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1 – IDENTIFICAÇÃO  

1.1 - DO EMREENDEDOR 
1.2 Nilson José Rosa 
CPF: 061.113.356-34  
Endereço: Av. Teodoreto Nelson de Carvalho, 941   
Araguari – MG – Bairro Paineiras 
CEP 38.445-198 
 
1.2 - DA PROPRIEDADE 
Fazenda Casa Branca 
Matrícula – 27.310  
Araguari/MG 
 
2 – OBJETIVO 
Averiguar o estágio e tipologia da vegetação do local. 
 
3 - LOCALIZAÇÃO E CARACTERIZAÇÃO DA ÁREA 
Para avaliar as questões relevantes da área em questão, far-se-á uso da legislação e da ferramenta (ZEE – 
zoneamento ecológico e econômico de Minas Gerais), a qual tem embasamento legal sob o Decreto 
Federal de nº 4.297/2002 e Deliberação Normativa COPAM de nº 129/2008. 

 

3.1 - LOCALIZAÇÃO 
A propriedade rural se localiza em Araguari/MG, na bacia do Rio Paranaíba (PN1), microbacia do Córrego 
do Cachimbo (FIGURA 1), nas coordenadas 18º 37’ 30” / 48º 15’ 41.7”.  
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3.2 – CARACTERIZAÇÃO DA ÁREA 
A Fazenda Casa Branca desenvolve atividade de cafeicultura sobre solo tipo latossolo vermelho-amarelo 
de acordo com o SBCS (Sistema Brasileiro de Classificação de Solos).  
 
O relevo onde a Fazenda está inserida é suave ondulado a ondulado e abriga nascentes que formam o 
Córrego do Cachimbo.   
 
3.2.1 - Área de lavoura próximo à vegetação nativa 

O solo possui superfície com cascalho, que tem alta capacidade de drenagem e que não é impedimento 
para desenvolvimento de atividades agrícolas, haja visto a qualidade dos cafeeiros recentemente 
plantados que se encontram no primeiro ano de produção agrícola (FIGURAS 2; 3 e 4). 

 

Fazenda  
Casa 
Branca 

FIGURA 1 – Identificação do curso d’água 
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FIGURA 2 – Café no primeiro ano de cultivo 

 
FIGURA 3 – Detalhe do cascalho na área de cultivo do café 
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3.2.2 - Área requerida para desmate 
3.2.2.1 – Da vegetação  
A vegetação nativa sobressalente à reserva legal, pelas características in loco e endossado pelo inventário 
florestal, é uma área de cerrado em estágio inicial de regeneração. E de acordo com o ZEE (zoneamento 
ecológico - econômico do Estado de Minas Gerais) a vegetação é classificada como cerradão (FIGURA 5). 

 

 

 

 

 

 

 

 
FIGURA 4 – Cafeeiro em floração 

 
FIGURA 5 – Classificação da vegetação, segundo o ZEE 
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A EMBRAPA1 Cerrado prega que o cerradão é formação florestal do bioma cerrado e é caracterizado pela 
presença de espécies que ocorrem no cerrado sentido restrito e também por espécies de florestas, 
particularmente as da Mata Seca Semidecídua e da Mata de Galeria não-Inundável. Floristicamente se 
assemelha mais ao Cerrado sentido restrito, mas do ponto de vista fisionômico é uma floresta. Apresenta 
dossel2 contínuo e cobertura arbórea (árvores no terreno) que pode oscilar entre 50 e 90%. Ou seja, é 
uma floresta por ter quase 100% da área coberta por árvores. A altura média do estrato arbóreo varia de 
8 a 15m de altura, proporcionando condições de luminosidade que favorecem a formação de estratos 
arbustivos e herbáceo diferenciado. E apesar de ser perenifólio3, o padrão é semidecíduo com espécies 
vegetais comuns ao cerrado sentido restrito como o pequi (Caryocar brasiliense), pau santo (Kielmeyera 
coriacea) e pau terra do cerrado (Qualea grandiflora).  

Todas as características descritas pela EMBRAPA são encontradas na Fazenda Casa Branca requerente da 
supressão de vegetação e várias das espécies vegetais que a EMBRAPA prega como presentes em área de 
cerradão, são encontradas na propriedade conforme o quadro 1.  

Quadro 1 – Espécies citadas pela EMBRAPA CERRADO que são encontradas em ambiente cerradão. 
Árvores 

 Encontrado na 
fazenda 

Não encontrado na 
fazenda Nome comum 

 Nome cientifico 
Pequi Caryocar brasiliense X  
Copaíba  Copaifera langsdorffii X  
Carvalho Emmotum nitens  X 
Oiti  Hirtella glandulosa  X 
Pacari  Lafoensia pacari  X 
Maria preta Siphoneugena densiflora  X 
Escorrega macaco Vochysia haenkeana  X 
Pimenta de macaco Xylopia aromatica X  
Pau marfim Agonandra brasiliensis  X 
Sucupira preta Bowdichia virgilioides X  
Jacarandá  
do cerrado 

Dalbergia miscolobium  X 
Faveira  Dimorphandra mollis X  
Pau santo Kielmeyera coriacea X  
Maria podre Dilodendron bippinatum  X 
Mutamba  Guazuma ulmifolia  X 

                                                 
1 EMBRAPA – Empresa Brasileira de Pesquisa Agropecuária. 
2 Sobreposição de galhos das árvores em altura. 
3 Folhas permanentes 
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Jacarandá muchiba Machaerium opacum X  
Vinhático Plathymenia reticulata  X 
Sucupira branca Pterodon emarginatus,  

P. pubescens 
X  

Pau terra  
folha larga 

Qualea grandiflora X  
Carvoeiro  Sclerolobium paniculatum X  
Jacaré da folha  
grande 

Callisthene fasciculata  X 
Saca rolha Helicteres brevispira  X 
Açoita cavalo Luehea candicans,  

Luehea paniculata 
X  

Tinguí  Magonia pubescens  X 
Canzileiro  Platypodium elegans  X 
Gonçalo Alves  Astronium fraxinifolium X   
Baru Dipteryx alata  X 
Cega machado Physocallimma scaberrimum  X 
Embiruçu Pseudobombax tomentosum X  
Capitão do mato Terminalia argentea X   

 

Arbusto 
 

 
 

Encontrado na 
fazenda 

 
Não encontrado na 

fazenda 
 

Nome comum Nome cientifico 
  

Marmelada  
de cachorro 

Alibertia edulis  X 
Mama cadela Brosimum gaudichaudii X   
Unha de vaca Bauhinia brevipes X  
Guacatonga  Casearia sylvestris  X 
Pau d’olinho Copaifera oblongifolia  X 
Pinha do campo Duguetia furfuracea X  
Quaresma branca Miconia albicans  X 
Bugre  M. macrothyrsa, e Rudgea 

viburnoides 
 X 

Capim gordura Melinis minutiflora   
Capim flexinha Aristida longifolia, Echinolaena 

inflexa 
  

A área do pedido de desmate possui cobertura arbórea (QUADRO 2) ora contínua e ora descontínua, com 
altura até 15m e espécies vegetais caraterísticas do ambiente cerrado. O inventário florestal aponta 
65,93% de espécies com diâmetro até 10cm e altura média de 3,34 metros, mostrando que a vegetação 
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de fato é incipiente por conta pequeno diâmetro e altura. Ou seja, a área já foi desmatada há tempos 
atrás.  

O inventário florestal da propriedade catalogou as espécies:  

Quadro 2 – Lista de espécies encontradas na Fazenda Casa Branca 
 Popular Científico Grupo ecológico Característica Tipo de floresta 

1 Açoita Cavalo Luehea divaricata 
Pioneira (só germinam 
em ambiente aberto - 

clareira) 
Heliófita (total 

exposição solar) 

Matas ciliares e 
de galeria e 
ocorre em 
florestas 

semideciduais 

2 Amargoso Vatairea macrocarpa Secundária Heliófita (total 
exposição solar) 

Exclusiva de 
cerrado, campo 

cerrado e 
cerradão. Locais 
de aclives suaves 
e solo de média 

fertilidade 

3 Araticum cagão Annona cacans 
Pioneira (só germinam 
em ambiente aberto - 

clareira) 
Heliófita (total 

exposição solar) 

Ocorre em 
floresta 

semidecidual 
acima de 900m 

4 Aroeira Myracrodruon 
urundeuva 

Não pioneira (pode 
germinar na sombra) 

Heliófita (total 
exposição solar) 

Semidecicual, 
cerradão 

5 Aroeirinha Lithraea molleoides Pioneira e secundária 
inicial 

Heliófita (total 
exposição solar) 

Floresta de 
altitude 

6 Barbatimão Stryphnodendron 
adstringens 

Pioneira (só germinam 
em ambiente aberto - 

clareira) 
Heliófita (total 

exposição solar) Cerrado 

7 Cabelo de Negro Connarus suberosus Secundária Heliófita (total 
exposição solar) 

Exclusiva de 
cerrado e campo 

cerrado 

8 Cafezinho Rhamnidium 
elaeocarpum 

Pioneira (só germinam 
em ambiente aberto - 

clareira) 
Heliófita (total 

exposição solar) 
Solos pedregosos 

das florestas 
semideciduais 

9 Cambará Gochnatia polymorpha 
Pioneira (só germinam 
em ambiente aberto - 

clareira) 
Heliófita (total 

exposição solar) 
Cerrado e 

semidecidual 

10 Camboatá Cupania vernalis 
Interior de matas 
primárias e todos 
estágios de formações 
secundárias 

Heliófita (total 
exposição solar) 

Floresta 
semidecidual de 

altitude 
 

11 Capitão Terminalia argentea 
Pioneira (só germinam 
em ambiente aberto - 

clareira) 
Heliófita (total 

exposição solar) 
Cerrado e 
cerradão  

12 Carne de Vaca 
Roupala montana, 
sinonímia Roupala 
brasiliensis 

Secundária inicial e 
tardia 

Heliófita (total 
exposição solar) 

Floresta 
semidecidual de 

altitude 
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13 Caroba Cybistax antisyphilitica 
Pioneira (só germinam 
em ambiente aberto - 

clareira) 
Heliófita (total 

exposição solar) 
Cerrado e 
cerradão 

14 Carvoeiro Sclerolobium 
paniculatum 

Pioneira (só germinam 
em ambiente aberto - 

clareira) 
Heliófita (total 

exposição solar) 
Cerradão e mata 

semidecidual 

15 Guaçatunga Casearia sylvestris 
Pioneira (só germinam 
em ambiente aberto - 

clareira) 
Heliófita (total 

exposição solar) 
Capoeira e 

capoeirão e rara 
na semidecidual 

16 Caviúna Dalbergia miscolobium 
Pioneira (só germinam 
em ambiente aberto - 

clareira) 
Heliófita (total 

exposição solar) 
Cerrado de 

terrenos bem 
drenados 

17 Chapadinha Acosmium dasycarpum Secundária Heliófita (total 
exposição solar) 

Exclusiva de 
cerrado e 
cerradão 

18 Dedaleiro Lafoensia pachari Secundária (capoeiras 
e capoeirões) 

Heliófita (total 
exposição solar) 

Cerrado e 
formações 

secundarias 
(capoeiras e 
capoeirões)  

19 Embaúba Cecropia pachystachya 
Pioneira (só germinam 
em ambiente aberto - 

clareira) 
Heliófita (total 

exposição solar) 
Mata secundaria 

e capoeiras 

20 Embiruçu Pseudobombax 
grandiflorum 

Não pioneira (pode 
germinar na sombra) 

Heliófita (total 
exposição solar) 

Característica de 
floresta 

semidecidual 

21 Faveira Dimorphandra mollis 
Pioneira (só germinam 
em ambiente aberto - 

clareira) 
Heliófita (total 

exposição solar) 
Característica de 
Cerrado e campo 

cerrado 

22 Goiabeira Brava Myrcia tomentosa 
Pioneira (só germinam 
em ambiente aberto - 

clareira) 
Heliófita (total 

exposição solar) 
Cerrado e 

semidecidual 

23 Gonçalo Alves Astronium fraxinifolium 
Pioneira (só germinam 
em ambiente aberto - 

clareira) 
Heliófita (total 

exposição solar) 
Cerrado com 
solos de boa 
fertilidade 

24 Guamirim Myrcia rostrata 
Pioneira (só germinam 
em ambiente aberto - 

clareira) 
Heliófita (total 

exposição solar) 

Caracteristica de 
áreas abertas de 

cerrado, mata 
ciliar 

25 Jacarandá bico de Pato Machaerium acutifolium Primária Heliófita (total 
exposição solar) 

Caracteristica de 
cerrado 

26 Jatobá  Hymenaea stigonocarpa Secundária Heliófita (total 
exposição solar) 

Cerrado e campo 
cerrado 

27 João Farinha Albizia hasslerii 
Pioneira (só germinam 
em ambiente aberto - 

clareira) 
Heliófita (total 

exposição solar) Semidecidual 

28 Laranjeira do Cerrado Pera glabrata 
Pioneira (só germinam 
em ambiente aberto - 

clareira) 
Heliófita (total 

exposição solar) Mata ciliar 

29 Mamacadela Brosimum gaudichaudii Pioneira (pode 
germinar na sombra) 

Heliófita (total 
exposição solar) 

Caracteristica e 
exclusiva do 

cerrado 
30 Mamica de Porca Zanthoxylum rhoifolium Pioneira (só germinam 

em ambiente aberto - 
Heliófita (total 

exposição solar) 
Clareira de mata 

primaria e 
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clareira), secundária 
inicial 

sucessão 
secundaria  

31 Maria Preta Terminalia brasiliensis Primaria e secundária Heliófita (total 
exposição solar) 

Cerrado e 
semidecidual 

32 Maria Pretinha 
Miconia pachystachya 
Não encontrado essa 
espécie na literatura 

-  - 

33 Monjoleiro Acacia polyphylla 
Pioneira (só germinam 
em ambiente aberto - 

clareira) 
Heliófita (total 

exposição solar) 
Cerrado e 

Semidecidual 

34 Murici Byrsonima basiloba Primarias e 
secundarias 

Heliófita (total 
exposição solar) 

Terrenos altos 
do cerrado  

35 Negramina Siparuna foetida Primária e secundaria Ciófita (intolerante 
ao sol) 

Cerradão e 
semidecidual 

36 Olho de boi Diospyros hispida Secundaria  Heliófita (total 
exposição solar) 

Característica e 
exclusiva do 

cerrado 
37 Pata de Vaca Bauhinia forficata Secundária Heliófita (total 

exposição solar) 
Capoeiras e 
capoeirões 

38 Pau Pombo  Tapirira guianensis Pioneira Heliófita (total 
exposição solar) 

Em todas as 
formações 

vegetais 

39 Pau d'óleo Copaifera langsdorffii Primaria e secundaria Heliófita (total 
exposição solar) 

Cerrado e 
transição para 
semidecidual 

40 Pau Santo Kielmeyera variabilis 
(coriácea) Primária e secundária Heliófita (total 

exposição solar) 
Característica do 

cerrado 

41 Pau Terra Qualea grandiflora 
Pioneira (só germinam 
em ambiente aberto - 

clareira) 
Heliófita (total 

exposição solar) Cerrado 

42 Pau terrinha Qualea parviflora 
Pioneira (só germinam 
em ambiente aberto - 

clareira) 
Heliófita (total 

exposição solar) Cerrado 

43 Pequi  Caryocar brasiliensis Pioneira e secundária Heliófita (total 
exposição solar) 

Característica do 
cerrado e campo 

cerrado 

44 Pimenta de Macaco Xylopia aromatica 
Pioneira (só germinam 
em ambiente aberto - 

clareira) 
Heliófita (total 

exposição solar) 
Cerrado e campo 

cerrado 

45 Pindaíba Xylopia brasiliensis 
Não pioneira (pode 

germinar na sombra) 
 

Heliófita (total 
exposição solar) 

Mata primaria e 
secundaria  

46 Pororoca Rapanea ferruginea 
Pioneira (só germinam 
em ambiente aberto - 

clareira) 
Heliófita (total 

exposição solar) 
Formações 
secundaria  

47 Sucupira branca Pterodon emarginatus Secundaria tardia Heliófita (total 
exposição solar) 

Cerrado e 
floresta 

semidecidual 

48 Sucupira Preta Bowdichia virgilioides 

Pioneira (só germinam 
em ambiente aberto - 

clareira) E não 
pioneira (pode 

germinar na sombra) 

Heliófita (total 
exposição solar) 

Caracteristica do 
cerrado 
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49 Tamanqueiro Aegyphilla sellowiana 
Pioneira (só germinam 
em ambiente aberto - 

clareira) 
Heliófita (total 

exposição solar) 

Todos os 
ambientes, 

exceto os muito 
úmidos 

50 Veludo Guettarda virbunoides Secundaria  Heliófita (total 
exposição solar) Mata de galeria 

51 Vinhático Platymenia reticulata Secundaria  Heliófita (total 
exposição solar) 

Cerrado 
transição para 
semidecidual 

FONTE PARA CLASSIFICAÇÃO: Árvores Brasileiras – Hanrri Lorenzi 
 
Quadro 3 - Outras espécies foram identificadas na vistoria e não constam no inventário: 

 Popular Científico Grupo ecológico Característica Tipo de floresta 

1 Capororoca Rapanea gardneriana Pioneira  Heliófita (total 
exposição solar) 

Característica de 
vegetação 
secundária 

2 Marolo Annona coriacea 
Pioneira (só germinam 
em ambiente aberto - 

clareira) 
Heliófita (total 

exposição solar) 
Característica de 
cerrado e campo 

cerrado 
3 Ipê amarelo Tabebuia alba Secundária  Heliófita (total 

exposição solar) 
Floresta 

semidecídual 
 
Resumo do quadro: 
Quantidade de espécies catalogadas no inventário e vistoria quanto ao grupo ecológico: 

- quantidade de espécies de característica pioneiras: 31 (57,40%) 
- quantidade de espécies de característica secundárias: 12 (22,22%) 
- quantidade de espécies de característica não pioneiras: 3 (5,55%) 
- quantidade de espécies de característica que podem ser primárias e secundárias: 5 (9,25%) 
- quantidade de espécies de característica primárias: 1 (1,85%) 
- quantidade de espécies que é presente em todos os estágios: 1 (1,85%) 
- espécie não caracterizada: 1 (1,85%) 

Quantidade de espécies catalogadas no inventário e vistoria quanto ao tipo: 
 - espécie de cerrado: 31 (57,40%) 
 - espécie de floresta semidecidual: 9 (16,66%) 
 - espécie de formação primária, secundária, mata de galeria e ciliar, capoeira e cerradão: 13 
(24,07%). 
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De acordo com as espécies catalogadas no inventário florestal e listadas no quadro 2, mais de 50% das 
espécies são pioneiras e de ambiente cerrado. 

Em citações de Maciel (2003), Dajoz (1983) diz que a sucessão primária corresponde ao estabelecimento 
de seres onde ainda não haviam povoado, porque outros anteriormente foram eliminados. Gomes-Pompa 
(1972) define sucessão secundária como as mudanças que se verificam nos ecossistemas, após a 
destruição parcial de uma comunidade, podendo ocorrer em uma pequena área de floresta nativa, após 
a queda de uma árvore, ou em vários hectares de uma cultura abandonada. Swaine e Hall (1983) 
classificaram as pioneiras como aquelas que requerem clareira4 para germinação e estabelecimento e 
podem ser de vida curta com altura rara de 30 metros ou podem exceder 30 metros até formar o dossel 
de floresta madura. As não pioneiras são aquelas em que as sementes podem germinar sob sombra. 

De modo sucinto, a definição de grupos sucessionais é: 

1) Pioneiras (Budowski et al.): espécies de clareiras grandes; colonizadoras 
 

2) Secundárias iniciais (Martinez-ramos et al.): pioneiras longevas com bom crescimento à luz 
 

3) Secundárias tardias (Denslow et al.): oportunistas de clareiras pequenas 
 

4) climácicas; tolerantes (Budowski et al.): germinam, crescem e se reproduzem à sombra 
De acordo com a caracterização das espécies com relação à sua presença em um ambiente, o quadro 2 
demonstra que na Fazenda Casa Branca estão presentes 57,40% de espécies pioneiras, que são aquelas 
que necessitam de espaço aberto para se instalarem e são colonizadoras de espaços, 22,22% de espécies 
secundárias que são aquelas que ocorrem em locais onde houve supressão de vegetação e colonizam 
áreas antropizadas e 9,25% de espécies que podem estar presentes em sucessão primária ou secundária. 
Ou seja, a área em questão está em início de regeneração uma vez que a percentagem de espécies 
pioneiras, que tem o papel de recobrir o solo rapidamente, representam quase 60% das catalogadas. As 
percentagens apresentadas mostram no conjunto, que a área está em incipiente evolução uma vez que 
além das espécies pioneiras, as espécies primárias e secundárias, que são aquelas presentes em áreas 
onde houve supressão de vegetação, somam 31,47%. Sendo assim, 88,87% das espécies presentes na 

                                                 
4 Oldeman (1978) utiliza o termo “chablis” para designar tanto a queda de uma árvore como a perturbação que lhe é associada 
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área são aquelas características de áreas em regeneração. Ademais, não houve identificação de nenhuma 
espécie clímax, que são aquelas dadas como último estágio sucessional e forma de fato a floresta.  

Portanto, em resumo, na Fazenda Casa Branca, a vegetação não é primária (aquela que se estabelece em 
locais onde ainda não haviam povoado – o que indica novamente que a área é de característica 
secundária) e se encontra em estágio inicial de regeneração uma vez que a quantidade de espécies 
pioneiras e secundárias representam quase 90% do total catalogado.  

As figuras 6; 7; 8; 90; 10 e 11 mostram as duas situações encontradas na área do pedido de desmate na 
Fazenda Casa Branca: uma parte da área sob vegetação tipo “paliteiro” (alta densidade de indivíduos 
esguios e copa reduzida) e outra parte em área aberta em meio à resquícios de pastagem. Em ambas 
situações, pode-se observar o tipo da vegetação que não possui diâmetro e altura compatível com 
vegetação primária ou em estágio avançado de regeneração num ambiente cerradão, conforme prega a 
descrição da EMBRAPA CERRADO que é 8 a 15m de altura. Ou seja, a vegetação é definitivamente 
característica de regeneração inicial, pois se encontra em altura média de 3,34 metros e quando se analisa 
os resultados por indivíduo, descrito nas parcelas do inventário, raramente tem-se espécie com altura 
maior que 7 metros. 

 

 

 

 

 

 

 

 

  
FIGURA 6 – Vegetação em formação proporcionando sombreamento 
Coordenadas: 18º 37’ 34,64” / 48º 15’ 51,80”  
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FIGURA 7 – Vegetação incipiente na pastagem 
Coordenadas: 18º 37’ 31.41” / 48º 15’ 42.23” 

 
FIGURA 8 – Vegetação em formação no entorno de uma árvore adulta 
Coordenadas: 18º 37’ 29.35” / 48º 15’ 41.14” 
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 FIGURA 9 – Vegetação em formação na área de desmate 
Coodenadas: 18º 37’ 28.68” / 48º 15’ 40.86”      Coordenadas: 18º 37’ 28.68 / 48º 15’ 40.86” 

FIGURA 10 – Vegetação em meio à resquícios de pastagem – área aberta 
Coordenadas: 18º 37’ 33.02” / 48º 15’ 47.66” 
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O quadro 2 apresenta ainda, outra informação importante que é a característica dos grupos ecológicos 
das espécies. 99,9% delas necessitam de exposição total ao sol para se estabelecerem no ambiente. 
Novamente tem-se outra inferência de que o local proporcionou essa situação. Ou seja, se existe 100% 
de espécies exigentes em sol presentes no local, pode-se concluir que era uma área aberta e por não ter 
sido utilizada, a vegetação se estabeleceu dando início então à uma formação secundária. A imagem de 
satélite do ano de 2003 (FIGURA 12) mostra que a vegetação em 14 anos pouco mudou quando 
comparado com o ano de 2017 (FIGURA 13). O detalhe da imagem de 2003 mostra a presença de árvores 
adultas em meio à vegetação incipiente. E no detalhe da figura de 2017 é possível verificar a presença 
dessas mesmas árvores indicando que a vegetação incipiente, apesar de crescida, continua praticamente 
a mesma. 

 

 

 
FIGURA 11 – Vegetação adulta e incipiente em meio à pastagem. 
Coordenadas: 18º 37’ 31.71” / 48º 15’ 43.95” 
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FIGURA 12 – Vegetação no ano de 2003 na data 16/07/2003 – período seco 

Área de desmate 

Árvores adultas 
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FIGURA 13 – Vegetação no ano de 2017, na data de 28/03/2017, final do período chuvoso 

Área de desmate 

Árvores adultas 
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Segundo Whitmore (1990), citado por Maciel (2003), as espécies demandantes de luz (as pioneiras e 
secundárias) possuem algumas características (quadro 4) que explicam sua repetência nas 7 parcelas 
amostradas no inventário florestal. O fato das pioneiras e secundárias terem sementes pequenas e 
abundantes, com capacidade de dispersão pelo vento em distancias consideráveis e dormência presente 
e persistente, pode explicar a presença de quase todas as espécies catalogadas em todas as parcelas 
amostrais do inventario florestal. A área foi desmatada, mas permaneceu um banco de sementes que em 
condições oportunas, germinou e deu início à regeneração da área. 

QUADRO 4 – Características contrastantes de dois grupos ecológicos de espécies tropicais 
Sinônimos  Intolerantes, demandantes de luz: 

Pioneiras e espécies secundárias 
 

Tolerantes, resistentes a sombra:  
Clímax, espécies primárias 

Sementes  Abundantes, pequenas, produção 
contínua durante todo o ano 
 

Pouco abundantes, grande 
produção anual 

Dispersão  Vento ou animais, por distâncias 
consideráveis 
 

Diversas, inclusive gravidade, às 
vezes somente no local 

Dormência  Quase sempre presente, nunca 
recalcitrante*  

Quase sempre ausente, quase 
sempre recalcitrante 

Banco de sementes  Presente  Ausente 
Crescimento em 
altura  

Rápido  Lento 
Bifurcação  Alta Baixa 
Folhas  Vida curta  Vida longa 
Distribuição 
geográfica  

Ampla  Geralmente restrita 
Plasticidade 
fenotípica**  

Alta  Baixa 
Fonte: Whitmore (1990) 
* - resistente 
** - capacidade de adaptação 
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3.2.2.1 – Do solo  

De acordo com a EMBRAPA Cerrado, o cerradão ocorre nos interflúvios5 em terrenos bem drenados, sem 
associação com curso d’água. A UFSCar (Universidade Federal de São Carlos) define que nos interflúvios 
predominam os processos de erosão areolar (em círculos), realizadas pelo intemperismo físico e químico, 
que tendem a rebaixar o relevo. Os sedimentos resultantes desses processos tendem a se deslocar em 
direção ao leito fluvial (canal do rio). 

Em citações de Nobrega (2011), a ação antrópica amplia a atuação da erosão areolar nas vertentes e, em 
muitos casos, possibilita a ação eólica6 sobre os solos expostos. Em paralelo, gera também a concentração 
de fluxos hídricos ao longo das vertentes promovendo a erosão linear que se manifesta na forma de 
sulcos, ravinas7 e voçorocas8. 

Na área de vegetação nativa vistoriada, não há presença de ravinas ou voçorocas. Existem dois pontos 
com depressões suaves (FIGURA 14), em comparação com a declividade do terreno, que não oferecem 
risco ao terreno na formação de erosões de grande proporção.  

 

 

 

 

 

 

 

                                                 
5 São regiões mais elevadas de uma Bacia Hidrográfica, servindo de divisor entre uma bacia hidrográfica e outra. 
6 Causada pelo vento 
7 É um fenômeno geológico que consiste na formação de grandes buracos de erosão. 
8 É erosão em proporção maior que as ravinas. 

 

Depressão no solo 

FIGURA 14 – Depressão no solo 

Coordenadas 
18º 37’ 29.24 
48º 15’ 40.86” 
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Em situação de retirada da vegetação que no momento oferece segurança à esse solo quanto a não 
propagação de uma possível erosão, técnicas de manejo como a gradagem de nivelamento do terreno e 
implantação de curvas de nível são satisfatórias para conservação do solo e suficiente para conter 
carreamento de material. O terreno oferece condições para nivelamento, pois possui relevo suave 
ondulado a ondulado com inclinação menor que 10%. 

O solo no local do desmate é constituído de cascalho (FIGURAS 15 e 16) em alguns pontos e noutros, esse 
material é praticamente ausente, assim como presença de serapilheira9 pouco decomposta (FIGURA 17). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                 
9 camada acima do solo formada por restos de folhas, galhos, frutos e demais partes vegetais. 

 
FIGURA 15 – Solo com cascalho na área com resquícios de pastagem 
Coordenadas – 18º 37’ 32.89 / 48º 15’ 47.12 
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FIGURA 16 – Solo com pouco cascalho 

 
FIGURA 17 – Serrapilheira pouco decomposta 
Coordenadas -  18º 37’ 34.99 / 48º 15’ 52.50 
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Da fertilidade do solo, a EMBRAPA classifica as áreas com a presença do cerradão como Distrófico (solos 
pobres) ou Mesotrófico (solos mais ricos, ainda que de fertilidade mediana), cada qual possuindo espécies 
características adaptadas a esses ambientes. No caso em questão, a fertilidade do solo não representa 
problemas à implantação da cultura do café uma vez que em situação de maior quantidade de cascalho, 
o cafeeiro está em plena produtividade em função do uso de cultivar apropriada e manejo do solo. 

3.2.2.3 – Do bioma 

De acordo com o ZEE, a propriedade está inserida no bioma mata atlântica e há 3,24Km do bioma cerrado 
(FIGURA 18). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

O ZEE ao classificar a área de inserção da Fazenda Casa Branca como  Bioma mata atlântica, incorre num 
erro uma vez que classificou a vegetação como cerradão. Ora, se cerradão pertence ao bioma cerrado, de 
acordo com a EMBRAPA cerrados, o bioma local deveria ser então, o cerrado e não mata atlântica.  

 

FIGURA 18 – Bioma onde a fazenda está inserida 
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Mas é sabido que a planta de trabalho do ZEE é originada de uma planta do IBGE de escala 1:5.000.000. 
A gestão de ecossistemas (biomas por exemplo) pelo ZEE está na escala de 1:1.000.000. Ou seja, deve-se 
considerar um erro matemático de até 10 quilômetros para essa escala. Desta forma, pode-se entender, 
dado ao erro matemático aceitável, que justifica o ZEE considerar a área em questão como vegetação 
cerradão em vez de cerrado, e bioma mata atlântica em vez de bioma cerrado. Sendo assim, a Fazenda 
Casa Branca estaria inserida no bioma cerrado e não mata atlântica. 

O ZEE, através do Decreto nº 6.288/2007 artigo 6-A diz, § 1º, inciso I diz que: 
§ 1º O ZEE desempenhará funções diversas, segundo as seguintes escalas: 
I - nas escalas de 1:1.000.000, para indicativos estratégicos de uso do território, definição de áreas para detalhamento 
do ZEE, utilização como referência para definição de prioridades em planejamento territorial e gestão de ecossistemas. 

(...) 

Ainda que se desconsiderasse o erro de escala e inferisse que o bioma é mata atlântica, o inventário 
florestal, realizado em 7 parcelas amostrais, concluiu que a média das alturas das espécies é de 3,34 
metros (m) e o diâmetro médio na altura do peito (DAP) é de 9,82 centímetros (cm) (QUADRO 5). As 
classes de DAP mostram que 65,93% das espécies tem até 10cm de diâmetro, 29,64% com diâmetro acima 
de 10cm até 15cm e 3,41% acima de 15cm até 20cm de diâmetro (QUADRO 6). Essas alturas e diâmetros, 
colocam a vegetação em classificação de Regeneração em estágio inicial. Isso implica dizer que, aplicando 
o disposto na Lei 11.428/2006 e Resolução CONAMA 392/2007 que trata da proteção da mata atlântica, 
a supressão da vegetação ainda seria possível.  

Quadro 5 – Diâmetro e altura média das espécies catalogadas 

Parcela CAP (cm) DAP (cm) Altura  
(m) 

1 31,75 10,11 4,01 
2 28,07 8,93 3,12 
3 28,94 9,21 3,11 
4 31,91 10,16 3,04 
5 29,33 9,34 3,57 
6 30,85 9,82 3,37 
7 35,08 11,17 3,19 

Soma 215,92 68,73 23,40 
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RESOLUÇÃO CONAMA nº 392, de 25 de junho de 2007  
II - FLORESTA ESTACIONAL SEMIDECIDUAL, FLORESTA OMBRÓFILA DENSA E 
FLORESTA OMBRÓFILA MISTA 
a) Estágio inicial: 

1. ausência de estratificação definida; 
2. predominância de indivíduos jovens de espécies arbóreas, arbustivas e cipós, 

formando um adensamento (paliteiro) com altura de até 5 (cinco) metros; 
3. espécies lenhosas com distribuição diamétrica de pequena amplitude com DAP 

médio de até 10 (dez) centímetros; 
4. espécies pioneiras abundantes; 
5. dominância de poucas espécies indicadoras; 
6. epífitas, se existentes, são representadas principalmente por líquens, briófitas e 

pteridófitas com baixa diversidade; 
7. serapilheira, quando existente, forma uma fina camada, pouco decomposta, 

contínua ou não;  
8. trepadeiras, se presentes, geralmente herbáceas; e  
9. espécies indicadoras:  

Arbóreas 
Espécie Presente na área 

Cecropia spp. (embaúba) Sim  

Médias 30,85 9,82 3,34 

Classes de DAP % Nº árvores 
Até 10,0 cm 65,93 387 
De 10,1 a 15,0 cm 29,64 174 
Entre 15,1 a 20,0 cm 3,41 20 
Entre 20,1 a 25,0 cm 0,34 2 
Entre 30,1 e 35,0 cm 0,68 4 
Totais 100,00 587 

QUADRO 6 – Percentagem das classes de DAP 
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Vismia spp. (ruão) Não 
Solanum granulosoleprosum Não  
Piptadenia gonoacantha Não  
Mabea fistulifera Não 
Trema micranta Não 
Lithraea molleoides Sim 
Schinus terebinthifolius Não 
 Guazuma ulmifolia Sim 
Xilopia sericea Não 
Miconia spp Sim 
Tibouchina spp Não 
Croton floribundus Não 
Acacia spp. Não 
Anadenanthera colubrina Não 
Acrocomia aculeata Não 
Luehea spp Não  

 
Arbustivas - Celtis iguanaea (esporão-degalo), Aloysia virgata (lixinha), Baccharis 
spp., Vernonanthura spp. (assapeixe, cambará), Cassia spp., Senna spp., Lantana 
spp. (camará), Pteridium arachnoideum (samambaião);  
 
Cipós - Banisteriopsis spp., Heteropteris spp., Mascagnia spp., Peixotoa spp., 
Machaerium spp., Smilax spp., Acacia spp., Bauhinia spp., Cissus spp, Dasyphyllum 
spp., Serjania spp., Paulinia spp., Macfadyenia spp., Arravbidea spp., Pyrostegia 
venusta, Bignonia spp.. 

 
As 17 espécies arbóreas apontadas como indicadoras na Resolução CONAMA 392/2007 para vegetação 
em estágio inicial de floresta semidecidual, apenas 4 delas foram catalogadas no inventário florestal da 
Fazenda Casa Branca. Sendo assim, a área tem pouca dominância de espécies indicadoras e somada aos 
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outros critérios, também embasados pelo inventário florestal, a área definitivamente é de regeneração 
secundária inicial. Deste modo, faz-se uso do disposto na Lei da Mata Atlântica 11.428/2006 que diz:  

 
CAPÍTULO IV 
DA PROTEÇÃO DA VEGETAÇÃO SECUNDÁRIA EM ESTÁGIO INICIAL DE REGENERAÇÃO  
Art. 25. O corte, a supressão e a exploração da vegetação secundária em estágio inicial de 
regeneração do Bioma Mata Atlântica serão autorizados pelo órgão estadual competente. 
Parágrafo único. O corte, a supressão e a exploração de que trata este artigo, nos Estados 
em que a vegetação primária e secundária remanescente do Bioma Mata Atlântica for 
inferior a 5% (cinco por cento) da área original, submeter-se-ão ao regime jurídico aplicável 
à vegetação secundária em estágio médio de regeneração, ressalvadas as áreas urbanas e 
regiões metropolitanas. 
 

4 - CONSIDERAÇÕES  

Considerando a escala do ZEE, que proporciona erro em função da origem dos dados advirem de escala 
de 1:5.000.000 de carta do IBGE; 

Considerando que 57,4% da vegetação é pioneira, que são aquelas presentes em grandes clareiras e 
colonizadoras com o papel de recobrir rapidamente o solo; 

Considerando que as espécies pioneiras e secundárias representam 90% do total catalogado; 

Considerando que 99,9% das espécies existentes na área necessita de exposição total ao sol para 
estabelecer no ambiente, mostrando que a área era aberta; 

Considerando que a vegetação não possui diâmetro e altura compatível com vegetação primária ou de 
regeneração avançada e sim compatibilidade de vegetação em altura e diâmetro de vegetação em estágio 
inicial de regeneração (altura média de 3,34 metros e diâmetro médio menor que 10); 

Considerando que em 14 anos houve pouca evolução da vegetação conforme imagens de satélite; 
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Considerando que as espécies demandantes de luz estão presentes em todas as parcelas amostrais, 
indicando presença de banco de sementes, que é característica de espécies pioneiras; 

Considerando que as espécies pioneiras tem a característica de sementes pequenas e abundantes com 
dormência persistente, explicando sua presença em todas as parcelas amostrais; 

Considerando que na área não existe erosão e que a declividade e depressões naturais do terreno não 
oferece risco ao terreno; 

Considerando que ainda que se considere Bioma Mata Atlântica, a vegetação por ser secundária inicial, 
de acordo com a legislação, a supressão é possível; 

Considerando que existe lavoura implantada e em desenvolvimento excepcional e em situação de solo 
idêntica à área que se pede o desmate; 

 

5 - CONCLUSÃO  

A área requerida para desmate está em estágio inicial de regeneração e portanto, independente do bioma 
é passível de autorização. 

A tipologia do solo e o tipo de relevo não impede a implantação de lavoura. 
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