas acompanha todos os requisitos 

estabelecidos pela legislação federal. 

No que se refere à localização da área a ser compensada entende-se que a área 

proposta atende os requisitos relacionados, uma vez que se insere: 

✓ Na mesma bacia hidrográfica do Rio São Francisco; 
✓ No mesmo bioma; 
✓ A vegetação nativa da área de compensação é satisfatória em relação a extensão da área 

de intervenção. 
 
No que tange às exigências relacionadas a extensão da área proposta, o IEF 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 a 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 

(...)”(grifo nosso). 

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

suprimida possui 39,8494 ha e a área proposta para compensação possui 80,00 ha, atingindo, 

portanto, mais que o dobro da área a ser suprimida. 
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2.6. EQUIVALÊNCIA ECOLÓGICA 

 
O Inciso II, Art. 26 do Decreto Federal 6.660/08, já citado anteriormente, define que, nos 

casos de compensação ambiental, por intervenção em Mata Atlântica, as áreas destinadas para 

a compensação não carecem da observação da equivalência das características ecológicas. 

Considerando a manifestação do IEF/URFBio Centro Oeste sobre a relevância da área 

proposta para a Estação Ecológica Mata do Cedro, não foi realizada vistoria na área a ser dada 

como compensação. 
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3. CONCLUSÃO 

 
Considerando que a análise técnica e jurídica entendem que o processo se encontra 

apto à análise e deliberação da Câmara de Proteção à Biodiversidade e Áreas Protegidas do 

COPAM, nos termos do inciso XIV, do Art. 13 do Decreto Estadual 46.953/16, 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 intervenção no Bioma de Mata Atlântica, este Parecer opina pelo 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. 

Este é o parecer. 
smj.       
 

Belo Horizonte, 07 de outubro de 2019. 
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