
 

 

 Conceição do Mato Dentro, 07 de novembro de 2018 

 

Ofício nº 308/2018 

 

 

Assunto: Encaminha Plano de Trabalho para aplicação de recursos advindos da 

compensação ambiental 

 

Termo de Compromisso GCA Nº.: 2101010500613 

Empreendedor: Anglo American Minério de Ferro Brasil S.A  

Unidade de Conservação Proponente: Monumento Natural Municipal Serra da Ferrugem  

 

Prezada Gerente: 

 

Com nosso cordial cumprimento, vimos encaminhar o Plano de Trabalho anexo, no âmbito do 

processo de compensação ambiental em epígrafe, para fins de obtenção da chancela desse da 

CPB às ações pretendidas, em conformidade à legislação ambiental. 

 

Na oportunidade, colocamo-nos ao inteiro dispor para quaisquer adequações eventualmente 

necessárias. 

 

Atenciosamente,  

 

 

 

Filipe Generoso Brandão Murta Gaeta 

Secretário Municipal de Meio Ambiente e Gestão UrbanaIlma. Sra. 

 

Nathalia Luiza Fonseca Martins  

Gerente de Compensação Ambiental 

Gerência de Compensação Ambiental - GCA 

Instituto Estadual de Florestas – IEF 

 

 

PREFEITURA MUNICIPAL DE CONCEIÇÃO DO MATO DENTRO 

SECRETARIA DE MEIO AMBIENTE E GESTÃO URBANA 

Rua: Raul Soares, 209 – Centro – CEP: 35.860-000 



PLANO DE TRABALHO Nº 01/2018 

 

Plano de trabalho para aplicação de recursos advindos da 

compensação ambiental, apresentado à Diretoria de Áreas 

Protegidas – DIUC/IEF e à Câmara de Proteção à 

Biodiversidade/COPAM, em cumprimento aos termos do Art. 11, 

Resolução CONAMA Nº. 371, de 05 de abril de 2006.   

 

1 – IDENTIFICAÇÃO DA UNIDADE DE CONSERVAÇÃO PROPONENTE 

Nome da UC: Monumento Natural Municipal Serra da Ferrugem 

Ato de Criação Lei Nº 1.916  

Data de Publicação:  

21/08/2007 

Endereço Sede da UC: Secretaria Municipal de Meio Ambiente e Gestão Urbana 

Praça Dr. Jorge Safe, nº 22, Bairro Rosário 

Cidade Conceição do Mato Dentro CEP:35860-000 Telefone: (31) 3868-2431 

Nome do Gestor/Responsável: Filipe Generoso Brandão Murta Gaeta 

 

Telefone: (31) 98402-2787  E-mail: meioambiente@cmd.mg.gov.br 

filipegaeta.meioambiente@cmd.mg.gov.br 

 

 

2 – IDENTIFICAÇÃO DO PROCESSO DE LICENCIAMENTO/COMPENSAÇÃO AMBIENTAL  

Termo de Compromisso GCA Nº.: 2101010500613 

Nome do Empreendedor: Anglo American Minério de Ferro Brasil S.A  

Data do Termo de Compromisso: 05 de junho de 2013  

Valor da Compensação Ambiental destinada à UC: R$ 55.470,32 



Valor dos rendimentos: R$ 8.092,69 

Valor destinado às UCs (Valor da compensação + rendimento): R$ 63.563,01 

Valores já executados: R$00,00 

Valores remanescentes: R$ 63.563,01 

Valor total a executar: R$ 63.563,01 

 

 

3 - INTRODUÇÃO 

 

Este Plano descreve as ações necessárias para implantação da Unidade de 

Conservação (UC) Monumento Natural Municipal Serra da Ferrugem (MNMSF), 

localizada no entorno da área urbana da sede municipal de Conceição do Mato Dentro – 

MG e afetada pela Expansão da Mina do Sapo da Empreendedora Anglo American 

Minério de Ferro Brasil S.A.  

 

O Monumento Natural da Serra da Ferrugem inserido no Alinhamento Ferrífero Conceição 

do Mato Dentro – Itapanhoacanga, é caracterizado como campo rupestre em canga 

laterítica, apresentando vegetação típica de campos rupestres da Cadeia do Espinhaço e 

espécies endêmicas ou sob algum grau de ameaça na lista oficial da Espécies 

ameaçadas a flora do Brasil (MMA 2014).  

 

A construção de acessos, estradas e a edificação de uma sede para o uso turístico e 

esportivo do Monumento causa impacto em um geoambiente único e suas espécies 

endêmicas. 

Conhecer esta flora e protege-la dos impactos causados pela obras e pós obras é 

primordial para o a viabilidade do projeto. 



Ao mesmo tempo, a correta orientação ao visitante sobre as espécies endêmicas, e sua 

preservação e seu uso como instrumento de educação ambiental, se faz necessário para 

a expansão social e ecológica do Monumento. 

Tais ações serão executadas com recurso de compensação ambiental na ordem de R$ 

55.470,32 (cinquenta e cinco mil, quatrocentos e setenta reais e trinta e dois centavos) 

que deverão ser aplicados na realização de pesquisas necessárias para a mitigação de 

impactos da unidade, resgate de flora, replantio e educação ambiental na referida 

unidade. O recurso foi aprovado na Câmara de Proteção da Biodiversidade de Minas 

Gerais e deverá ser executado até março de 2019. 

 

4 – IDENTIFICAÇÃO DO OBJETO (Conforme Art. 33 do Decreto Federal Nº 

4340/2002) 

O Monumento Natural Municipal da Serra da Ferrugem é uma unidade composta por 

terras de posse e domínio privados, o que o enquadra no Parágrafo único do Art. 33 do 

Decreto 4.340/2002, afim de aplicação dos recursos da compensação ambiental.  

Parágrafo único do Art. 33.  Nos casos de Reserva Particular 

do Patrimônio Natural, Monumento Natural, Refúgio de Vida 

Silvestre, Área de Relevante Interesse Ecológico e Área de 

Proteção Ambiental, quando a posse e o domínio não sejam do 

Poder Público, os recursos da compensação somente poderão 

ser aplicados para custear as seguintes atividades: 

        I - elaboração do Plano de Manejo ou nas atividades de 

proteção da unidade; 

        II - realização das pesquisas necessárias para o manejo 

da unidade, sendo vedada a aquisição de bens e 

equipamentos permanentes; 

        III - implantação de programas de educação ambiental; e 

        IV - financiamento de estudos de viabilidade econômica 

para uso sustentável dos recursos naturais da unidade afetada. 

De acordo com a Autorização 001/2017 (Anexo 01), a Secretaria Municipal de Meio 

Ambiente e Gestão Urbana de Conceição do Mato Dentro, mediante deliberação do 



Conselho Gestor do MNMSF, autorizou a intervenção parcial pela Anglo American Minério 

de Ferro do Brasil S/A na zona de amortecimento  (ZA) do MNMSF. Essa autorização foi 

condicionada ao cumprimento integral, por parte da Anglo American Minério de Ferro do 

Brasil S.A, de forma parcial ou total, das medidas compensatórias descritas no quadro 

anexo à esta Autorização 001/2017, sendo que, dentre outras, as compensações 9 e 13 

contemplam o segundo inciso do parágrafo único citado:  

Compensação 9: Custear a contratação, pela SMMAGU, de empresa responsável por 

elaborar o Plano de Manejo da Unidade de Conservação Monumento Natural Serra da 

Ferrugem conforme Termo de Referência a ser elaborado pela SMMAGU e através de 

formalização de instrumento entre a Prefeitura Municipal de Conceição do Mato Dentro e 

Anglo American até o valor limite de R$300,00 (trezentos mil reais). Se ultrapassados 12 

meses da data em que ele foi especulado sem que o recurso tenha sido totalmente 

disponibilizado ao município, os valores ainda pendentes serão corrigidos 

monetariamente segundo o IGPM ou outro índice oficial que vier a substituí-lo (Decreto n. 

4340/2002). 

Compensação 13: Custear a revisão, a cada 5 anos, dos Planos de Manejo do 

Monumento Natural da Serra da Ferrugem, conforme TR elaborado pela SMMAGU. 

Limitado a 4 ciclos de revisão e através de formalização de instrumento entre a Prefeitura 

Municipal de Conceição do Mato Dentro e Anglo American, até o valor limite de R$600,00 

(seiscentos mil reais). Se ultrapassados 12 meses da data em que ele foi especulado 

sem que o recurso tenha sido totalmente disponibilizado ao município, os valores ainda 

pendentes serão corrigidos monetariamente segundo o IGPM ou outro índice oficial que 

vier a substituí-lo (Decreto n. 4340/2002). 

O anexo 02 é o convênio das condicionantes citadas, sendo que o mesmo já foi firmado e 

está em faze de execução. 

Dessa forma, a proposta deste plano se enquadra nas duas prioridades subsequentes: 

realização de pesquisas necessárias para o manejo da unidade e educação ambiental. 

Mais especificamente, o plano pretende: 

 Conhecer a flora impactada; 



 Resgatar os elementos de flora sob risco nas atividades de obras e movimentação 

para a implantação da UC;  

 Usar o material de resgate em projetos de Turismo Botânico nos pontos de 

visitação turística da Serra da Ferrugem; 

 Orientar de forma interativa ao visitante sobre a flora endêmica. 

 

5 – JUSTIFICATIVA  

 

A Unidade de Conservação (UC) Monumento Natural Municipal Serra da Ferrugem 

(MNMSF) constitui área especial tombada pela Lei Orgânica do Município de Conceição 

do Mato Dentro/MG, promulgada pela Resolução nº 003/2004 da Câmara Municipal de 

Conceição do Mato Dentro, em seu artigo 172, § 8º, bem como, pelo Plano Diretor, Lei 

Complementar 020/2003, art. 97, III, em conformidade à Lei Federal 9.985, de 

18/07/2000, que institui o Sistema Nacional de Unidades de Conservação da Natureza – 

SNUC. 

Conforme detalhamento contido neste Plano, o desenho territorial dos 867,11ha 

(oitocentos e sessenta e sete virgula onze hectares) do MNMSF requerem implantação, 

monitoramento, proteção e gestão estratégica e adequada à sua preservação e ao 

estímulo ao uso cidadão, conformando prioridade para melhoria da qualidade de vida da 

população urbana, vez que possui interface com o perímetro urbano consistente em Zona 

de Adensamento Controlado – ZAC. 

Este plano se justifica pela necessidade de se conhecer a flora impactada, resgatar os 

indivíduos de flora ameaçada que estão passiveis de serem suprimidos pela atividade de 

obras e movimentação de pessoas e maquinário para implantação da UC, utilizar estes 

indivíduos resgatados em projetos de educação ambiental publica da prefeitura ou 

reintrodução em seu ambiente e fomentar o turismo Botânico em Conceição do Mato 

Dentro pelo uso interativo da flora local, no paisagismo urbano. 

 

 



 

6 – ESPECIFICAÇÃO/DETALHAMENTO DO OBJETO  

 

Conhecimento da flora impactada 

Ao longo das atividades será levantada toda a flora impactada ou possivelmente 

impactada pelas obras no Monumento. Todo material botânico gerado será incorporado 

ao Herbário Dendrológico da UFVJM. Será feita toda documentação fotográfica de cada 

espécie e toda a documentação fotográfica será disponibilizada para a prefeitura para 

usos midiático do Monumento. 

Todas as espécies envolvidas serão analisadas quanto ao seu status de conservação 

individualmente. 

 

Resgate dos elementos de flora sob risco nas atividades de obras e movimentação 

Através analise das poligonais de obra, em todo o trajeto, previamente serão retiradas 

todas as espécies passiveis de resgate com técnicas agronômicas específicas. Estas 

plantas resgatadas serão conservadas ex situ, aclimatadas e estabelecidas para uso no 

paisagismo botânico.  

Poderão ser retirados os indivíduos inteiros ou apenas propágulos de acordo com a 

espécie em questão. 

Uso do material de resgate em projetos de Turismo Botânico  

Todo o material resgatado ou produzido será utilizado no paisagismo dos pontos de 

parada na Serra da Ferrugem, como no Mirante das Antenas, na Bica e no Mirante da 

Ferrugem. 

As plantas após aclimatadas serão plantadas nesses ambiente em estação do ano 

favorável, em disposição natural de modo que possibilite sua visualização pelo visitante 

destes pontos. 

 

 

 



Orientação interativa ao visitante sobre a flora endêmica 

Este é um dos principais pontos do projeto.  As espécies em uso paisagístico ou mesmo 

em ambiente natural adjacentes a áreas de circulação turística, receberão placas 

informativas com um breve texto sobre as mesmas e sua importância ecológica e um 

QRCode, que possibilite ao visitante  que com seu aparelho telefônico possa baixar mais 

informações  sobre as plantas e os pontos turísticos no site específico. 

 

 

7 - QUADRO RESUMO DAS AÇÕES  

   

ITEM 
 DESCRIÇÃO DOS 

SERVIÇOS 

VALOR ESTIMADO (R$) 

 Mês 1 Mês 2 Mês 3  

1 
Estudo da flora, coletas e 

identificação 
50% 50%  11.094,00 

2 Resgate de flora e cultivo 
50% 50% 

 16.094,50 

3 Construção paisagística 
  

100% 24.187,19 

4 Produção e alocação de placas   100% 6.094,50 

5 Entrega de relatórios   100% 6.094,50 

TOTAL     63.563,01 

 

       

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Anexo 01 

Autorização 001/2017 e suas medidas compensatórias: 



 





  





 



  



 





  





 



   



Anexo 02 

Termo de Cooperação firmado entre a Anglo American e Município de Conceição do Mato 

Dentro, cujos objetos são o cumprimento dos itens 09 e 13 da Anuência do Monumento 

Natural da Serra da Ferrugem, concedida em 06/12/2017. 

 



 





  



 



 



 



 





 


