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PARECER ÚNICO SUPPRI - Protocolo SIAM Nº  0350182/2019 

INDEXADO AO PROCESSO: PA COPAM: SITUAÇÃO: 

Licenciamento Ambiental 00182/1987/101/2015 Sugestão pelo Deferimento 

 

PARECER ÚNICO DE COMPENSAÇÃO FLORESTAL – SUPPRI 03/2019 

Tipo de Processo / Número do 

Instrumento 

(X) Licenciamento Ambiental N° do PA COPAM 

00182/1987/101/2015 

para obtenção de LP+ LI+ LO 

Concomitantes. 

( ) Processo de Intervenção 

Ambiental 

APEF N° 5437/2015 

DAIA N° --- 

Fase do Licenciamento PA COPAM 00182/1987/101/2015 para obtenção de LP+LI+LO 

Concomitantes em fase de análise para fins de consolidação do seu 

Parecer Único (SUPPRI), bem como para deliberação pela Câmara 

Técnica.  

Empreendedor Vale S.A. 

CNPJ / CPF 33.592.510/0412-68 

Empreendimento Ampliação Fábrica Nova 

Classe Classe 5 

Condicionante n° Sem condicionante específica 

Localização Mariana 

Bacia Rio Doce 

Sub-bacia Rio Piracicaba 

Área 

intervinda 

Área (ha) 178,64 

Microbacia Rio Piracicaba / Rio Piranga 

Município Mariana 

Fitofisionomias 

afetadas 

Floresta Estacional Semidecidual 

Campo Rupestre ferruginoso 

Candeial 

Coordenadas Lat: 663439 Long: 7762863 DATUM: SAD69 

Área 

Proposta 

 

Horto Alegria 

(16.598) 

Área (ha) 68,48 

Microbacia Rio Piracicaba 

Município Ouro Preto 

Fitofisionomias Campo rupestre 

Coordenadas Lat: 653657 Long: 7769645 DATUM: SAD69 

Área 

Proposta 

 

Gandarela 

(17.865) 

Área (ha) 103,61 

Microbacia Rio Piracicaba 

Município Santa Bárbara 

Fitofisionomias Floresta Estacional Semidecidual 

Coordenadas Lat: 639973 Long: 7780121 DATUM: SAD69 

Área 

Proposta 

 

Área (ha) 7,04 

Microbacia Rio Piracicaba 

Município Mariana 
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Faz Córrego 

das Almas 

(17.212) 

Fitofisionomias Candeal (FESD) 

 

 

Coordenadas Lat: 656358 Long: 7773246 DATUM: SAD69 

Área 

Proposta 

 

Art 32 

Fazenda 

Macaquinhos 

(5.352) 

Área (ha) 68,48 

Microbacia Rio Piracicaba 

Município Mariana 

Fitofisionomias Campo Rupestre 

 

Coordenadas Lat: 0669228 Long: 7772820 DATUM: SAD69 

Área 

Proposta 

 

Art 32 

Sinhana 

Moreira 

(3.160) 

Área (ha) 110,64 

Microbacia Rio Piracicaba 

Município Alvinópolis 

Fitofisionomias Eucaliptal com sub-bosque 

Floresta Estacional Semidecidual estágio inicial 

 

Coordenadas Lat: 0673165 Long: 7769018 DATUM: SAD69 

Equipe / Empresa 

responsável pela 

elaboração do PECF 

Vale S.A. 

CNPJ: 33.592.510/0412-68 

Leandro Nascimento Gonçalves – CREA ES 11.355/D 

Bárbara Cordeiro Machado – CREA MG 228297/D 

Flávia Las-Cazas de Brito 
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1 – ANÁLISE TÉCNICA 

 

1. Introdução e contextualização 

 

A empresa Vale S.A. formalizou no SISEMA a Licença Prévia concomitante com Licenças de Instalação 

e Operação (Processo Administrativo 182/1987/101/2015), com o objetivo de regularizar a Ampliação da 

Cava de Fábrica Nova. O processo foi alocado na Superintendência de Projetos Prioritários conforme 

Deliberação nº 01/17, de 10/01/17, da lavra do Comitê Temático de Desenvolvimento Econômico 

Sustentável ocorrida em 10 de janeiro de 2017. O presente parecer refere-se à Proposta de 

Compensação Ambiental – Projeto Executivo de Compensação Florestal, conforme Portaria IEF nº 

30/2015, referente à intervenção e supressão vegetal de mata atlântica para implantação do projeto 

supramencionado que se localiza na bacia do rio Doce.  

 

O projeto em análise no PA 182/1987/101/2015 se trata de uma ampliação / consolidação dentro do 

Complexo Mariana, que prevê o aumento da capacidade de produção e entrada de novas plantas de 

beneficiamento, e principalmente aumento de cava.  

 

A proposta de compensação ambiental em análise está relacionada a AIA n° 5437/2015, referente ao PA 

COPAM 182/1987/101/2015, que está sendo analisada pela SUPPRI. Tendo em vista a regulamentação 

em norma estadual específica quanto às formas de cumprimento do que dispõem a Lei Federal nº 

11.428 de 22 de dezembro de 2006, em seus artigos 17 e 32, bem como, o disposto no Decreto Federal 

que a regulamenta, de nº 6.660, de 21 de novembro de 2008, em seu artigo 26, o presente Parecer tem 

como objetivo primordial apresentar de forma conclusiva a análise e avaliação das propostas do Projeto 

Executivo de Compensação Florestal (norteado pela Portaria IEF nº 30, de 03 de fevereiro de 2015) de 

modo a instruir e subsidiar a instância decisória competente quanto à viabilidade e pertinência técnica e 

legal da implantação das prescrições contidas no Projeto Executivo apresentado. 

 

Para subsidiar a análise, foi realizada vistoria técnica no empreendimento e nas áreas propostas para 

compensação, que gerou o Relatório de vistoria nº 831381/2018. A instalação das estruturas previstas 

para o empreendimento implicará em intervenções em Áreas de Preservação Permanente e / ou 

supressões de indivíduos isolados, espécies protegidas ou ameaçadas de extinção, cuja proposta de 

Compensação Florestal será analisada pela SUPPRI, com suas conclusões a serem apostas no Parecer 

Único a que se refere o PA COPAM já mencionado. 

 

Inicialmente, o empreendedor protocolou um estudo diagnóstico (Plano de Utilização Pretendida) 

elaborado em julho/2015, pela Nicho Engenheiros Consultores Ltda, sob responsabilidade técnica do 

Engenheiro Sérgio Augusto da Silva Roman (CREA 8.597/D-MG). O diagnóstico foi atualizado em novo 

estudo elaborado em dezembro/2018 pela Lume Estratégia Ambiental, sob responsabilidade técnica do 
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Engenheiro Marco Antônio Batista (CREA 61.076/D). Este último estudo foi utilizado para a análise 

técnica da área intervinda (S0076434/2019).  

 

Sobre a proposta da compensação, foram protocoladas propostas em maio/2018, que foram atualizadas 

em dezembro/2018 (S0204420/2018), após a revisão do diagnóstico no Plano de Utilização Pretendida. 

A proposta foi avaliada pela equipe técnica, que encontrou uma divergência entre o apresentado para 

compensação pelo Artigo 32º da Lei 11.428/2006 e o que consta na Instrução de Serviço SISEMA no. 

02/2017. Foi realizada uma consulta ao subsecretário sobre a legalidade da proposta apresentada pelo 

empreendedor, pelo processo SEI 1370.01.0004720/2019-03, no qual o subsecretário se manifestou 

pela manutenção do entendimento da Instrução de Serviço. Nesse sentido foi solicitada a revisão da 

proposta para compensação pelo artigo 32º, que foi protocolada pelo empreendedor em 30/05/2019 

(S0076434/2019). Esta última versão está sendo considerada neste parecer único.  

 

2. Caracterização da área intervinda 

 

Conforme o Plano de Utilização Pretendida – PUP (dezembro/2018) e os demais estudos apresentados 

sobre o empreendimento, o Complexo Minerário Mariana está no município de Mariana, na vertente leste 

do Quadrilátero Ferrífero, logo atrás na Serra do Caraça. Está no divisor de água entre as sub-bacias 

dos córregos Santarém e Congonhas. O Projeto compreende a intervenção em 395,874ha na Ampliação 

de Fábrica Nova, uma ampliação da cava e expansão de algumas atividades. O Complexo Minerador de 

Mariana pertence à Vale S.A. e compreende as minas de Alegria, Fazendão e Timbopeba  

 

A Mina de Fábrica Nova iniciou suas atividades em 1997, tendo sido adquirida pela Vale em 2000. É 

composta por cava, pilha de disposição de estéril (PDE União, em processo de licenciamento nesta 

superintendência, mas em fase distinta), diques para contenção de finos, UTM a seco (britagem primária 

e secundária), transportador de correia de longa distância e estruturas de apoio. O minério de Fábrica 

nova é transportado para as minas de Alegria, por estrada, e para Timbopeba, por TCLD, para 

processamento.  

 

A lavra é realizada a céu aberto, do tipo cava fechada, sem rebaixamento, com avanço por bancadas 

descendentes de 10m. As águas pluviais são drenadas por taludes convergindo para o bottom pit norte, 

onde existe um sistema de bombeamento e esgotamento. O estéril gerado é depositado na PDE União.  

 

A cava de Fábrica Nova conta com sistema de rebaixamento operante, atualmente composto por 12 

poços tubulares com profundidade variando entre 129,50 a 281 metros, autorizado por portaria de 

outorga. Esta, será retificada no âmbito no processo em análise.  

 

Quanto às características gerais, o clima da região foi traçado com base na estação climatológica de 

Mariana (MG). É classificado como de transição, típico de regiões interioranas mais elevadas. Os meses 
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mais chuvosos vão de outubro a março e o período de seca vai de abril a setembro. As temperaturas 

médias são da ordem de 20ºC, com picos de temperatura no verão.   

 

O empreendimento está inserido na bacia do Rio Doce, nas sub-bacias dos rios Piranga e rio Piracicaba. 

Na sub-bacia do rio Piracicaba, destacam-se as bacias do córrego Brumado, córrego Congonhas e 

córrego Batatal, com influência próxima ao empreendimento. Na sub-bacia do rio Piranga, sub-bacia do 

Gualaxo do Norte, destacam-se as bacias do córrego Santarém, córrego Fundão, córrego Franga e 

córrego Ouro Fino. Várias dessas sub-bacias estão altamente impactadas pelas atividades minerárias, 

uma vez que há confluência das minas da Vale e da Samarco em uma mesma serra.  

 

Geomorfologicamente, o empreendimento está inserido no Quadrilátero Ferrífero, uma das 

macrounidades geomorfológicas do território brasileiro, na vertente do Caraça. Está no flanco leste do 

sinclinal Santa Rita. O uso e ocupação do solo é basicamente vegetação nativa e estruturas de 

mineração, com pequenos distritos nas vertentes mais baixas.  

 

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

baixadas e ambientes campestres em altitudes maiores. As fitofisionomias presentes são: Campo 

Rupestre Ferruginoso, Floresta Estacional Semidecidual em diferentes estágios de regeneração, Savana 

Arborizada, Savana Parque. Sua classificação e estágio sucessional foram definidos conforme as 

Resoluções CONAMA 392/2007 e 423/2010.    

 

Inicialmente, o projeto contemplava a Ampliação da Cava Fábrica Nova, com uma ADA de 385,203ha. 

Os estudos trazem ainda um adendo de área de 10,671ha, que foi alvo de licenciamento por meio dos 

processos 182/1987/085/2011 a 182/1987/087/2011 – LO n° 143 a 145. Esta área já se encontra 

compensada, mas não suprimida (pelo TCCF no. 2101090503718). O refinamento dos mapas foi 

realizado pelo empreendedor em 2018, chegando aos quantitativos apresentados abaixo. Deste total 

ainda, 84,76ha se sobrepõem ao processo PA COPAM 182/1987/071/2009 a 182/1987/079/2009, que 

também se encontra em análise na SUPPRI, e em unificação. O empreendedor alega que este total já foi 

compensado, o que será verificado quando da análise do processo. Pelas informações complementares, 

houve uma retificação da área total apresentada, com o quantitativo de 395,99ha.  

 

Em detalhamento da ADA, as áreas de intervenção são as seguintes (com as adequações de projeto 

conforme PUP e PTRF apresentados em dezembro/2018).  

 

Ambiente Fitofisionomia / 

uso do solo 

Estágio 

sucessional 

de 

regeneração 

ADA 

Ampliação 

da Cava 

Adendo 

LO 

Total 

Antropizada Eucalipto - 7,434 - 7,434 
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Área em 

recuperação 

- 27,451 - 27,451 

Uso antrópico - 144,713 0,142 144,855 

Subtotal: 179,74 

Nativas Campo rupestre 

ferruginoso 

- 67,417 1,019 68,436 

Floresta 

Estacional 

Semidecidual 

(FESD) 

Inicial 27,983 1,337 29,32 

Médio 101,965 7,219 109,184 

Candeal - 7,037 0,954 7,991 

Área brejosa - 1,205 - 1,205 

Subtotal: 216,136 

Total geral: 395,875 

 

 

Nas informações complementares, constam alterações do uso do solo feitas após verificação da ADA 

em detalhe, totalizando 395,99ha, como já mencionado.  

 

Ambiente Fitofisionomia / 

uso do solo 

Estágio 

sucessional 

de 

regeneração 

ADA 

Ampliação 

da Cava 

Adendo 

LO 

Total 

Antropizada Eucalipto - 7,55 - 7,55 

Área em 

recuperação 

- 27,451 - 27,451 

Uso antrópico - 144,54 0,142 144,68 

Subtotal: 179,68 

Nativas Campo rupestre 

ferruginoso 

- 68,46 1,02 69,48 

Floresta 

Estacional 

Semidecidual 

(FESD) 

Inicial 27,14 1,34 28,48 

Médio 101,94 7,22 109,16 

Candeal - 7,04 0,95 7,99 

Área brejosa - 1,20 - 1,20 

Subtotal: 216,31 

Total geral: 395,99 

 

Do total passível de compensação pela Lei nº11.428/2006, tem-se: 178,64 (68,46 + 101,94 + 7,04 + 

1,2) ha, tendo em vista que não há previsão legal para compensação de FESD em estágio inicial de 

regeneração, tampouco para áreas antropizadas, e que os 10,671ha já se encontram compensados. A 

proposta de compensação por supressão do Bioma Mata Atlântica deverá ser de 178,64ha. Neste 

quantitativo estão incluídas todas as estruturas e acessos a serem intervindos. O Projeto Executivo de 
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Compensação Florestal foi protocolado em 19 de dezembro de 2018 (S0204420/2018) e atualizado 

em maio de 2019 (S0076434/2019), já com o novo uso do solo alterado nas informações 

complementares.  

 

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

composição e estrutura fitossociológica. O estudo apresentado pelo empreendedor classificou as 

fitofisionomias de floresta estacional semidecidual com parcelas de inventário, conforme a legislação 

vigente.  

 

2.1 Caracterização geral das fitofisionomias 

 

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

CONAMA 392/2007. Foi realizado inventário florestal nas áreas de floresta, estacional, candeal e 

eucaliptal, e estudos de florística e caracterização em todas as fitofisionomias. Nos campos rupestres, 

foram realizados levantamentos com parcelas de 1m2, lançadas de forma aleatória. Os inventários 

florestais foram realizados a partir de amostragem casual simples, com a alocação de 40 parcelas de 

300m2, perfazendo um total de amostragem de 1,20ha.  

 

Foram registradas 222 espécies na ADA, de 60 famílias botânicas, uma riqueza relativamente baixa, 

quando comparada com outros estudos com fitofisionomias semelhantes, o que pode indicar uma 

subamostragem. Das espécies amostradas, 5 estão presentes em listas oficiais de espécies ameaçadas.  

 

5.1.1.1 Floresta Estacional Semidecidual  

 

Os fragmentos florestais na região estão associados a altitudes acima de 800m, em encostas e vales, 

principalmente na porção leste, configurando-se a principal fitofisionomia na área. Os estágios 

sucessionais encontrados foram inicial e médio, principalmente pelo histórico de corte seletivo e pela 

agropecuária e mineração.  

 

O estágio inicial ocupa 28,48ha e apresenta ausência de estratificação definida, com muitos cipós e 

árvores de pequeno diâmetro. A média de altura encontrada é de 7,42m, valor acima da Resolução 

CONAMA nº392/2007. O DAP médio é de 9,05cm, valor abaixo do parâmetro da Resolução. Não há 

dúvida, contudo, de se tratar de uma vegetação em estágio inicial de sucessão, pela estrutura de 

paliteiro típica e pela grande quantidade de espécies pioneiras indicadoras, como Cassia ferrugínea, 

Cecropia hololeuca, Croton floribundus, Daphnopsis brasiliensis, Luehea grandiflora, Machaerium 

brsialiense, Miconia latecrenata e Xylopia sericea. Foram amostradas 81 espécies, gerando um índice 

de diversidade de 3,73, sem dominância de espécies.  
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As áreas em estágio médio de regeneração abrangem 109,16ha da área de estudo. Possuem 

estratificação um pouco mais bem definida, com altura média de 9,29m e DAP de 10,89cm. Há grande 

interferência antrópica ainda na vegetação, com poucos indivíduos maiores, provavelmente resultado 

de corte seletivo antigo, e ainda grande influência do relevo acidentado na área. Há registros de 

espécies tardias, como Guatteria sp. e Inga sp. Foram registradas 166 espécies, com índice de 

diversidade de 4,42, um valor elevado para florestas estacionais em Minas Gerais, conforme a 

literatura, sem dominância de espécies (índice de equitabilidade de 0,86).  

 

5.1.1.2 Campo Rupestre 

 

O campo rupestre está localizado acima de 850m de altitude, nos topos e encostas de montanhas, 

ocupando 69,48ha. Para verificação do estágio sucessional, aplicou-se a Resolução CONAMA nº 

423/2010. A norma é sabidamente inadequada para campos rupestres ferruginosos, por usar 

parâmetros como cobertura vegetal que não correspondem ao processo de sucessão nessas áreas.  

 

A análise florística foi realizada por meio de Amostragem Casual Simples, por 48 parcelas de 1m2. 

Foram encontradas espécies ameaçadas presentes em listas oficiais, inclusive algumas indicativas de 

estágios médio e avançado de regeneração, como Axonopus siccus, Baccharis platypoda, 

Lagenocarpus rigidus e Smilax elástica. Há registro de espécies exóticas ou ruderais, mas sempre 

inferior a 50%. O histórico da área indica uso pela mineração, mas sem comprometimento da parte 

subterrânea da vegetação, mesmo com registros de incêndios. Foram amostradas 47 espécies 

somente, gerando um índice de diversidade de 2,32 e um índice de equitabilidade de 0,6. A família 

mais abundante foi Velloziaceae, com espécies com mais elevado IVI.  

 

5.1.1.3 Candeal 

O Candeal ocupa uma área de 7,99, em áreas de elevada altitude, associado a fragmentos de campo 

rupestre e FESD. É tipicamente caracterizado por uma predominância de espécies do gênero 

Eremanthus, principalmente causadas por incêndios regulares. Apesar da candeia ser uma espécie 

pioneira, o candeal não pode ser atestado como estágio inicial principalmente pelo fato de o fogo não 

descaracterizar o estágio sucessional de uma formação. Foram registradas somente 7 espécies, com 

elevada dominância de algumas espécies (índice de equitabilidade de 0,38).  

 

5.1.1.4 Área brejosa 

A área brejosa ocupa uma área de 1,205ha e se caracteriza por ser úmido, com predominância de 

Andropogon bicornis, um capim nativo.  

 

5.1.1.5 Áreas antrópicas 
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Há ainda áreas antropizadas na paisagem, principalmente eucaliptais, mineração, acessos e áreas em 

recuperação ambiental, que foram alvo de semeadura de herbáceas.  

 

2.2.5 Espécies ameaçadas 

 

A área a ser suprimida está dentro de um complexo minerário, com grandes alterações no entorno em 

razão do uso da área.  

 

Os estudos de florística apresentaram 11 espécies da flora que estão contidas na Portaria MMA nº 

443, de 17 de dezembro de 2014, que reconhece como espécies da flora brasileira ameaçadas de 

extinção aquelas constantes da "Lista Nacional Oficial de Espécies da Flora Ameaçadas de Extinção" 

ou em listas não oficiais, como Deliberação COPAM nº 367, de 15 de dezembro de 2008 ou a Lista 

Vermelha de Espécies Ameaçadas da IUCN (The IUCN Red List of Threatened Species. Version 

2019-1).  

 

Espécie Grau de ameaça 

Abarema brachystachya (DC.) Barneby & 
J.W.Grimes 

Vulnerável (IUCN, 2019) 

Cryptanthus schwackeanus Mez Vulnerável (COPAM, 2008) 

Dalbergia nigra (Vell.) Allemão ex Benth. Vulnerável (MMA, 2014) 

Dyckia rariflora Schult. & Schult.f. Em perigo (MMA, 2014) 

Euplassa semicostata Plana Em perigo (MMA, 2014) 

Handroanthus ochraceus (Cham.) Mattos Imune de corte (Lei Estadual 20.308/2012) 

Lychnophora pinaster Mart. Vulnerável (COPAM, 2008) 

Melanoxylon brauna Schott Vulnerável (MMA, 2014) 

Persea rufotomentosa Nees & Mart. Vulnerável (COPAM, 2008) 

Pseudobrickellia angustissima (Spreng. ex 
Baker) R.M.King & H.Rob. 

Criticamente em perigo (COPAM, 2008) 

Siphoneugena densiflora O.Berg Vulnerável (IUCN, 2019) 

Virola bicuhyba (Schott ex Spreng.) Warb. Em perigo (MMA, 2014) 

 

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

Parecer Único do PA COPAM 182/1987/101/2015.   

 

2.2.5 Fauna 

 

Para caracterização da fauna, foram utilizados dados secundários disponíveis para AID e AII e dados 

primários coletados no âmbito do processo em abril/2018. Não foram necessárias autorizações junto ao 

IEF para coleta, captura e transporte, uma vez que foram utilizados somente métodos não interventivos. 

 

Não foram realizadas campanhas para atestar a sazonalidade. Conforme a Instrução Normativa IBAMA 

09/2019, faz-se necessária a análise dos dados primários da fauna, por meio de amostragens no 

remanescente afetado pela supressão, realizadas com metodologia adequada e esforço amostral 

compatível com o tamanho e a heterogeneidade da área, contemplando a sazonalidade da região e 

contendo a indicação das espécies ameaçadas de extinção segundo as listas oficiais estaduais e 
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nacional. Uma coleta somente em abril não é capaz de atestar a sazonalidade regional. Contudo, a 

área já é amplamente amostrada com campanhas periódicas de monitoramento, entre 2007 e 2015, de 

forma que não há prejuízo na falta de sazonalidade.  

 

A Avifauna foi avaliada por estudos de Fábrica Nova e de minas vizinhas. Os dados secundários 

estimaram 273 espécies de aves, em 54 famílias.  

 

Espécie Status 

Augastes scutatus Quase ameaçado (IUCN, 2018) 

Malacoptila striata Quase ameaçado (IUCN, 2018) 

Primolius maracana Quase ameaçado (IUCN, 2018) 

Thamnophilus caerulescens Sub-espécie ameaçada de extinção 

Drymophila ochropyga Quase ameaçado (IUCN, 2018) 

Conopophaga lineata Ameaçado (MMA, 2014) 

Eleoscytalopus indigticus Quase ameaçado (IUCN, 2018) 

Platyrhinchus mystaceus Sub-espécie ameaçada de extinção 

Phylloscartes eximius Quase ameaçado (IUCN, 2018) 

 

Os dados primários contaram com uma campanha presencial somente. A avaliação de dados primários 

utilizou de Lista de Mackinnon. Foram amostradas 60 espécies de aves, pertencentes a 22 famílias, 

representando 22% da Avifauna estimada para a região.  

 

A mastofauna foi avaliada para a área de influência direta e indireta do projeto para pequenos 

mamíferos, quirópteros e mamíferos de médio e grande portes. Os dados indiretos foram obtidos de 

outros estudos na mina de Fábrica Nova e em outras minerações próximas, além do Programa de 

Monitoramento de Fauna da Mina de Fábrica Nova até 2015. Para pequenos mamíferos, foram 

registradas 26 espécies de roedores e marsupiais. Uma delas é considerada vulnerável pela lista 

estadual, Abrawayaomys ruschii (COPAM, 2010). Sobre essa espécie, há poucos registros em Minas 

Gerais, trata-se de um roedor de pequeno porte, com distribuição original pela Mata Atlântica costeira. 

Para a quiropterofauna, foram estimadas 14 espécies, os quais nenhum está ameaçada de extinção ou 

é considerado endêmico da região. Para as espécies de médio e grande portes, foram observadas 37 

espécies, distribuídas em 18 famílias.  

 

Ordem Espécie Status 

Primates Callicebus nigrifrons Quase ameaçado (IUCN, 2018) 

Primates Callícebus personaÍus Vulnerável (MMA, 2014) 

Primates Alouatta gaiba gariba Criticamente ameaçado (MMA, 2014) 
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Carnivora Chrysocyon brachyurus Vulnerável (MMA, 2014) 

Carnivora Lycalopex vetulus Quase ameaçado (COPAM, 2010) 

Carnivora Leopardus pardalis Vulnerável (COPAM, 2010) 

Carnivora Leopardus guttulus Vulnerável (COPAM, 2010) 

Carnivora Leopardus wiedii Ameaçado (COPAM, 2010) 

Carnivora Puma concolor Vulnerável (COPAM, 2010) 

Carnivora Puma yaguaroundi Vulnerável (MMA, 2014) 

Carnivora Lontra longicaudis Vulnerável (COPAM, 2010) 

Perissodactyla Tapirus terrestres Ameaçado (COPAM, 2010) 

Artiodactyla Mazama americana Deficiente em dados (IUCN, 2018) 

Artiodactyla Pecari tajacu Vulnerável (COPAM, 2010) 

 

Para obtenção de dados primários, foi realizada uma campanha complementar, usando o método de 

Busca Ativa, com foco somente em mamíferos de médio e grande porte.  

 

A herpetofauna foi avaliada por estudos realizados na região, além de um levantamento expedito, 

pontual. Nos estudos antigos, foram amostrados 18 pontos na ADA e AID, nos quais foram registradas 

82 espécies.  

 

Ordem Espécie Status 

Anura Ischnocnema izecksohni Deficiente em dados (IUCN, 2018) 

Anura Ischnocnema verrucosa Deficiente em dados (IUCN, 2018) 

Anura Aplastodiscus cavicola Quase ameaçado (IUCN, 2018) 

Anura Scinax curicica Deficiente em dados (IUCN, 2018) 

Anura Crossodactylus bokermanni Deficiente em dados (IUCN, 2018) 

Anura Hylodes uai Deficiente em dados (IUCN, 2018) 

Testudines Hydromedusa maximiliani Vulnerável (COPAM, 2010) 

 

Na amostragem mais recente, foram registradas 7 espécies de anfíbios e uma de réptil, pelo método de 

busca ativa e visual: Rhinella crucifer, Dendropsophus minutus, Hypsiboas albopunctatus, Hypsiboas 

faber, Hypsiboas polytaenius, Leptodactylus fuscus e Leptodactylus latrans. As espécies R. crucifer, H. 

faber e H. polytaenius são endêmicas da Mata Atlântica.  

 

A ictiofauna foi estudada por dados primários em 16 pontos de coleta nos córregos Brumado, 

Congonhas e Batatal (afluentes do Piracicaba) e córregos Fraga, Fundão, Ouro Fino e Santarém 

(afluentes do Rio Gualaxo do Norte). Os estudos dizem que os cursos d’agua estão descaracterizados, 

sem vegetação marginal e com alteração na qualidade de água, o que altera a fauna local, por 
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consequência. Foram amostrados 81 indivíduos, pertencentes a 10 espécies. Isso corresponde a 11% 

da ictiofauna inventariada para a bacia, o que reflete as condições do ambiente local. As espécies são, 

como um todo, generalistas. Apenas duas, cascudinho (Neoptecostomus sp.) e o cambeva 

(Tichomycterus altemarus) são sensíveis a alterações.  

 

2.3 Quantitativos finais 

 

A proposta apresentada pelo empreendedor se dará nos seguintes termos: 

 

Compensação Quantitativo (ha) Área destinada a 

compensação (ha) 

Mata Atlântica 178,64 358,25 

 

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

 

Área 

(ha) 

Bacia 

hidrográfica 

Sub-bacia Área urbana Fitofisionomia Estágio 

sucessional 

Sim Não   

101,94 Doce Piranga/Piracicaba  X Floresta 

Estacional 

Semidecidual 

Médio 

68,46 Doce Piranga/Piracicaba  X Campo rupestre - 

7,04 Doce Piranga/Piracicaba  X Candeial - 

1,02 Doce Piranga/Piracicaba  X Área brejosa - 

 

3. Caracterização da área proposta para compensação  

 

Conforme o PECF, para cumprimento do disposto na Lei Federal 11.428/2006, foi proposta a seguinte 

compensação no sentido do Art.17, seguindo os incisos I e II do art. 26 do Decreto Regulamentador nº 

6.660/2008: 

 

Art. 26 - Para fins de cumprimento do disposto nos artigos 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 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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Fitofisionomia Área Proposta (ha) Propriedade 

Candeial 7,04 Fazenda Córrego das Almas 

(instituição de servidão 

ambiental) 

Campo Rupestre 68,48 Regularização fundiária do 

Parque Nacional da Serra do 

Gandarela (Fazendas 

Gandarela e Horto Alegria) 

Floresta Estacional 

Semidecidual 

103,61 

 

Para o cumprimento do Art.32 da Lei Federal 11.428/2006, foi apresentada a proposta de recuperação 

de áreas, conforme a Instrução de Serviço SEMAD 02/2017 (retificada em maio/2019): 

 

Fitofisionomia Área proposta 

(ha) 

Propriedade Observação 

Candeial /  

Campo Rupestre 

Floresta Estacional 

Semidecidual 

Área brejosa 

68,48 Fazenda Macaquinho Recuperação da área com 

instituição de servidão 

ambiental 

110,64 Fazenda Sinhana 

Moreira 

 

A Fazenda Horto Alegria (matrícula 16.598) se localiza no Parque Nacional da Serra do Gandarela. A 

proposta consiste em doação ao Instituto Chico Mendes de Conservação da Biodiversidade para 

regularização fundiária e ser incorporada ao parque. A fitofisionomia predominante é de campo rupestre, 

preservados.  

 

A Fazenda Gandarela (matrícula 17.865) também se localiza no Parque Nacional Serra do Gandarela. A 

proposta consiste em doação ao Instituto Chico Mendes de Conservação da Biodiversidade para 

regularização fundiária e ser incorporada ao parque.  

 

A Fazenda Córrego das Almas (matrícula 17.212) está contígua à RPPN Horto Alegria, de propriedade 

da Vale. A proposta consiste em instituição de servidão e aumento do contínuo de proteção à RPPN e ao 

Parque Nacional Serra do Gandarela, além da RPPN Serra do Caraça, ao qual também faz divisa.  

 

Para a compensação por recuperação, a Fazenda Macaquinho (matrícula 5.352) possui uso do solo 

diversificado, com áreas antropizadas e preservadas, mas principalmente área com reflorestamento de 

eucalipto abandonado, no qual houve regeneração de floresta estacional semidecidual. A Fazenda 

Sinhana Moreira também foi apresentada (matrícula 3.160) para recuperação de área com eucaliptal.  
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3.1 Descrição das áreas 

 

Compensação pelo Artigo 17º: 

 

Fazenda Horto Alegria (Matrícula no. 16.598) – Área no interior do Parque Nacional Serra do 

Gandarela, a ser regularizada. Campos rupestres com algum grau de degradação, mas potencial de 

regeneração.  

 

 
 

Fazenda Gandarela (Matrícula no. 17.865) – Área no interior do Parque Nacional do Gandarela, em 

outra vertente, próxima a uma estrada que atravessa o parque, com campos rupestres e quartzíticos, 

com floresta estacional nos vales.  
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Fazenda Córrego das Almas (Matrícula no. 17.212) – A fazenda Córrego das Almas é contígua aos 

empreendimentos do Complexo Mariana, de difícil acesso, para aumentar áreas de preservação 

anexas ao Caraça.  

 
 

Compensação pelo Artigo 32º: 
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Fazenda Macaquinho (Matrícula no. 5.352) – área próxima ao empreendimento, próxima do contexto 

conhecido como Chapadão do Canga. Possui áreas de campo rupestre para recuperação e áreas com 

floresta estacional em estágio inicial de regeneração.  

 

 

 

Fazenda Sinhana Moreira (Matrícula no. 3.160) – área com eucaliptal com sub-bosque em estágio 

inicial de regeneração, que será recuperado. A área está próxima a uma estrada de acesso, mas com 

fontes de propágulos de áreas preservadas ou em estágios mais avançados de regeneração. 
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4. Critérios técnicos e legais 

 

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

avaliada em função dos requisitos legais e técnicos, a fim de se estabelecer sua adequação legal e 

viabilidade. 

 

4.1 Adequação da área em relação a sua extensão e localização 

 

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

remanescentes de Mata Atlântica, a Lei Federal nº11.428 de 2006, no seu artigo 17, determina que: 

 

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

médio ou avançado de regeneração do Bioma Mata Atlântica, autorizados por esta Lei, 

ficam condicionados à compensação ambiental, na forma da destinação de área 

equivalente à extensão da área desmatada, com as mesmas características ecológicas, 

na mesma bacia hidrográfica, sempre que possível na mesma microbacia hidrográfica, 

e, nos casos previstos nos arts. 30 e 31, ambos desta Lei, em áreas localizadas no 

mesmo Município ou região metropolitana. 

(...) 

 

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

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

por intervenção em Mata Atlântica: 
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Art. 26. Para fins de cumprimento do disposto nos arts. 17 e 32, inciso II, da Lei no 

11.428, de 2006, o empreendedor deverá: 

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

mesmas características ecológicas, na mesma bacia hidrográfica, sempre que possível na 

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

de 2006, em áreas localizadas no mesmo Município ou região metropolitana; ou 

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

de conservação de domínio público, pendente de regularização fundiária, localizada na 

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

microbacia hidrográfica. 

 

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

 

FITOFISIONOMIA ÁREA 

(ha) 

COMPENSAÇÃO FLORESTAL (ha) 

Artigo 17 Artigo 32 

Cerrado (Candeial) 7,04 Candeal (7,04) Compensado como FESD 

Campo Rupestre 68,46 Campo Rupestre 

(68,48) 

Campo Rupestre (68,48) 

FESD em estágio médio 101,94 FESD médio / 

avançado (102,41) 

FESD (110,64) 

Área brejosa 1,20 FESD médio / 

avançado (1,20) 

Compensado como FESD 

TOTAL 178,64 179,13 179,12 

 

Isso mostra que o empreendedor propõe compensar mais que o dobro necessário em cada 

fitofisionomia, entendendo-se que na área de compensação as fitofisionomias estão organizadas em 

um mosaico de difícil individualização. No que tange às exigências com relação à dimensão da área 

proposta, a Deliberação Normativa 73/2014 prevê em seu art. 4º, §4º que a compensação deve ser o 

dobro da área suprimida. Assim, entende-se que a proposta atende tal exigência, uma vez que a área 

a ser compensada possui o dobro da área a ser suprimida. 

 

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

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

atende os requisitos relacionados à localização, uma vez que se insere: 

 

 Na mesma bacia do rio Doce, e nas mesmas sub-bacias  

 

Ambas a intervenção e a compensação se inserem na bacia do rio Doce, na mesma sub-bacia do 

empreendimento.  
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O ganho ambiental da proposta de compensação é grande, uma vez que se trata de regularização de 

um parque nacional, com função de conservação de grande diversidade e espécies ameaçadas e 

endêmicas. Além disso, a recuperação das áreas são fragmentos relevantes para a conservação da 

região, relativamente próximos ao empreendimento e a outras áreas de compensação da empresa e 

de outros empreendimentos (Chapadão do Canga, por exemplo).  
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 No mesmo estado 

 

Tanto o empreendimento como a compensação estão dentro do estado de Minas Gerais, num mesmo 

contexto regional. 

 

4.2 Equivalência ecológica 

 

A forma de compensação prevista (inciso II do artigo nº26 do Decreto 6660/2008) indica que o critério 

de equivalência ecológica não deve ser discutido para avaliação da área. Contudo, esta será tratada 

no âmbito deste parecer, uma vez que ainda carece de detalhamento na Instrução de Serviço SEMAD 

02/2017.  

 

Para avaliação da equivalência ecológica partir-se-á da análise da equivalência das áreas afetadas e 

proposta em termos fitofisionomias existentes e estágios sucessionais, conforme dados do PECF, 

consolidado no quadro a seguir: 

 

FITOFISIONOMIA ÁREA 

(ha) 

COMPENSAÇÃO FLORESTAL (ha) 

Artigo 17 Artigo 32 

Cerrado (Candeial) 7,04 Candeal (7,04) Compensado 

como FESD 

Campo Rupestre 68,46 Campo Rupestre (68,48) Campo Rupestre 
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(68,48) 

FESD em estágio médio 101,94 FESD médio / avançado e floresta 

ombrófila densa altomontana 

(102,41) 

FESD (110,64) 

Área brejosa 1,20 FESD médio / avançado (1,20) Compensado 

como FESD 

TOTAL 178,64 179,13 179,12 

 

 

A área de compensação teve sua flora avaliada em julho/2017, no estudo de similaridade executado 

pela empresa Bicho do Mato. A fazenda Gandarela foi avaliada por parcelas para caracterização da 

FESD. O acesso é difícil pela grande declividade. A fazenda Córrego das Almas foi avaliada 

indiretamente, pela dificuldade em acesso, com parcelas em floresta ombrófila densa altomontana.  

 

Em vistoria constatou-se que as áreas correspondem às caracterizações apresentadas, sem ter 

havido, contudo, conferência de pontos ou parcelas. Foram amostradas 386 espécies, de diversos 

hábitos, principalmente secundárias. Foram avaliadas 17 espécies ameaçadas de extinção, além de 

duas endêmicas do quadrilátero ferrífero e duas raras.  

 

Espécie Status de ameaça 

Abarema brachystachya Vulnerável (COPAM, 2008) 

Alstroemeria plantaginea Ameaçada (COPAM, 2008) 

Cedrela odorata Vulnerável (MMA, 2014) 

Cinnamomum quadrangulum Vulnerável (MMA, 2014) 

Cryptanthus schwackeanus Vulnerável (COPAM, 2008) 

Dalbergia nigra Vulnerável (MMA, 2014) 

Dicksonia sellowiana Ameaçada (MMA, 2014) 

Euplassa semicostata Ameaçada (MMA, 2014) 

Lychnophora pinaster Vulnerável (COPAM, 2008) 

Machaerium brasiliense Vulnerável (COPAM, 2008) 

Neomarica glauca Ameaçada (COPAM, 2008) 

Neomarica rupestris Vulnerável (COPAM, 2008) 

Ocotea odorífera Ameaçada (MMA, 2014) 

Paliavana sericiflora Vulnerável (COPAM, 2008) 

Philodendron vargealtense Criticamente ameaçada (COPAM, 2008) 

Rudgea gardenioides Vulnerável (COPAM, 2008) 

Symplocos corymboclados Ameaçada (MMA, 2014) 

 

 

Os índices de diversidade (4,27) foram superiores aos registrados na região. A área de compensação 

possui indivíduos indicadores de áreas preservadas, mas sempre de acordo com a fitofisonomia do 

local. Com base no PECF e nas vistorias realizadas, foram avaliados os critérios a seguir que 

completam a análise preliminar: 

 

 Correspondência de elementos abióticos relevantes 
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As áreas de compensação estão localizadas na mesma bacia federal que o empreendimento, a bacia 

do Rio Doce. São áreas altamente declivosas, de difícil acesso, o que justifica sua escolha como área 

de compensação e não áreas para outros usos. Há diferenças entre alguns elementos, principalmente 

a altitude, o relevo e o solo predominantes. Contudo, pode-se dizer que há semelhança entre as 

fitofisionomias, e alguns elementos críticos predominantes para a definição da paisagem, como a 

altitude e a presença de afloramentos e solos rasos. No caso de algumas propriedades, ainda que 

haja diferença de classificação, trata-se de um contínuo do empreendimento e da serra, de forma que 

as mesmas espécies estarão presentes, serão conservadas e provavelmente possuem o mesmo pool 

genético.  

 

 Correspondência em termos de biodiversidade 

 

Em termos de biodiversidade, as áreas são relativamente próximas, possuindo as mesmas 

fitofisionomias de campo, com florestas estacionais nos cursos d’água. Os estudos de similaridade 

indicaram alguma correspondência em termos de biodiversidade, mas que não podem ser utilizados 

absolutamente por ter havido alterações após a realização dos estudos.  

 

 Ocorrência de espécies invasoras 

 

Há espécies invasoras nas áreas de conservação, principalmente naquelas próximas a estradas e 

empreendimento. Há algumas gramíneas não nativas e espécies dominantes, mas que não 

comprometem a relevância das áreas ou seu potencial de regeneração. A unidade de conservação 

deverá construir instrumentos, como o plano de manejo, para lidar com a presença de espécies 

invasoras.   

 

 Ocorrência de indicadores de degradação ambiental 

 

Foram observados indicadores de degradação ambiental, como estradas, minerações antigas 

abandonas, espécies invasoras, erosão. Contudo, esses indicadores devem ser tratados pelo Parque 

Nacional objetivamente, o que será facilitado pela regularização fundiária das áreas.  

 

4.3 Recuperação das áreas degradadas 

 

As áreas a serem recuperadas pela compensação pelo Artigo 32º foram apresentadas no Projeto 

Técnico de Reconstituição da Flora (PTRF) elaborado em maio/2019, sob responsabilidade de 

Leandro Nascimento (CREA-ES 11355/D). As áreas são aquelas nas fazendas Macaquinho (Mariana) 

e Sinhana Moreira (Alvinópolis), totalizando 179,12ha.  

 

O Projeto pretende, inicialmente, utilizar de mudas resgatadas das áreas a serem suprimidas na ADA 

do empreendimento, de forma a manter a mesma diversidade específica e genética, incluindo as 

espécies ameaçadas de extinção. O empreendedor alega que serão necessárias 220.000 mudas para 

realizar o plantio com espaçamento 3x2m. O plantio de mudas deverá ser feito no período chuvoso, 

provavelmente no início do mês de dezembro, intercalando espécies pioneiras com secundárias e 

climáxicas.  

 

Nas áreas com eucalipto, pode-se observar a presença de um sub-bosque de nativas. Nestes casos, a 

proposta é de retirada dos eucaliptos, roçada para eliminação das espécies invasoras e combate a 
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formigas. O enriquecimento com mais espécies nativas poderá ser feito com mudas e isolamento da 

área para evitar o acesso de animais. O empreendedor não decide exatamente quais das alternativas 

serão utilizadas para o manejo do eucalipto, mas a equipe técnica entende que a melhor alternativa 

seria exatamente uma mescla das formas de manejo, sem aumentar o risco para as estradas e sem 

gerar uma ausência completa de dossel.  

 

Por comunicação não oficial, o empreendedor informa que todos os eucaliptos serão retirados, seja 

por anelamento ou por destoca, conforme a localização, de forma a facilitar o acesso da equipe. 

Haverá também um controle dos brotos de eucalipto, para dificultar a recolonização.  

 

Nas áreas de campo rupestre, serão plantados núcleos para enriquecimento da área, que virão dos 

resgates de flora nas áreas de supressão. Fundamental é o acompanhamento da sobrevivência 

dessas espécies por um programa de monitoramento, que será vinculado ao processo de 

licenciamento.   

 

5. Síntese 

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

está consolidada no quadro a seguir: 

 

Área intervinda Áreas propostas 

Município: Congonhas Município: Buenópolis 

Microbacia: Paraopeba Microbacia: Jequitaí e Pacu 

Área 

(ha) 

Fitofisionomia Estágio 

sucessional 

Área 

(ha) 

Fitofisionomia Estágio 

sucessional 

3,02 Candeial Médio 8,25 Campo 

rupestre 

Avançado / 

primário 2,75 Campo 

rupestre 

Médio 

47,19 Savana 

Parque 

Avançado 

12,71 Savana 

Parque  

Médio 

 

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

áreas preservadas no entorno e estar próximo do Parque Nacional Serra do Gandarela, a proposta do 

empreendedor apresenta uma tentativa de formação de corredores ecológicos e de contínuos de 

vegetação, várias vezes com unidades de conservação, de forma a haver ganho ambiental e 

manutenção de áreas preservadas.  

 

6. CONTROLE PROCESSUAL 

 

Trata-se de processo administrativo formalizado pelo empreendedor, Vale S.A, com fulcro na Portaria 

IEF nº 30, de 03 de fevereiro de 2015 e no Termo de Referência respectivo, bem como na Instrução de 

Serviço SEMAD nº 02/2017, com o objetivo de apresentar Projeto Executivo de Compensação Florestal 

em virtude de intervenções que serão realizadas no bioma Mata Atlântica quando do licenciamento 

ambiental das atividades constantes no processo de regularização nº PA 00182/1987/101/2015 

(LP+LI+LO) em trâmite perante esta superintendência conforme Deliberação nº 01/17, de 10/01/17,  da 

lavra do Comitê Temático de Desenvolvimento Econômico Sustentável ocorrida em 10 de janeiro de 

2017.  
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6.1. Da Competência da Câmara de Proteção à Biodiversidade e Áreas Protegidas- CPB 

COPAM 

 

O presente processo encontra-se apto à análise e deliberação da Câmara de Proteção à Biodiversidade 

e Áreas Protegidas - CPB COPAM, nos termos do inciso XIV do art.13º do Decreto 46.953 de 2016, 

alterado pelo art. 5º do Decreto Estadual n° 47.565 de 19 de dezembro de 2018 e item 1 do Memo. 

Circular nº 1/2019/IEF/DG (Comunicado Conjunto Semad/IEF). 

 

Art. 13. A CPB tem as seguintes competências: 

XIV – aprovar a compensação ambiental de que trata a Lei Federal nº 11.428, 

de 2006, referente aos processos de intervenção ambiental em que a 

compensação for destinada a Unidade de Conservação Estadual de domínio 

público. 

 

6.2. Da legislação aplicável 

 

O projeto de compensação ambiental ora analisado visa atender o disposto nos artigos 17 e 32 da Lei 

Federal nº 11.428, de 22 de dezembro de 2006, regulamentado pelo Decreto nº 6.660, de 21 de 

novembro de 2008, que assim dispõem: 

 

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

estágios médio ou avançado de regeneração do Bioma Mata Atlântica, 

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

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

as mesmas características ecológicas, na mesma bacia hidrográfica, sempre 

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

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

região metropolitana.  

§ 1 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.   

§ 2 A compensação ambiental a que se refere este artigo não se aplica aos 

casos previstos no inciso III do art. 23 desta Lei ou de corte ou supressão 

ilegais. 

 

Quanto às atividades minerárias, o citado diploma legal estabeleceu no inciso II do art. 32 medidas 

compensatória específica pela supressão de Mata Atlântica ou de seus ecossistemas associados que 

deve incluir: 

 

[...] a recuperação de área equivalente à área do empreendimento, com as 

mesmas características ecológicas, na mesma bacia hidrográfica e sempre que 

possível na mesma microbacia hidrográfica, independentemente do disposto no 

art. 36 da Lei no 9.985, de 18 de julho de 2000. 
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O Decreto Federal nº 6.660/2008 detalhou a compensação, também para atividades minerárias, em seu 

art. 26, prevendo as possibilidades de destinação de área equivalente à conservação, de doação de área 

equivalente em unidade de conservação com pendências de regularização fundiária e, como última 

alternativa, a reposição florestal. 

 

Por fim, destaca-se, que para definição do quantitativo da área destinada à compensação ambiental, em 

Minas Gerais, aplica-se o disposto no art. 4º, § 4 º da Deliberação Normativa COPAM nº 73/2004 que 

exige que a compensação da área para a supressão da Mata Atlântica seja correspondente, no mínimo, 

ao dobro da área suprimida.  

 

6.3. Da documentação apresentada 

 

Para a correta formalização do processo, deve o empreendedor atender o que dispõe o art. 1º da 

Portaria IEF nº 30, de 03 de fevereiro de 2015, apresentando a seguinte documentação: I - Documentos 

que identifiquem o empreendedor ou requerente; II - Procuração específica, com indicação do nome e da 

qualificação do responsável pela assinatura do Termo de Compromisso de Compensação Florestal - 

TCCF, acompanhada de cópia dos documentos pessoais que identifiquem o procurador 

(RG/CPF/Comprovante de endereço); III - Documentos que identifiquem o empreendimento e a área de 

supressão; IV - Projeto Executivo de Compensação Florestal – PECF, além de atender o disposto no 

termo de referência, complementando a documentação de acordo com a necessidade para efetivação da 

proposta apresentada. 

Nos autos do processo constam os seguintes documentos: 

 

 Requerimento para formalização de proposta de compensação florestal assinado por José 

Carlos Coelho Henriques e Isabel Cristina Rocha Roquete Cardoso de Meneses, fls.1343 

 Cópia do CNPJ, fls.1345 

 Cópia da Inscrição estadual, fls.1346 

 Procuração, cópia de RG e comprovante de endereço dos procuradores, fls.1347-1355 

 Procuração atualizada, fls.1752  

Na procuração a outorgante Vale/AS outorga poderes específicos para José Carlos Coelho 

Henriques e Isabel Cristina Rocha Roquete Cardoso de Meneses, documento válido até dia 31 de 

dezembro de 2019.  

 Consolidação Estatuto Social do empreendedor, Vale S.A, Ata de Reeleição da Diretoria e Ata 

da Última Assembleia, fls.1356-1379 

 

6.4. Do Projeto Executivo de Compensação Florestal 

 

O empreendedor apresentou proposta de Compensação Florestal em 10 de dezembro de 2018 que foi 

considerada inadequada pela equipe técnica desta superintendência, vez que o mesmo não atendia o 

disposto na legislação vigente. Por esta razão, em 30 de maio de 2019, nova proposta (fls.1380-1388 e 

anexos) foi protocolizada, a qual é objeto deste controle processual. O Projeto Executivo tem como 

responsável técnico o engenheiro florestal Leandro Nascimento Gonçalves, CREA/MG nº 11355/D - ART 

nº 1420180000000496055 De acordo com o documento apresentado, foi proposto pelo empreendedor: 

 

 Instituir SERVIDÃO AMBIENTAL na Fazenda Córrego das Almas - MATRÍCULA 17212, 

área de 7,04 ha, na Fazenda Macaquinho - MATRÍCULA 5352, área de 68,48 ha e na 

Fazenda Sinhana Moreira - MATRÍCULA 3160, área de 110,64 ha. 
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 Promover a REGULARIZAÇÃO FUNDIÁRIA de uma área de 172,09 ha localizadas em 

duas propriedades distintas (Horto Alegria, MATRÍCULA 16598 e Gandarela, 

MATRÍCULA 17865) localizadas no interior do Parque Nacional da Serra do Gandarela. 

 Promover a RECUPERAÇÃO da área de 179,12 ha (conforme IS 02/2017) em duas 

propriedades (Fazenda Macaquinho MATRÍCULA 5352 e Fazenda Sinhana Moreira 

MATRÍCULA 3160). 

 

Em atendimento ao disposto no TERMO DE REFERÊNCIA da Portaria IEF nº 30, complementando a 

documentação, de acordo com a necessidade para efetivação da proposta apresentada, o 

empreendedor apresentou:  

 

a) Destinação de área para conservação e instituição de Servidão Florestal (art. 17):  

Para a instituição desta apresentou-se:  

 Certidão atualizada trintenária de Registro emitida pelo Cartório de Registro de Imóveis da 

Comarca de Mariana referente à MATRÍCULA Nº 17212, imóvel denominado Fazenda Córrego 

das Almas, fls. 1390- 1407.  

 Certidão negativa de ônus, ações reais e reipersecutória emitida pelo Cartório de Registro de 

Imóveis da Comarca Ouro Preto referente à MATRÍCULA N° 17212, imóvel denominado 

Fazenda Córrego das Almas, fls.1460- 1462. 

 Certidão emitida pelo Cartório de Registro de Imóveis da Comarca de Mariana referente a 

circunscrição de partes do imóvel denominado Faria e Macaquinho. MATRÍCULA N° 5352 fls. 

1408-1409. 

 Certidão de inteiro teor, negativa de ônus, ações reais e reipersecutória emitida pelo Cartório de 

Registro de Imóveis da Comarca Alvinópolis referente à MATRÍCULA N° 3160, imóvel 

denominado Fazenda Sinhana Moreira, fls. 1444-1458. 

 Memorial descritivo da Fazenda Córrego das Almas, fls.1515- 1517. 

 Memorial descritivo da Fazenda Córrego das Almas com indicação da área proposta para 

preservação: fls. 1518-19. 

 Memorial descritivo da área total e das áreas propostas para conservação da Fazenda 

Macaquinhos, fls. 1663-1713 

 Memorial descritivo da área total e das áreas propostas para conservação da Fazenda Sinhana 

fls. 1663- 1713 

 Planta topográfica da área total do imóvel, mapa indicando os vértices definidores dos limites do 

imóvel rural e da área proposta como servidão. Responsabilidade técnica: engenheiro florestal 

Leandro Nascimento Gonçalves, CREA-ES/MG nº 11355/D - ART nº 1420180000000496055, 

fls.1624-1626 e fls. 1714-1723. 

 

Destarte, para a opção “destinação de área para conservação, mediante a instituição de servidão 

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

 

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

Serra do Gandarela (MATRÍCULAS 16598 e 17865) 

 

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

 

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

referente à MATRÍCULA N° 16598, imóvel denominado Fazenda Horto Alegria, fls. 1410- 1424. 
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 Certidão negativa de ônus, ações reais e reipersecutória emitida pelo Cartório de Registro de 

Imóveis da Comarca Ouro Preto referente à MATRÍCULA N° 16598, imóvel denominado 

Fazenda Horto Alegria, fls.1463 -1477. 

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

referente à MATRÍCULA N°17865, fls. 1425-1430.  

 Certidão negativa de ônus, ações reais e reipersecutória emitida pelo Cartório de Registro de 

Imóveis da Comarca de Santa Bárbara referente à MATRÍCULA N°17865, imóvel rural, gleba 02 

(ou área desmembrada), fls. 1478-1483 

 Declaração do ICMBio, de 28 de outubro de 2015, assinada pelo coordenador regional Mario 

Douglas Fortini de Oliveira, declarando que a área proposta para a compensação está localizada 

no interior do Parque Nacional da Serra do Gandarela, encontrando-se pendente de 

regularização fundiária, fls. 1747. 

 Certificado de cadastro do imóvel rural perante o INCRA – CCIR, fls. 1504-1505. 

 Prova de quitação do Imposto sobre a Propriedade Territorial Rural – ITR, correspondente aos 

últimos cinco exercícios, Certidão negativa de débitos de imóvel rural perante a Receita Federal 

do Brasil, fls. 15010-1511. 

 

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

de área localizada no interior de UC, visando a regularização fundiária da mesma”, o 

empreendedor atendeu ao determinado no Termo de Referência.  

 

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

 

O empreendedor propõe área para recuperação nas Fazendas Macaquinho Sinhana e, para tanto, 

apresentou:  

 

 Certidão emitida pelo Cartório de Registro de Imóveis da Comarca de Mariana referente a 

circunscrição de partes do imóvel denominado Faria e Macaquinho, MATRÍCULA N° 5352,  fls. 

1408-1409. 

 Certidão de inteiro teor, negativa de ônus, ações reais e reipersecutória emitida pelo Cartório de 

Registro de Imóveis da Comarca Alvinópolis referente à MATRÍCULA N° 3160, imóvel 

denominado Fazenda Sinhana Moreira, fls. 1444-1458. 

 Certidão negativa de ônus, ações reais e reipersecutórias emitida pelo Cartório de Registro de 

Imóveis da Comarca de Mariana referente ao imóvel Macaquinho, MATRÍCULA N° 5352, fls. 

1484-1485.  

 Projeto Técnico de Recomposição de Flora – PTRF, fls.1725 - 1741. 

Equipe técnica: Leandro Nascimento Gonçalves, engenheiro florestal, CREA/MG nº 11355/D - 

ART nº 1420180000000496055, fls.1741. 

 Memorial descritivo da área total e das áreas propostas para conservação da Fazenda 

Macaquinhos, fls. 1663-1713. 

 Memorial descritivo da área total e das áreas propostas para conservação da Fazenda Sinhana 

fls. 1663- 1713. 

 Prova de quitação do Imposto sobre a Propriedade Territorial Rural – ITR, fls.1513. 

 Planta topográfica, responsável técnico: Leandro Gonçalves, engenheiro florestal, CREA/MGES 

11355/D, fls. 1714-1723.  
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 Instrumento particular de promessa de compra e venda de propriedade imóvel e outras avenças, 

sendo a Vale S.A figura como promitente compradora dos imóveis descritos, os quais, conforme 

memorial descritivo, apresentam área total de 2.176,14 há, fls.1431-1436. 

 

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

empreendedor atendeu ao determinado no Termo de Referência.  

 

Ressalta-se que, por se tratar de processo de licenciamento ambiental em fases de LP+ LI+ LO 

concomitantes em que não houve  pareceres opinativos e tão pouco a emissão do certificados de 

licenças ambientais, as exigências constantes no inciso III, parágrafo 1º, da Portaria IEF nº 30/2015, 

restaram prejudicadas.  

 

Assim sendo, considerando-se o disposto na Portaria IEF nº 30, de 03 de fevereiro de 2015, e em seu 

anexo (Termo de Referência) tem-se que o processo se encontra devidamente formalizado, haja vista a 

apresentação de toda a documentação e estudos técnicos exigidos pela legislação aplicada à espécie, 

motivo pelo qual, legítima é a análise do mérito técnico quanto as propostas apresentadas. 

 

6.5. Da Análise jurídica da proposta apresentada pelo empreendedor 

 

A proposta atende as obrigações impostas 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 já que atende os requisitos de 

proporcionalidade de área; localização quanto à bacia hidrográfica e, ainda, características ecológicas. 

Vejamos: 

 

a) Proporcionalidade de área: em relação à proporcionalidade de área, a extensão territorial 

oferecida pelo empreendedor a fim de compensar a supressão realizada é igual ao mínimo 

exigido pela legislação federal, atendendo, inclusive, o percentual determinado pela Deliberação 

Normativa COPAM nº 73, de 8 de setembro de 2004, art. 4º, §4º, que prevê, para cada hectare 

de supressão, a compensação florestal em dobro. Em números concretos, os estudos 

demonstram que serão suprimidos no bioma de Mata Atlântica um total de 178,64 hectares, 

sendo ofertado a título de compensação uma área total de 358,25 hectares. Logo, o critério 

quanto à proporcionalidade de área foi atendido. 

 

b) Conformidade locacional: 

 

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

na Bacia Hidrográfica do Rio Doce, sub-bacia Rio Piracicaba e Piranga. Foram feitas propostas 

para compensação com áreas localizadas na Bacia Hidrográfica do Rio Doce/Piracicaba. 

 

b.2) Característica ecológica: No que se refere à característica ecológica, vislumbra-se das 

argumentações técnicas empreendidas, especialmente do estudo comparativo realizado, que 

projetos executivos onde serão implantadas as prescrições técnicas e as compensações 

florestais propriamente ditas guardam conformidade com as aferições realizadas in locu, 

possuindo as mesmas características ecológicas das áreas que serão suprimidas 
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7 CONCLUSÃO 

 

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

apto à análise e deliberação da Câmara de Proteção à Biodiversidade e áreas protegidas do COPAM. 

 

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

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

deferimento da proposta de compensação florestal apresentada pelo empreendedor nos termos do 

PECF analisado.  

 

Acrescenta-se que caso aprovado, os termos postos no PECF e analisados neste parecer constarão de 

Termo de Compromisso a ser assinado entre o empreendedor e o órgão ambiental após a finalização do 

processo de licenciamento.  

 

Ressalta-se, finalmente, que o cumprimento da compensação Florestal em tela não exclui a obrigação 

do empreendedor de atender às demais condicionantes definidas no âmbito do processo de 

licenciamento ambiental. 

 

Este é o parecer, smj. 

 

Belo Horizonte, 13 de junho de 2019. 
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