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ANÁLISE DE PROPOSTA DE COMPENSAÇÃO FLORESTAL 

Parecer Único URFBio-NORTE/IEF Nº 001/2019 

 

1 – DADOS DO PROCESSO E EMPREENDIMENTO 

 

Tipo de Processo / 

Número do 

Instrumento 

( x) Licenciamento Ambiental 

(RLO-017/2012) PA COPAM Nº 

00368/1989/039/2011 

(RLO-243/2012) PA COPAM Nº  

01400/2008/003/2011 

Fase do 

Licenciamento 
RLO – Revalidação de Licença de Operação 

Empreendedor MINERITAS MINERIOS ITAÚNA LTDA 

CNPJ / CPF 16.813.461/0001-13 

Empreendimento 

 

PA COPAM 00368/1989/039/2011 

A-02-04-6-  Lavra a Céu aberto com tratamento a úmido minério de ferro 

A-05-04-6 – Lavra a Céu aberto com tratamento a seco minério de ferro 

A-05-01-0 – Unidade de tratamento de minerais - UTM  

A-05-02-9 – Obras de infraestrutura (pátios de Residuos, produtos e oficinas) 

A-05-04-5 – Pilhas de Rejeitos/Estérios 

A -05-03-7 – Barragem de contenção de rejeitos/resíduos 

 

PA COPAM 01400/2008/003/2011 

A-05-01-0 – Unidade de tratamento de minerais – UTM 

A-05-02-9 – Obras de infraestrutura (Pátios de Residuos, Produtos, Oficinas 

 

Classe  

 

PA COPAM 00368/1989/039/2011 

– A-02-04-6 = Classe 6                      - A-05-04-6 = Classe 1                       

 - A-05-01-0 = Classe 6                      - A-05-04-5 = Classe 5 

 - A-05-02-9 = Classe 1                      - A-05-03-7 = Classe 6 

 

PA COPAM 01400/2008/003/2011 

A-05-01-0 = Classe 5 

A-05-02-9 = Classe 1 

Condicionante N° 01 

Localização 

MINERITAS MINERIOS ITAÚNA LTDA, esta localizada na Fazenda Lagoa 

das Flores, área Rural, nordeste da cidade de Itatiaiuçu, ha uma distancia de 

aproximadamente 9 km em linha reta local onde a usina de concentração de 

minério foi licenciada, situa-se na porção extremo oeste da Serra do Curral, onde 

essa recebe a designação de Serra Azul.  O acesso à mineração pode ser feito, 

partindo-se de Belo Horizonte, pela rodovia BR-381(Fernão Dias), em direção a 

São Paulo . Após um percurso de aproximadamente 63 km, algo em torno de 3 

km após a passagem pela ponte sobre o Rio Veloso, toma-se uma estrada 

secundária, de tráfego permanente, de uso das duas minerações que trabalham 

neste trecho da serra (Minerita e ArcelorMittal Mineração Serra Azul).  

Bacia  Bacia do Rio São Francisco 

Sub-bacia Sub-bacia Rio Paraopeba 

Compensação Paragrafo 2º  do Art. 75 da Lei Estadual Nº 20.922/2013 
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Área 

intervinda  

Área 

(ha) 
Bacia/Sub Bacia Município  Fitofisionomias afetadas  

240,90 

Rio São Francisco/ 

Rio Paropeba 

 

Itatiauçu - Área do Bioma Cerrado 

Total  240,90    

Coordenadas: E – 563.830,00 N – 7.773.569,00   

    

Área 

proposta  

Área 

(ha) 
Bacia Município  

Destinação da área para 

conservação (doação)  

240,90 Rio São Francisco Formoso 

 

PARNA Grande Sertão Veredas 

 

Coordenadas: E – 394304,7405 N – 8343457,7129 
Fazenda São Joaquim Gleba 01-B 

Matricula: 14.480 

Equipe / Empresa 

responsável pela 

elaboração do PECF 

Empresa: GEOMIL – Serviços de Mineração Ltda 

Equipe: PABLO LUIZ BRAGA, Engº Florestal, CREA MG 79.320/D - 

Consultor 

 

2 – ANÁLISE TÉCNICA 

 

2.1 - Introdução 

 

O presente documento visa analisar o Projeto Executivo de Compensação Florestal - PECF, para 

subsidiar o julgamento do processo de Compensação Minerária de todas as licenças ambientais do 

empreendimento referente a RLO PA COPAM 00368/1989/039/2011 com área de 231,90 há e RLO 

PA COPAM 01400/2008/003/2011 com área de 9,0 há, perfazendo um total de 240,90 ha de intervenção 

realizada no empreendimento da MINERITA – MINÉRIOS ITAUNA LTDA: 

 

Atividades do Emprendimento 

 
Atividade regularizada Processo 

Administrativo 
Área Autorizada (ha) 

- Lavra a céu aberto com   tratamento 
aúmido minério de ferro; 
- Unidade de Tratamento de minerais – 
UTM; 
- Obras de infraestrutura (pátios de resíduos 
e produtos e oficinas); 
- Barragem para disposição de rejeito de 
minério de ferro. 

 

 
00368/1989/039/2011 

 

 

     231,90 ha 

 

- Unidade de Tratamento de minerais – 

UTM. 

 
01400/2008/003/2011 

 

         9,00 ha 

 

O PECF tem como objetivo subsidiar o cumprimento da condicionante 01, referente aos processos 

de revalidação que englobou todas as licenças ambientais da empresa , Processo Administrativo COPAM 

nº 00368/1989/039/2011 (RLO) e Processo Administrativo COPAM nº 01400/2008/003/2011 (RLO), 

apresentando a compensação florestal referente a Intervenção de 240,90 há para aproveitamento 

da  MINERITA – Minérios Itaua LTDA, com a consesão de de lavra do Processo DNPM 

830.000/1989 e 831.987/2007, instalação de tratamento de minério (britagem e peneiramento a úmido), 

três barragens de rejeito (duas em operação), duas pilhas de estéril e uma pilha de sínter, área de apoio 
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(oficina, refeitório, posto de abastecimentoe escritório), em área de vegetação florestal do bioma 

Cerrado e suas sucessões segundarias. 

 
 

 

CONDICIONANTE 01 

Protocolar, na Gerência de Compensação Ambiental do Instituto 
Estadual de Florestas - IEF, solicitação para abertura de 
processo de cumprimento da compensação prevista na Lei 
Estadual Nº 14.309/2002 e Decreto Estadual 43.710/2004.  

 

O empreendedor informa que cabe detalhar os marcos processuais referentes ao presente Projeto 

Executivo de Compensação Florestal (PECF) por Intervenção Mineraria em área de Cerrado. 

 

O PECF protocolizado inicialmente na GCA na data de 27 de dezembro de 2017, sob o numero 

SIGED 00225490 1501 2017 (pag. 02 deste processo), apresentou proposta de compensação 

ambiental referente aos processos: 

 
- PA COPAM  00368/1989/039/2011- (RLO) – PU 114809/2012 com área de interveção de 231,90 ha. 

 

- PA COPAM  01400/2008/003/2011- (RLO) – PU 839820/2012 com área de interveção de 9,0 ha. 

 

Este parecer tem como objetivo primordial, apresentar a análise opinativa da proposta do 

Processo de Compensação Florestal Mineraria previsto no § 2º do art. 75 da Lei Estadual Nº 

20.922/2013 e Portaria do IEF nº 27/2017, de modo a instruir e subsidiar a instância decisória 

competente quanto à viabilidade e pertinência técnica e legal da implantação das prescrições 

contidas no Projeto Executivo apresentado. 
 

2.2 Caracterização do empreendimento  

 

O empreendimento se encontra localizada na Fazenda Lagoa das Flores, na área rural do 

município de Itatiaiuçu - MG. área esta localizada na bacia do Rio São Francisco, na porção 

extremo oeste da Serra do Curral, onde essa recebe a designação de Serra Azul, que em toda sua 

extensão é integrada por litologias do Supergrupo Minas 
                 

 MAPA DE LOCALIZAÇÃO DO EMPREENDIMENTO 

                  
Em termos Geomorfológicos, a área objeto em questão está inteiramente localizada na Unidade 

morfoestrutural da Crista Monoclinal da Serra Azul. Devido à quantidade de minerações atuando 

ao longo de décadas em quase toda a extensão da Serra, as formas de relevo se encontram 
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bastante alteradas em vários pontos. Várias cristas e platôs lateríticos de canga foram 

substituídos por bancadas das minas a céu aberto para a exploração do Minério de Ferro. 
 

 
Vista parcial da serra azul com minerações explorando minério de ferro, ao longo de quase toda sua extensão 
 

A Mina Lagoa das Flores pertence à MINERITA – Minérios Itaúna Ltda. desde o início de suas 

operações no ano de 1986 quando foi obtida a primeira portaria de lavra. 

 

Este empreendimento, constituía-se em minas de pequeno porte, geralmente constituídos por 

empresas familiares da região, em especial de Itaúna – MG. O mercado destas empresas, 

notadamente, era o mercado de produção de ferro gusa, para empreendimentos instalados na 

Região Central do estado de Minas Gerais, com minério de ferro de fácil redução. 

 

2.2.1 As atividades do Empreendimento e suas Caracteristicas são: 
 

A empresa atualmente possui lavra contigua em dois direitos minerários com concessão de lavra 

Processo DNPM 830.000/1989 e 831.987/2007. Conta ainda com uma instalação de tratamento 

de minério (britagem e peneiramento a úmido), três barragens de rejeito (duas em operação), 

duas pilhas de estéril e uma pilha de sínter, área de apoio (oficina, refeitório, posto de 

abastecimento e escritório), sendo todas estas estruturas acobertadas pelo Processo COPAM 

00368/1989/039/2011, referente a RLO 017/2012 com área total de ocupação de 231,90 hectares  

mensurados em imagem de satélite. 

 

Além da instalação de britagem e peneiramento, existe outra UTM para a concentração de 

minério, que é acobertada pelo Processo COPAM 01400/2008/003/2011 (RLO), em uma área de 

9 hectares. Estas áreas no total de 240,90 há, são os objetivos deste processo de compensação. 

 

PA COPAM n° 00368/1989/039/2011 (RLO) 

 
 

Código 

DN COPAM 

74/2004 

 

DNPM 
 

Atividades objeto de licenciamento 

(DN COPAM 74/2004) 

 

Classe 
Quantificação do “parâmetro 

determinante de porte adotado pela 

deliberação Normativa COPAM nº 

74/2004 conforme definido no art. 

2º da DN COPAM nº 82/2005 

A-02-04-6 830.000/1989  Lavra a céu aberto com tratamento a 

úmido minério de ferro 
6  

Produção Bruta 3.200.000 t/ano 
A-02-04-6 831.987/2007  Lavra a céu aberto com tratamento a 

seco minério de ferro 
1 Produção Bruta 300.000 t/ano 

A-05-01-0 830.000/1989 Unidade de Tratamento de 

minerais – UTM 
6  

Produção Bruta 3.200.000 t/ano 
A-05-02-9 830.000/1989 Obras de infraestrutura (pátios 

de resíduos e produtos e oficinas 
1  
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Área útil < 5 ha 
A-05-04-5 830.000/1989 Pilhas de rejeito/Estéril 5 Área útil < 5 ha 

 
A-05-03-7 830.000/1989 Barragem de contenção de 

rejeitos/resíduos 
6  

Classe III 
 

PA COPAM n° 01400/2008/003/2011 (RLO) 

 
 

CÓDIGO  

DN 74/04 

Código 

DN COPAM 

74/2004 

 

DNPM 
 

Atividades objeto de licenciamento 

(DN COPAM 74/2004) 

 

Classe 
Quantificação do “parâmetro 

determinante de porte adotado pela 

deliberação Normativa COPAM nº 

74/2004”, conforme definido no art. 

2º da DN COPAM nº 82/2005 

 

A-05-01-0 
 

830.000/1989  
Unidade de Tratamento de 

minerais – UTM 
 

5 

 
Produção Bruta 2.200.000 t/ano 

 

A-05-02-9 
 

830.000/1989  
Obras de infraestrutura (pátios 

de resíduos e produtos e oficinas 
 

1 

 
Área útil < 5 ha 

 

 

 

 

 

A MINERITA alem das duas licenças em revalidação (RLO), possui uma LI nº 244/2011 com 

área de 4,0 ha e uma adendo de RLO 017/2012 de 2,6 há, em que houve a definição de medida 

de compensação florestal minerária em 6,60 hectares, aprovada pela URC/COPAM em 

22/06/2009 e 27/02/2012, cujo processo foi protocolado junto a GCA/IEF em 24/02/2016 através 

do SIPRO -Nº 0036957-1170/2016-8 e o SIGE – Nº 45249-1501-2016. 

 

Dentro da propriedade da Minerita existe uma unidade de Sinterização (UTM), acobertada 

ambientalmente pelo Processo COPAM nº 03096/08/03/2015 em processo de revalidação de LO. 

A titular desta Unidade de Tratamento de minério ou de sinterização, é uma pessoa jurídica 

diferente da Minerita, denominada SINTERITA – SINTERIZAÇÃO DE MINÉRIO DE FERRO 
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LTDA 08.663.716/0001-80, motivo pelo qual não houve a inclusão nesta proposta de 

compensação da área ocupada pela Sinterita. Sua área de ocupação total é de 1,75 há a seguir é 

apresentada a imagem com a definição das áreas citadas. 

 

 
 

 

2.2.2 Relação das licenças, AAFs e/ou DAIAs solteiras já concedidas ao Empreendimento. 

 
Nº Processo 
Administrativo de 
Licenciamento 
/AAF/DAIA solteira 

Data de Formalização 
do Processo 
Adminstrativo 
perante o órgão 
ambiental 

Tipo de 
Licença 

Nº do 
Certificado da 
Licença  
/AAF/DAIA 
solteira 

Data de 
concessão da 
Licença/AAF/DAIA 
solteira 

Data de 
vencimento da 
Licença/AAF/DAIA 
solteira 

00368/1989/018/2006  LO 820 09/12/2004 09/12/2010 

00368/1989/038/2011 07/07/2011 LI 244/2011 26/09/2011 26/09/2015 

00368/1989/039/2011 06/09/2011 RLO 017/2012 27/02/2012 27/02/2018 

01400/2008/003/2011 12/12/2011 RLO 243/2012 29/10/2012 29/10/2018 

 

 

 

 

O Processo COPAM nº 00368/1989/039/2011 refere-se a RLO nº 017/2012, processo de 

revalidação que englobou todas as licenças vigentes da Minerita até 2011, quando da 

formalização do RADA. Neste processo de revalidação não houve inclusão de condicionante 

para a compensação minerária do empreendimento como um todo. 
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Em janeiro de 2013 foi solicitado uma área de supressão através de um adendo a RLO 017/2012, 

referente a uma área licenciada da barragem que não havia sido desmatada. Neste Processo de 

Adendo de RLO foi então condicionada a abertura de processo de compensação minerária, que é 

objeto deste processo de compensação. 

 

Apesar do Processo COPAM nº 01400/2008/003/2011 (RLO243/2012) não ter havido 

compensação específica, este processo está incluso no empreendimento Minerita, e por esta 

razão a área de ocupação deste processo foi também inclusa na medida compensatória. 

 

2.3 - Caracterização da Área Intervinda 

 

A área de intervenção localiza-se na Bacia Hidrográfica do Rio São Francisco e encontra-se 

situada na região sudeste do Brasil, principalmente entre Minas Gerais, Goiás, Pernambuco e 

outros estados, sendo desta forma uma bacia de domínio federal. 

 

O requerimento de formalização do processo de compensação para a área de 240,90 há refere-se 

ao empreendimento minerário como um todo, ou seja, a licença principal de um empreendimento 

que opera desde a década de 1980. A maior parte das intervenções é originária de um período 

pretérito ao rigor  da legislação atual, mas tendo em vista a Portaria IEF 27/2017, a compensação 

mineraria deve incluir o somatório das áreas de ocupação do empreendimento (ADA atual), pois 

o empreendimento já se encontrava em operação antes da Lei Estadual 20.922/13. 

 

Segundo FERNANDES (2003), baseado em seu conceito decompartimentalização das 

“províncias vegetacionais”, a área objeto de estudo está inserida na divisão entre a Província 

Atlântica (Subprovíncia Serrana, Subsetor Aciculifolio) e Província Central ou dos Cerrados. 

 

Na área de influência indireta e direta, foram identificados os seguintes compartimentos 

ambientais: Floresta Estacional Semidecidual, ocupando talvegues e fundo de vale em transição 

na meia-encosta com Cerrado sentido restrito (área diretamente afetada) e Campo Sujo em 

direção as cotas máximas, com campo Limpo geralmente ocupando os topos de morro. 

 

 Nas proximidades os remanescentes de vegetação nativa coexistem com as áreas antropizadas 

pela atividade minerária, que domina de modo geral este ambiente. 

 

De acordo com a Lei nº 11.428, de 22 de dezembro de 2006, consideram-se integrantes do 

Bioma Mata Atlântica as seguintes formações florestais nativas e ecossistemas associados, com 

as respectivas delimitações estabelecidas em mapa do Instituto Brasileiro de Geografia e 

Estatística - IBGE, conforme regulamento: Floresta Ombrófila Densa; Floresta Ombrófila Mista, 

também denominada de Mata de Araucárias; Floresta Ombrófila Aberta; Floresta Estacional 

Semidecidual; e Floresta Estacional Decidual, bem como os manguezais, as vegetações de 

restingas, campos de altitude, brejos interioranos e encraves florestais do Nordeste.  A região 

estudada enquadra-se dentro dos domínios da Mata Atlântica com as formações de Floresta 

Estacional Semidecidual e campos de altitude, estando então sobre as restrições legais definidas 

em lei. 

 

A figura a seguir apresenta o mapa de biomas do IBGE (2004) e de acordo com a tipologia 

(Floresta Estacional Semidecidual), o empreendimento está localizado no bioma “Mata 

Atlântica” mas com supressão na fitofisionomia do Cerrado conforme descriminado 

. 
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Localização do empreendimento, segundo mapa IBGE de biomas. 
 

2.3.1 Área diretamente afetada 

 

CAMPO CERRADO 

 

O campo cerrado é a formação geralmente denominada savana, caracterizados por dois estratos, 

um arborescente mais ou menos contínuo e aberto e o estrato baixo, formado por gramíneas, 

subarbustos e poucas ervas (RIZZINI, 1979). 

 

O estrato arborescente na área de influência do empreendimento caracteriza-se pela falta de 

nitidez do limite entre arbustos e árvores e das formas contorcidas que as “árvores” assumem, 

sendo muito variável atingindo usualmente 2 a 4 m, com algumas emergentes atingindo os 8 m, 

pode-se salientar que em alguns trechos há o tocar das copas, todavia o mais comum na área é o 

amplo espaçamento entre os troncos. Lianas e epífitos praticamente inexistem.  

 

As características da vegetação presente na área de influência indireta do empreendimento 

podem ser descritas por apresentarem troncos baixos, inclinados, tortuosos, com ramificações 

irregulares, cascas grossas, fendidas, rígidas ou suberosas e pela folhagem esclerófila.  

 

No estrato arbustivo são comuns plantas dos gêneros Miconia (maria-preta), Tocoyena, 

Jacaranda (carobinha), Hyptis (hortelãs). O estrato graminoso-herbáceo possui na sua 

composição florística os capins Andropogon e Aristida.  

 

O andar baixo alcança entre 30 e 60 cm de altura, mas algumas gramíneas chegam a 1-2 m 

(Tristachya chrysothrix). As gramíneas são todas perenes e cespitosas, tufos muito largos, suas 

folhas são espessas, rígidas, comumente pilosas.  
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Vista geral da formação de cerrado localizada na área de influência direta do empreendimento 
 

 
Vista geral do interior da formação de cerrado existente na área da barragem 

 

Neste sentido, com base nas informações da empresa e nas declarações em suas autorizações em 

que são citados a vegetação do Cerrado, para a ADA total do empreendimento com 240,90 há, 

pode-se inferir a sua fitofisionomia original, com base na vegetação típica da região, mas não é 
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possível definir com exatidão o quantitativo de cada fitofisionomia suprimida na área em suas 

autorizações anteriores. 

 

2.3.2 Planilha da área intervida com bacia e vegetação 
 

 

Área 

 

Unidade 

de 

medida 

Bacia 

Hidrográfica  
Sub-bacia 

Área urbana  
Fitofisionomia  

Empresendimento       

PA COPAM 
 Sim  Não  
 

 

231,90 

 

ha  
São Francisco 

Rio 

Paraopeba 
 X 

Cerrado  

“strictu sensu” 
00368/1989/039/2011 

 

9,0 ha  São Francisco 
Riço 

Paraopeba 
 X 

Cerrado  

“strictu sensu” 
01400/2008/003/2011 

 

 
2.4 Plano de Fechamento de Mina-PAFEM/Uso Futuro da Área 
 

Dado a situação de intercalação entre áreas de lavra da MINERITA e áreas de outras 

mineradoras, a destinação futura da Mina Lagoa da Flores deve considerar a destinação das áreas 

das mineradoras vizinhas. 

 

Conforme a DN COPAM 127/08, o PAFEM deverá ser entregue ao órgão ambiental dois anos 

antes do fechamento da Mina. Em razão da vida útil do empreendimento ser datado para o ano 

de 2059, a MINERITA não possui PAFEM pronto. Todavia, a empresa já tem realizado estudos 

visando ao PAFEM e executando ações para estabilização de áreas já minerdas. 

 

A existência de importantes remanescentes de vegetação nativa nas proximidades da Mina Lagoa 

das Flores indica a vocação futura da área para integração natural da fauna. 

 

 

2.4 - Identificação da medida compensatória 

 

De acordo com PECF, considerando a legislação ambiental pertinente, a forma de compensação 

ambiental proposta é: 

 
- Destinação, mediante doação ao Poder Público, de área localizada no interior de Unidade de 

Conservação de domínio público, pendente de regularização fundiária, localizada na mesma bacia 

hidrográfica, no mesmo Estado e, sempre que possível, na mesma microbacia; 

 

A área apresentada para atendimento da Compensaçao Florestal definida no parágrafo 1º do Art. 

36 da Lei Estadual Nº 14.309/2002, esta inserida nos limites do Parque Nascional Grande Sertão 

Veredas, Unidade de Conservação de Proteção Integral, criada em 12 de abril de 1989 pelo 

Decreto Fedral Nº 97.658. A área proposta para doação abrange um volume de 240,90 hectares, 

coberta com a vegetação típica da região caracterizada como Cerrado e suas fitofisionomia, de 

propriedade do Sr. Antônio da Conceição Gomes Camacho e Fabrina de Freitas Maia, fazenda 

denominada São Joaquim Gleba 01-B, matrícula 14.480, com área total de 903,5899 hectares em 

registro, no município de Formoso/MG, pendente de regularização Fundiaria, inserida na Bacia 

do Rio São Francisco, passíveis de compensação ambiental. 
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          Vista geral da unidade de conservação, fazenda onde a área de compensação está locada. 
 

2.3.1 - Síntese da análise técnica 

 

A proposta apresentada mediante o PECF, bem como este Parecer Opinativo está consolidado de 

forma suscitando no quadro a seguir: 

 

Área intervinda Área proposta 

Bioma/ 

Fitofisionomi

a 

Área 

(ha) 
Bioma 

Área 

(ha) 

 

Bacia/Sub-

bacia 

Proprieda

de 

Forma de 

compensação 

Ade-

quada 

(S/N) 

Cerrado e sua 

Fitofionomias 
240,90 

  -Rio São 

Francisco 

-Rio 

Paraopeba 

   

Cerrado e suas 

fitofisionomia 
240,90 

Faz. São 

Joaquim 

Gleba 01-B 

Doação de área 

em Unidade de 

Conservação 

SIM 

 

 

Conforme depreende-se do quadro acima a proposta apresentada objeto deste parecer está 

dequada à legislação vigente. 

 
- Doação ao Poder Público de Área em Unidade de Conservação Pendente de       Regularização 

Fundiária 

 

Segundo PECF, a área de compensação proposta localiza-se dentro do Parque Nascional Grande 

Sertão Veredas, UC de proteção integral no âmbito Federal, gerida pelo Instituo Chico Mendes 

de Conservação da Biodivercidade - ICMBio. O Parque foi criado em 12 de abril de 1989 e sua 

área abrange os municípios de Chapada Gaucha, Formoso e Arinos no Estado de Minas Gerais e 

o município de Cocos na Bahia, totalizando uma área de 230.853,4200 há, inserida no bioma 

Cerrado. A área doadora de 240,90 há, esta especificamente dentro da Fazenda São Joaquim 

Área doadora 

Limites da UC 
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Gleba 01-B, matrícula 14.480, na zona rural do município de Formoso/MG, de propriedade do 

Sr. Antônio da Conceição Gomes Camacho e Fabrina de Freitas Maia. A área será compensada 

através de doação ao Instituto Chico Mendes, com a finalidade de execução de regularização 

fundiária em trecho da referida unidade de conservação. 

 

A área de 240,90 há será adquirida pela MINERITA MINÉRIOS ITAÚNA LTDA, que será 

utilizada para atender a Compensação Florestal. A doação ao Poder Público garantirá a efetiva 

proteção do Bioma Cerrado, dada a regularização fundiária e sua incorporação às terras de 

propriedade do Parque Nascional Grande Sertão Veredas, contribuindo assim para a sua 

regularização enquanto UC e consequentemente sua proteção e conservação. 

 
O PECF ressalta que os trâmites para a efetivação da doação da área ao Poder Público serão 

iniciados após a devida aprovação pelo órgão ambiental, conforme cronograma apresentado a ser 

executado. 

 
A seguir será apresentado um breve diagnóstico da área de compensação proposta. 
 

Caracterização da Área Proposta 

 

De acordo com Ribeiro e Walter, 1998, as fitofisionomias do cerrado são agrupadas da seguinte 

forma: formações florestais (mata ciliar, mata de galeria, mata seca e cerradão), formações 

savânicas (cerrado sentido restrito, parque de cerrado, palmeiral e vereda) e formações 

campestres (campo sujo, campo rupestre e campo limpo), totalizando onze tipos principais que 

podem ter subtipos dependendo do ambiente em que ocorrem e da composição florística.  

 

Para o Parque Nacional Grande Sertão Veredas, foram identificadas as seguintes fitofisionomias: 

cerrado sentido restrito (denso e típico), cerradão; cerrado ralo; arrasco; vereda; mata de galeria; 

formações campestres (campo sujo e campo limpo) e agricultura/pastagens artificiais. As 

diferentes fitofisionomias encontradas no Parque possuem as seguintes características: 

 

Cerrado sentido restrito - Pode ser subdividido em cerrado denso, cerrado típico e cerrado ralo. 

Estes subtipos se diferenciam pela forma de agrupamento, espaçamento entre os indivíduos 

arbóreos e altura média dos indivíduos. No Parque Nacional Grande Sertão Veredas, o cerrado 

sentido restrito ocorre, principalmente. 
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Cerrado denso – é predominantemente arbóreo, com cobertura arbórea de 50 a 70% e altura 

média dos indivíduos variando de cinco a oito metros. Cerrado típico – é 88 predominantemente 

arbóreo-arbustivo, com cobertura variando de 20 a 50% e altura média de três a seis metros. 

 

 
 

Cerrado ralo – também tem características arbóreo-arbustivas, porém com cobertura arbórea 

variando de 5 a 20% e altura média de dois a três metros. O estrato arbustivoherbáceo é mais 

destacado do que nos subtipos anteriores.   
 

 
 

Cerradão - É uma formação florestal com aspectos xeromórficos, tendo sido conhecido pelo 

nome de “ floresta xeromórfa” (Rizzini, 1963 citado por Ribeiro e Walter, 1998). Esta fisionomia 

apresenta dossel contínuo e cobertura arbórea que pode oscilar de 50 a 90 %, com altura do 

estrato arbóreo variando de 8 a 15 metros 
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Vereda –  O ambiente-vereda, ocorre como um complexo englobando tanto, áreas com 

fisionomia típica onde as camadas graminosas e arbóreas ocorrem juntas, assim como áreas onde 

apenas o estrato graminoso domina, geralmente ao redor das chamadas lagoas. A vegetação ao 

redor da lagoa consiste principalmente de plantas herbáceas, especialmente as graminóides. 

 

 
 

Carrasco – No carrasco do Parque Nacional Grande Sertão Veredas, a vegetação arbórea 

predominante é de cerrado, mas as árvores apresentam pequeno porte em comparação com o 

desenvolvimento das mesmas espécies em outros locais. A densidade de arbustos é elevada o que 

lhe confere uma característica particular. 

 

 
 

Formações Campestres - Estão incluídos os campos sujo e limpo. Campo Sujo  é um tipo 

fisionômico exclusivamente herbáceo-arbustivo. Campo Limpo – É predominantemente 

herbáceo, com alguns poucos arbustos esparsos na paisagem. 
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Matas de Galeria e Ciliares – Estas matas formam uma rede florestal perenifólia ao longo dos 

cursos d’água, sendo geralmente margeadas pelos campos aos quais se seguem os cerrados 

(Eiten 1994). A cobertura arbórea é de 80 a 100% sendo comum a ocorrência de árvores 

emergentes ao dossel que atinge 20 a 30 m de altura. Elas contêm espécies endêmicas, espécies 

de mata atlântica, de mata amazônica, das m atas da bacia do rio Paraná, além de espécies de 

cerrado sensu estricto e de matas mesofíticas do Brasil Central. 

 

 
 

 

 

2.4 - Análise do PECF 

 

A área diretamente afetada pelo emprendimento, considerando a intervenção de todas as 

estruturas necessárias a operação mineraria: estradas, pilhas, pátio, unidades de apoio, UTM, 

lavras, etc, esta informada no PECF um montante de 240,90 há, de acordo com  Este Parecer.  

 

Inicialmente, as imagens do EIA e do Google Earth foram georreferenciadas em um software de 

geoprocessamento. Na sequência realizou-se a vetorização da ADA, que inclui todas áreas 

ocupadas pelo empreendimento, incluindo áreas de ocupação pretérita baseado na imagem 

histórica do Google Earth.  

 

 

CONCLUSÃO 

 

Em âmbito estadual, o IEF acompanha todos os requisitos estabelecidos pela legislação 

parágrafo 07 do Art. 2º da Portaria 29/2015, no que se refere que a área doada não deve ser 

inferior àquela utilizada pelo empreendimento e que esteja localizada na mesma bacia 

hidrograficao, entende-se que a área proposta atende os requisitos relacionados, uma vez que: 

 Volume da área a ser doada é de 240,90 há; 

 Esta na mesma bacia do Rio São Francisco; 

 Dentro dos Limites da Unidade de Conservação de Proteção Integral Parque Nacional 

Grande Sertão Veredas. 

 

Conforme informações contidas na fl. 83 do processo de compensação minerária N° 160, 

constante do Projeto Executivo de Compensação Florestal (PECF), a área requerida pelas 

condicionantes de compensação minerária supracitadas seria equivalente a 240,90 hectares, a ser 
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suprimidas o que consideraria todas as estruturas necessárias a operação minerária, tais como 

estradas, pilhas, pátios, unidades de apoio, lavra, etc. Essa dimensão corresponde à informação 

constante nos processos de regularização ambiental, conforme supracitado. 

 

Baseado na poligonal gerada verificou-se que a área superficial da ADA é estimada em 240,90 

ha. O que nos possibilita ter uma ideia mais real da dimensão da ADA do empreendimento. 

 

Assim, considerando os aspectos supra-analisados no PECF e com base na declaração do 

Gerente da referida Uidade de Conservação (anexo VII), este Parecer Opinativo entende que a 

proposta apresentada pelo empreendedor atende aos requisitos estabelecidos pela legislação 

vigente, como aos referentes à equivalência ecológica.  

 

3. Data / Responsável 

Data: 26 de maço de 2019. 

 

  

Jarbas Jorge de Alcântara 

Coordenandor Regional de Unidade de Conservação 

Masp 1020601-9 

 

 

Assinatura / Carimbo 

 

 

 

 

 

 

 

 

CONTROLE PROCESSUAL 

IEF/URFBioNorte 

 

Empreendimento: Minerita Itaúna Ltda. 

 

Processo nº: 00368/1989/039/2011 - 01400/2008/003/2011 

 

 

 

Trata-se de processo formalizado com a finalidade de apresentar proposta visando à 

compensação Florestal Minerária exigência do art. 75, § 2º da Lei 20.922/2013 e em atendimento 

à Condicionante nº01 referente às Licenças de Operação dos empreendimentos PA COPAM nº 

00368/1989/039/2011 (RLO) – PU 114809/2012 com área de intervenção de 231,90ha e PA 

COPAM nº 01400/2008/003/2011 (RLO) – PU 839820/2012 com área de intervenção de 9,00ha.  

A proposta de compensação apresentada pelo empreendedor está em conformidade com a 

legislação vigente § 2º do Art. 75 da Lei Estadual n°. 20.922/2013 e a documentação exigida 
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pela Portaria nº 27, de 07 de abril de 2017 que estabelece procedimentos para o cumprimento da 

medida compensatória encontra-se devidamente formalizada e instruída.  

Imprescindível asseverar que caso a presente proposta seja aprovada pela CPB/COPAM, 

o empreendedor se comprometerá, via assinatura de Termo de Compromisso de Compensação 

Florestal – TCCF, a proceder a doação da área mediante à lavratura de escritura pública de 

doação do imóvel ao órgão gestor da unidade, e o seu consequente registro perante o CRI 

competente.  

Assim, uma vez que a documentação exigida, bem como, a proposta apresentada atende 

os requisitos técnicos e legais entende-se que não há óbices para o acatamento da proposta. 

 

Data: 24 de outubro de 2019. 

 

Priscila Ruas Lopes 

Coordenadora de Controle Processual e Autos de Infração 

Masp 1.398612-0 

Assinatura / Carimbo 

 

 

 

 

 

 


