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À CÂMARA TÉCNICA ESPECIALIZADA DE PROTEÇÃO À BIODIVERSIDADE E DE 

ÁREAS PROTEGIDAS DO CONSELHO ESTADUAL DE POLÍTICA AMBIENTAL DE MINAS 

GERAIS – CPB/COPAM/MG 

 

 

Parecer de Vistas referente ao Plano 

Operativo Anual – Exercício 2019 do 

Instituto Estadual de Florestas – IEF. 

 

 

1. Contexto 

 

O Plano Operativo Anual – Exercício 2019 do Instituto Estadual de Florestas – IEF foi 

pautado na 28ª Reunião Ordinária da CPB/COPAM, ocasião na qual foram solicitadas vistas pelos 

conselheiros da ANGA, UFV, ICMBIO, FIEMG, SINDIEXTRA e FAEMG. 

 

2. Pontos do relatório a serem discutidos 

 

Item 2.2 Percentuais de distribuição dos recursos 

 

O Plano Operativo Anual – Exercício 2019, contempla a destinação de recursos da compensação 

ambiental para todos os incisos do art. 33 do Decreto 4.340/2002. Assim, o IEF sugere os seguintes 

percentuais para a destinação de recursos no ano de 2019: 

- Regularização Fundiária – 60%; 

- Plano de manejo, bens e serviços – 35% 

- Estudos para criação ou ampliação de Unidades de Conservação – 4% 

- Desenvolvimento de pesquisas em unidade de conservação e área de amortecimento – 1% 

No entanto, ao contrário do POA 2018, não há uma proposta de porcentagem limite a ser 

destinada para as unidades de conservação consideradas afetadas. Cabe ressaltar que nos anos 

anteriores o valor da compensação repassado às unidades de conservação afetadas não poderia 

ultrapassar o limite de 20%.  
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2.3 Unidades de Conservação Afetadas 

 

Neste item, o IEF apresenta seu entendimento do que seria uma Unidade de Conservação 

Afetada, sendo: ”aquela que abrigue o empreendimento, total ou parcialmente, em seu interior ou em 

sua zona de amortecimento ou que esteja localizada em um raio de 03 km do mesmo, salvo nos casos 

em que o órgão ambiental, após aprovação da CPB, entenda de forma diferente.”  

Ainda referente à destinação dos recursos às Unidades de Conservação afetadas, o IEF propõe 

que: “a destinação de parte dos recursos para UC's afetadas, quando ocorrer, será feita em percentual a 

ser recomendado no parecer técnico específico, a ser examinado e deliberado pela CPB.” (POA 2019, 

pág. 20). Desta forma, o órgão ambiental propõe que o valor máximo a ser recebido por uma Unidade de 

Conservação afetada será definido à posteriori, sem limites previamente definidos. 

 

Item 2.3.1 Critérios para a destinação de recursos às Unidades de Conservação Afetadas 

 

Dentre os 16 (dezesseis) critérios elencados para que uma Unidade de Conservação seja 

eleita para receber os recursos, cabe-nos ressaltar três itens: 

 
“05 - Em caso de existência de Unidade(s) de Conservação Afetada(s) Beneficiada(s), as 

mesmas deverão receber parte do recurso de compensação ambiental o qual será recomendado 

no parecer técnico específico, sendo este deliberado pela CPB. Dessa forma, primeiramente 

deverá haver a distribuição para a(s) referida(s) UC’s a partir do montante total do recurso e o 

restante distribuído da seguinte forma: 60% (sessenta por cento) para Regularização Fundiária; 

35% (trinta e cinco por cento) para Plano de Manejo, Bens e Serviços, 4% para Estudos para 

criação ou ampliação de Unidades de Conservação e 1% para Desenvolvimento de pesquisas em 

unidade de conservação e área de amortecimento;” (POA 2019, pág. 21)  

 

“06 - Em caso de inexistência de Unidade(s) de Conservação Afetada(s) Beneficiada(s), o 

montante total do recurso da compensação ambiental deverá ser distribuído da seguinte forma: 

60% (sessenta por cento) para Regularização Fundiária; 35% (trinta e cinco por cento) para 

Plano de Manejo, Bens e Serviços, 4% para Estudos para criação ou ampliação de Unidades de 

Conservação e 1% para Desenvolvimento de pesquisas em unidade de conservação e área de 

amortecimento;” (POA 2019, pág. 21) 
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“11 - Na hipótese prevista no item 10, na falta de apresentação da prestação de contas por 2 anos 

consecutivos acarretará o não recebimento de recursos de compensação para o município pelos 

próximos 2 anos subsequentes;” (POA 2019, pág. 22) 

 

3.1 Matrizes Para Avaliação De Relevância Das Unidades De Conservação Afetadas 

 

Neste item, o IEF propõe uma metodologia para classificação das Unidades de Conservação 

baseada no uso de três Matrizes de Avaliação de Relevância. Ao final, obtém-se um percentual do 

recurso da compensação ambiental que será destinado a cada uma das Unidades de Conservação 

Afetadas. 

 

3.1.1 – Índice Biológico 

Matriz 1 – Categoria de Importância Biológica x Status de Conservação de Espécies 

 

Na primeira matriz é avaliado o Índice de Fator Biológico, o qual varia de 1: Baixo a 5: 

Crítico. Para tal, efetua-se o cruzamento dos dados referentes às categorias de importância biológica 

na qual a Unidade de Conservação se encontra, com o status de conservação de diferentes espécies 

com ocorrência registrada para a área. A referência bibliográfica da qual o órgão ambiental extrai as 

informações relativas às categorias de importância biológica é o livro “Biodiversidade em Minas 

Gerais - um atlas para a sua Conservação”. O status da conservação das espécies segue a classificação 

de duas portarias do Ministério do Meio Ambiente (Portarias MMA 444/2014 e MMA 445/2014), 

deliberação COPAM 147/2010 e também de uma publicação da IUCN – União Internacional para a 

Conservação da Natureza.  

 

“O status de conservação das espécies observará a classificação constante nas normas vigentes, 

bem como nas listas de espécies ameaçadas de extinção da fauna e flora nacionais e 

internacionais, por exemplo, Portaria MMA 444 e 445/2014, DN COPAM 147/2010, IUCN, que 

classificam as espécies em: “LC - não ameaçada”; “PE - provavelmente extinta”; “CR - 

criticamente em perigo”; “EN - em perigo” e “VU - vulnerável”. (POA 2019, pág. 24) 
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Adicionalmente, o POA 2019 também considera uma situação de exceção, levando a 

Unidade de Conservação a ser enquadrada no índice 5 (fator biológico crítico) nas situações onde 

haja a ocorrência de espécies categorizadas como “PE – provavelmente extinta”.  

 

“Quando a espécie se enquadrar no status “PE - provavelmente extinta”, independentemente 

da categoria de importância biológica da unidade, esta será enquadrada no índice 5 (fator 

biológico crítico).” (POA 2019, pág. 24) 

 

Matriz 3 – Fator Biofísico x Categoria de Manejo 

 

Na terceira matriz, o IEF calcula a interação entre o resultado da Matriz 1 (Índice Biológico) 

e os resultados da Matriz 2 (Índice Biofísico), pois assim, calcula-se o Índice de Distribuição 

(Matriz 3) que determinará a porcentagem do recurso destinado à Unidade de Conservação. Neste 

contexto, merece especial atenção o fato de que mesmo havendo retirado o limite percentual de 

20% que seria destinado às Unidades de Conservação afetadas, o POA trás referência a estes 20% 

ao exemplificar o cálculo das porcentagens relativas a cada índice de distribuição final. O trecho em 

questão encontra-se abaixo: 

 

“Independentemente do número de unidades afetadas/ beneficiadas, todas serão analisadas pela 

metodologia proposta, o que permitirá distribuir, do percentual de 20% destinado às unidades 

afetadas, a porcentagem que caberá a cada uma. Por exemplo, se uma unidade de conservação 

cair no peso 3 ela terá direito à 41,67% dos 20% direcionados às unidades afetadas, de acordo 

com as diretrizes da matriz de distribuição.” (POA 201, pág. 28, grifo nosso) 

 

3. Recomendações 

 

Tendo por base, os pontos elencados no item anterior (pontos do relatório a serem discutidos), 

apresentamos as seguintes recomendações: 

 

Item 2.2 Percentuais de distribuição dos recursos 
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Recomendamos a alteração nos percentuais estipulados para a destinação dos recursos da 

compensação ambiental no ano de 2019. Assim, apresentamos os seguintes percentuais: 

- Regularização Fundiária – 60%; 

- Plano de manejo, bens e serviços – 30% 

- Estudos para criação ou ampliação de Unidades de Conservação – 5% 

- Desenvolvimento de pesquisas em unidade de conservação e área de amortecimento – 5% 

Neste sentido, recomendamos a elevação do percentual destinado aos “Estudos para criação 

ou ampliação de Unidades de Conservação”, passando de 4 para 5%. Também recomendamos a 

elevação do percentual destinado ao “Desenvolvimento de pesquisas em unidade de conservação e 

área de amortecimento”, passando de 1 para 5%. A fim de viabilizar esse aumento nas porcentagens 

destinadas para estes itens, recomendamos a diminuição do percentual destinado ao “Plano de 

manejo, bens e serviços”, passando de 35 para 30%.  

A previsão legal de aplicação dos recursos advindos da compensação ambiental no 

financiamento de pesquisas em Unidades de Conservação e áreas de amortecimento representa um 

claro entendimento do legislador a respeito da necessidade de outras fontes de financiamento para 

pesquisas que auxiliem no manejo de áreas dedicadas à conservação in situ. Atualmente, as fontes 

de recursos para pesquisa estão escassas e os órgãos responsáveis pelo seu fomento sofrem os 

efeitos da crise financeira que acometeu o país nos últimos. Como exemplo temos o comunicado da 

Fundação de Amparo à Pesquisa do Estado de Minas Gerais – FAPEMIG que no dia 22.02.2019 

comunicou a suspensão do pagamento de todos os projetos já aprovados por prazo indeterminado. 

Este cenário inviabilizou diversas pesquisas que vinham sendo desenvolvidas e outras que se 

iniciariam em Unidades de Conservação do estado de Minas Gerais. 

O financiamento de estudos necessários à criação de novas Unidades de Conservação 

também merece atenção e recursos suficientes para sua execução. Dados Tribunal de Contas do 

Estado de Minas Gerais, constantes no Relatório de Auditoria Operacional: Meio Ambiente – 

Unidades de Conservação de Proteção Integral dão conta de que as Unidades de Conservação de 

proteção integral ocupam menos de 2% do território do estado de Minas Gerais.  

Por fim, cabe ressaltar que a destinação de apenas 5% do recurso para cada um dos incisos 

IV e V não alteram ou interferem na ordem de prioridade de aplicação dos recursos de compensação 

ambiental que o legislador buscou demonstrar para os Órgãos Ambientais Competentes. Os demais 

90% permanecerão garantidos para as atividades de maior prioridade (Regularização Fundiária e 

Planos de Manejo, Bens e Serviços). 
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2.3 Unidades de Conservação Afetadas 

 

 Entendemos que o POA 2019 deve seguir a prática dos POA’s anteriores, onde há a 

estipulação de um limite percentual referente à destinação de recursos para as Unidades de 

Conservação afetadas. Neste sentido, entendemos que em todos os casos onde haja Unidades de 

Conservação afetadas, o limite de 20% dos recursos deverão ser divididos entre as Unidades de 

Conservação, conforme percentual individual que for apurado no Índice de Distribuição.  

 

2.3.1 Critérios para a destinação de recursos às Unidades de Conservação Afetadas 

 

As porcentagens constantes nos critérios 05 e 06 devem ser alteradas, caso os membros da 

CPB/COPAM reconheçam a pertinência de nosso pleito de modificação das porcentagens referentes 

à destinação dos recursos da compensação ambiental no ano de 2019. 

Em relação ao critério 10, recomendamos apenas um ajuste de redação eliminando os plurais 

para que não reste dúvidas de que o município deve apresentar a prestação de contas individual, de 

cada recurso recebido ou justificar a não utilização do mesmo (as alterações propostas estão em 

vermelho). 

10 - O órgão responsável pela administração de UC’s municipais afetadas/beneficiadas, 

deverá, no prazo máximo de 12 (doze) meses contados do recebimento do recurso de 

compensação ambiental, comparecer à CPB/COPAM, a fim de prestar contas da aplicação 

do recurso recebido ou justificar a não utilização do mesmo; 

 

O critério 11 traz a previsão de punição para os municípios que não apresentarem, por dois 

anos consecutivos, a prestação de contas dos recursos de compensação ambiental destinados a 

Unidades de Conservação municipais. Em nosso entendimento, a não apresentação da prestação de 

contas por dois anos consecutivos deverá acarretar na necessidade de devolução de todo o recurso 

destinado ao município, além do não recebimento de recursos de compensação ambiental pelo 

período de um ano. Entendemos que penalizar o município por um período superior a 12 meses 

pode representar, em alguns casos, a transferência da penalidade para uma gestão municipal 

diferente daquela que não aplicou os recursos no prazo determinado pelo POA. Desta forma, 

sugerimos as seguintes alterações (em vermelho):  
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11 - Na hipótese prevista no item 10, na falta de apresentação da prestação de contas por 2 

anos consecutivos, ficará o município obrigado a devolver para o Estado o recurso recebido, 

ficando o mesmo impedido de receber recursos da compensação ambiental por um período 

de 12 meses. 

 

3.1 Matrizes Para Avaliação De Relevância Das Unidades De Conservação Afetadas 

3.1.1 – Índice Biológico 

Matriz 1 – Categoria de Importância Biológica x Status de Conservação de Espécies 

 

A respeito da Matriz 1 (POA 2019, pág. 24) foram identificados alguns pontos que merecem 

nossa atenção. Dentre estes pontos temos a não observação de uma categoria de risco chamada “NT 

– quase ameaçada” que se encontra entre a “LC – menos preocupante” e a “VU – vulnerável” 

(Figura 1). 

 

Figura 1. Estrutura das Categorias. Fonte: IUCN Red List Categories and 

Criteria, Version 3.1 Second edition. Disponível em: 

https://portals.iucn.org/library/sites/library/files/documents/RL-2001-001-

2nd.pdf 

 

O livro IUCN Red List Categories and Criteria, Version 3.1, adotado mundialmente como 

referência para a classificação das espécies ameaçadas de extinção, traz a seguinte definição para a 
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categoria NT – quase ameaçada: “Um táxon está Quase Ameaçado quando foi submetido aos 

critérios, mas não qualifica-se para Criticamente em Perigo, Em perigo ou Vulnerável no presente 

momento, mas está perto de se qualificar para uma categoria de ameaça em um futuro próximo” 

(tradução nossa). A definição adotada pela IUCN deixa ainda mais clara a importância de se tomar 

medidas efetivas para a garantia da proteção aos habitats de ocorrência de espécies classificadas 

nesta categoria de risco. Assim, entendemos que considerando as referências utilizadas para definir 

o “status de conservação das espécies” elencadas no POA 2019, é fundamental incluir a categoria 

“NT” na Matriz 1. Esta inclusão possibilitará atribuir a devida importância para as espécies que por 

ventura estejam categorizadas como “quase ameaçadas”.  

   A seguir apresentamos nossa recomendação de alteração na Matriz 1, com a inclusão da 

categoria “NT – quase ameaçada”, juntamente com o ajuste na escrita de alguns termos. As 

modificações estão em vermelho, com indicação da coluna adicionada (seta vermelha). 

 
MATRIZ 1 - IMPORTÂNCIA BIOLÓGICA X ESPÉCIES AMEAÇADAS 

(Fator Biológico) 

 

C
a

te
g

o
ri

a
 

Especial      

Extrema      

Muito Alta      

Alta      

S/ classificação      

Status de conservação LC NT VU EN CR 

LC = menos preocupante; NT = quase ameaçada; VU = vulnerável; EN = em perigo; CR = 

criticamente em perigo. 

 

 
INDICE DE FATOR BIOLÓGICO 

1 2 3 4 5 

Baixo Moderado Elevado Muito elevado Crítico 

 

 

 A partir desta nova Matriz 1, teremos algumas modificações em relação à determinação do 

Índice de Fator Biológico para Unidades de Conservação onde haja a ocorrência de espécies 

categorizadas como “VU – vulnerável”. Dentre estas modificações ressaltamos:  
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(i) Para o Índice de Fator Biológico “5: Crítico”, passamos a ter a possibilidade de classificação 

em 4 situações. Anteriormente, mesmo que a Unidade de Conservação abrigasse uma 

espécie classificada em “VU – vulnerável” seu Índice de Fator Biológico seria, no 

máximo, “4: Muito Elevado”. No entanto, entendemos que uma Unidade de 

Conservação com estas condições deveria ser classificada como “5: Crítico”. Vale 

destacar que a categoria “VU – vulnerável” é uma das três categorias de ameaça de 

extinção, juntamente com EN e CR (vide figura 1).  

(ii) Para o Índice de Fator Biológico “4: Muito elevado”, passamos a ter a possibilidade de 

classificação em 5 situações. Em nosso entendimento, uma Unidade de Conservação 

considerada como sendo de importância extrema deve receber um Índice de Fator 

Biológico 4: Muito elevado”, quando abrigar espécies categorizadas como “VU – 

vulnerável”.  

(iii) Para o Índice de Fator Biológico “3: Elevado”, passamos a ter a possibilidade de 

classificação em 7 situações. Assim, Unidades de Conservação consideradas como sendo 

de importância extrema ou muito alta devem receber um Índice de Fator Biológico “3: 

Elevado” quando abrigarem espécies categorizadas como “NT – quase ameaçada”.  

(iv) Para o Índice de Fator Biológico “2: Moderado”, passamos a ter a possibilidade de 

classificação em 6 situações. Anteriormente, uma Unidade de Conservação que abrigasse 

uma espécie categorizada como “VU – vulnerável” poderia receber um Índice de Fator 

Biológico “1: Baixo”. Em nosso entendimento, nenhuma Unidade de Conservação que 

abrigue espécies categorizadas em uma das categorias de ameaça de extinção (VU, EN, 

CR) deve receber um Índice de Fator Biológico menor que “2: Moderado”. Por fim, ao 

acrescentar a coluna referente à categoria “NT – quase ameaçada”, também adicionamos 

mais uma possibilidade de atribuição de Índice de Fator Biológico “2: Moderado”. Neste 

caso, a atribuição será conferida para as Unidades de Conservação consideradas como 

sendo de importância alta e que abrigarem espécies categorizadas como “NT – quase 

ameaçada”. 

 

Para o Índice de Fator Biológico “1: Baixo” não houve alterações em relação à quantidade 

de possibilidades de classificação, mantendo-as em 3. Na tabela de “Índice de Fator Biológico” 

também não houve alterações. 
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Adicionalmente, também sugerimos algumas alterações no segundo e quarto parágrafos da 

pág. 24. No entanto, antes de apresentar estas alterações cabe-nos justifica-las pontualmente: (i) 

sugerimos acrescentar a citação da Portaria MMA 443/2014 (Lista de Espécies da Flora Brasileira 

Ameaçadas de Extinção) para completar o quadro de portarias que trazem as listas de organismos 

ameaçados de extinção em nível nacional; (ii) incluir a categoria “NT – quase ameaçada” como já 

justificado anteriormente; (iii) incluir as categorias “EW – extinta na natureza” e “EX – extinta”, 

por fazerem parte das categorias de classificação da IUCN; (iv) incluir duas variações da categoria 

“CR – criticamente em perigo”, sendo CR (PEX) e CR (PEW). Ambas variações foram propostas 

no Livro Vermelho da Fauna Brasileira Ameaçada de Extinção 2018 para acrescentar informações à 

classificação adotada pela IUCN. A notação CR (PEX) é utilizada quando há indícios de extinção 

da espécie, mas ainda não houve esforço de busca suficiente para afirmar que o último indivíduo 

tenha morrido. Assim, por precaução, se considera a espécie como CR, mas com uma indicação de 

“possivelmente extinta”. A notação CR (PEW) é utilizada quando a espécie em questão possui uma 

população em cativeiro. Como exemplos de uso destas notações, temos duas espécies de borboletas 

que possuem ocorrência para o estado de Minas Gerais, sendo:  

 

✓ Dasyophthalma vertebralis Butler, 1869 categorizada no Livro Vermelho da Fauna 

Brasileira Ameaçada de Extinção 2018 como CR (PEX), com ocorrência registrada 

para a região do alto Rio Mucuri; 

 

✓ Hyalyris fiammetta (Hewitson, 1852), também categorizada como CR (PEX), mas 

com ocorrência para as regiões a leste do estado, nas cidades de Diamantina, 

Cantagalo e Palma. 

 

Link de acesso ao Livro Vermelho da Fauna Brasileira Ameaçada de Extinção (2018) e seus 7 

volumes: http://www.icmbio.gov.br/portal/component/content/article/10187 

 

Sugestões de modificações para o segundo parágrafo da pág. 24 (em vermelho): 

 

“O status de conservação das espécies observará a classificação constante nas normas 

vigentes, bem como nas listas de espécies ameaçadas de extinção da fauna e flora nacionais 

e internacionais, por exemplo, Portaria MMA 443, 444 e 445/2014, DN COPAM 147/2010 e 
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IUCN que classificam as espécies em: “LC – menos preocupante”; “NT – quase 

ameaçada”; “VU - vulnerável”; “EN - em perigo”; “CR - criticamente em perigo”; “EW – 

extinta na natureza”; “EX – extinta”. Adicionalmente, este Plano de Operação Anual 

também levará em consideração a nova categoria e as variações apresentadas no Livro 

Vermelho da Fauna Brasileira Ameaçada de Extinção 2018, sendo “RE – Regionalmente 

extinta”; “CR (PEX) – criticamente em perigo e possivelmente extinta”; CR (PEW) – 

criticamente em perigo e possivelmente extinta na natureza”. 

 

Sugestões de modificações para o quarto parágrafo da pág. 24 (em vermelho): 

 

“Quando a espécie se enquadrar nos status “RE – Regionalmente extinta” ou “CR – 

criticamente extinta”, mas contiver a notação “(PEX) – possivelmente extinta” ou 

“(PEW) – possivelmente extinta na natureza”, independentemente da categoria de 

importância biológica da unidade, esta será enquadrada no índice 5 (fator biológico 

crítico).” 

 

 

Matriz 3 – Fator Biofísico x Categoria de Manejo 

 

 Nossa recomendação é para que se faça a correção no segundo parágrafo da página 28, onde 

se faz menção ao “percentual de 20% destinado às unidades afetadas”.  

 

É o parecer. 

 

 

Rio Paranaíba, 22 de março de 2019. 

 

 

 

 

Marcelo Ribeiro Pereira 

Representante da Universidade Federal de Viçosa 

campus Rio Paranaíba - UFV 


