
' integridade Íísica de pessoas; necessidade de escoamento da produção de Íloresta plantada; e risco iminenie e a probabitidade de
degradação ambiental especialmentê a flora e Íauna.

Conlorme verificado em análise documental, Íoi apresentada Certidão de Cadastro de Travessia A&eaN '124012014, emitida em
O5112J2014, regulaÍizando a tÍavessia no ponto de coordenadas UTM x 743.2§ eY 7.820.415, e dispensando a outorga
de uso de recursos hÍdricos. t
Foi apresentado o projeto técnico da obra, porém não foi apresentada a Anotação de Responsabilidade Técnica AFIT
correspondente.

Não êxiste na ároa de inteÍvenção maciços aÍbóreos ou arbustivos a s€rem supÍimidosi sendo, poÍtanto, uma intervenção
supÍêssão de vegstaçáo nativa,.não havsndo, por conseguinte rendimento lênhoso. A inteÍvenção se caracteÍiza como sendo dê
Baixo lmpacto Ambiental, conÍorme explanadd no Plano SimpliÍicado dê Utilização Pretendida (Íolha 53), tendo como finalidade a
construção de travessia aérea no imóvel.

A abertura de p€quênas üas de acesso dê pêssoas e animais, sua§ pontes e pontilhões é considsrada atividade eventual ou dê
baixo ímpacto ambisntal segundo a Lei Nc 20.922, de í 6i/t 012013, que drspõe,sobre a polÍtica floÍestal ê de proteçáo à
biodivorsidade no Estado.

Conformê croqui esquemático apresentado (Íolha 80), a travessia aprêsenta as seguintes dimensõês: 4 m dê comprimento por 3 m
de largura, totalizando 12 m2, estando sua plataÍorma localizada a 1,38 m do nível da água.

A Área de PreseÍvação Permanente APP demarcada no mapa/croqui apresentado encontra-se incompatívêl com a escala
inÍoÍmada (Íolha 117).

. stando a travessia situada no único e exclusivo acêsso à popÍiedade, conforme consta no documento intitulado Bêlatório Técnico\- Estudos Técnicos de lnexistência ds Altemativa Locacionà (iolhas2), foi evidenciada a inexistência dê alternativa técnica e
locacional para a construção da Íavessia âérea. Relatou-sê que Íoram observqdas também as caracterÍsticas atuais do local, tais
como iecurso hídrico potencial, solos com boa capacidade de supoÍtg, topograÍia Íavorável e comportamento hídrico da microbacia
adiâcente.

Em íesposla ao OÍcio Ne 08212015 de Solicitagão de lnformaçóes Cornplementarês emitido por equipê tócnica do Núcl€o em
25106120í5, Íoi aE rssêntada Planta Topográfica da propÍiedade em questão- Entretanto, ainda não esclarecida Éelas.inÍoÍmações
prestadas, a equipê técnica do Núcleo emitiu sm 1{1212015 no\ro OÍÍcio N! 14712015 dê Reitêração de Solicitação de lnfoÍmações
Complementarss, solicitando novamonte a aprêsêntaçáo de planta topográfica êm consonância óom o Anexo I àa Resolução
Coniunta SEMAD/|EF nc í905t2013.

Apds conÍerência da documentação apresêntada (Cértidão de lnteko TêoÍ dâ áÍea corÍespondente a Gleba 2 - Íolhas 99 a 'l01), e
de possddo MemoÍial Descritivoqu€'compóe eita CeÍlidão, lançando-se as áoordenadas no Sofiware TrackMaker, ficou
constatado que o ponto PT-V-56 mostrado na Planta do lmóvêlGêorreÍerenciado (Íolhas 24 a 26) inexiste no Memorial Descriti\ro,' não conÍerindo com Gs vánico§ que delimitam a poligonal da propÍiedade: Em síntese, o ponto em tela é êxistente somênte na
planta apresentada.

ConfoÍme o Memoíial DescÍitivo, o ponto PT-V-55 Íecha o potÍgono da Gleba 2 no Oon,o ,r-r-0, (PT-V-55=PT-V-O1 r. 
"onrrdo,na planta georrefersnciadâ as coordenadas destês pontos não 6ã0 coincidentes, s€ndo tratados como pontos distintos, náo

_- conÍerindo com â dêscÍição da CeÍtidão emitida pelo Ca ódo de Regi$rcr de lmóveis.

\<{áo Íoi apre".ntada anuência por paÍto do proprietáÍio do imóvel pôÍmitindo a realização da compensação ambiêntal sugerida pelo
requerentê, iá que a mesma não será realizada na propÍiedade em tela, acompanhado de Mapay'Croqui da área georÍeÍerenciada e
as mêdidas mitigadoras para os poasívêis impactos. A compensaçáo proposta será eÍetuada Íora dos limites da pÍopriedade, em
uma Íração de terÍa pertêncentê ao SÍ. Geuson Domingos (página 36).

No que tange a ároa dsstinada à BeseÍva Legal reÍerento à Glêba 2, íoi infoÍmado que esta não se encontra em seu inleÍior, e sim
alocada no imóvel de oÍigem. ConÍoÍmê inÍormaçóês extraídas da Planta Topográfica (Íolha 137), a RessÍva Legal êstá aveÍbada
em comum para as Glebas 1, 2 ê 3. No entanto, não houve dslimitação da pârcêla reÍêrente à Bêsêíva Legal da pÍopriêdade êm
qusstáo. Constam no processo dois repibos de CAR, sendo,l Íêcibo rêÍerente à propriedade total e Í reÍerente à Gleba 2.

Por Íim, existe diveÍgência nos valores da área requerida ê da área dê intorv€nção. No requeÍimento padrão tem-ss O,OO38 ha
(folhâ 04), ao passo que a área de intêÍvênção obseÍvada om üstoÍia 'in loco' é de 0,02'12 ha, coníoÍme relatado no Rêlâtório dô
VistoÍia N§S - 60/t/2015, lavrado om 28y0512015 (Íolha 55).

5. Conclusão:

4

A equipe técnica sugêre o INDEFERIMENTO, tomando como embasamento legal o artigo 16 da Resolução CONAMA Ne 23711997,

da solicitaçâo dê Intorvênção em APP sem supressáo de vêgetação nativa referantê à construção de travessia aérea (ponte) quo,

aDós análise documental e de vistoria técnica 'in loco' Íoi constatado a necessidade da intervBnção ambiental requêÍida, na

ÉLànOa R"ino gn"antado - Glêba 2, localidade dê Santo Ahtônio, zona rural do município de Maíiéria/Mc. Porém, as informações

"o.lr.r.nt 
r"" nao toram suÍicientes para finalizâçáo do parecer Íavorável à intêrvênção requeÍida, a saber:

,Éaita Je nnr para o proieto da obra; r^ ^^^^+â.,^ê ^â hrâ6r!

- Divemência de coordenadas dos v;rtices de Íechamento do pollgono <ta propriedade âpontados na planta gêorreÍerenciada e

"í"á7a"n*ã 
a"§crita§ no MsmoÍial Dêscritivoi

:1,ãrii"*ií::n:i'gtl"''rr,$xr##x'5?$"1i':#xTr$;;'.ui conÍoÍme descrito nos Estudosrécnicos de

{
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'. lnexistência de Alternativa Locacional página 52 dos autos;
- DiveÍgência da áÍêa Íequerida com a área ocupadg realmente com a intsrvenqáo;

. - Não delimitação e ou inÍormaçáo da áreadê ReseÍva Legal.corrêspondente a Gleba 2 no mapa da área total da propriedade;
- Náo apresentação do medidas de caráter mitigador conÍoÍme citado no item 3 da página 35 e não descÍitas na soquência dos
sub-itens;

' - A Area de Preservação Permanente APP demarcada está incompatível com a escata do mapa/croqui apresentado

As considerações técnicas descritas neste pareqer (Anexo lll) devem ser apreciadas pelo Superintendente.

6. LEGTSLAÇÃO COITISULTADA

\\ RR4

7

- Resolução Conjunta SEMAD/IEF nq 1905/13
- Lei EstaduaÍ Ne 20.922t2013.

LEGTSLAÇAO APLTCADA

- Lei Estadual Nq 20.92212013;
- Resolução Conjunta SEMAD/IEF nq 1905/13;
- Resolução CONAMA Ne 369/2006;
- Resolução CONAMA Ne 23711997;

No caso em tela, está sendo sugeÍido o indeÍerimento, portanto, nâo há medidas mitigadoras e compensatórias a serem
consideradas.
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GOVERNO DO ESTADO DE MINAS GERAIS
Secretaria de Estado de Meio Ambiente e Desenvolvimento Sustentável
Subsecretaria de Regularização Ambiental
Superintendência Regional de Regulariza$o Ambiental do Leste Mineiro
Núcleo de Regularza$o Ambientalde Guanhães
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Identifica ao
Empreendimento (Razão Social) /Empreendedor (nome completo) :

Ediamerson Leopoldo Dias Guerra
cNPl / cPF:
97L.163.9L6-49

Município : Marliéria/MG

j/

1. Introdução:

Trata-se de pedido de'intervenção sem suprsssão da côbeÊura vegetal nativa em área de preservação
permanente iormulado por Edjamerson Leopoldo Dias Guerra, pará fins de construção de obra de caráter
ernergencial (ponte sobre um curso dágua afluente do Rib€irão Santo Antônio); em imóvel denominado
Fazenda Reino Encantado = gleba 02; locáizádo no município'de Marliéria/Mc.

Anexou-se a documentação peftinente ao procedimento administrativo, a saber:

Requerimento de Intervenção Ambiental assinado sem identificação de assinatura (fls. 03/05
6a/66);
Documento de Identidade do Empreendedor (fls. 06);
Comprovante de endereço do empreendedor (f|.07);
Escritura Pública de Compra e Venda de imóveis (f19. 08/15 - 67175);

Cadastro Ambiental Rural - Gleba 02 (fls. 16/22' ltB/L2O);
Planta do Imóvel Georreferenciada (fls.24/26 - 31 - 80/83 - 103/104 - tts/tL7 - L37);

Comprovánte de pagamento de custas de vistoria (fls. 29130);

Relatório Técnico Propostas de medidas ecológicas de caráter mitigador e compensatório (fls.

32/44);
Certidão de Cadastro de Travessia Aérea no L240l2Ot4 (fl. a5);
Relatório Técnico - Estudos Técnicos de Inexistência de Alternativa Locacional (fls. 46/54);
Relatório de Vistoria Técnica (fl. 55);
Ofício de Solicitação de Documentos NRRA Timóteo no 0082/2015 (f1.56);

Informações Complementares (fls. 60/ 63) ;

Plano Simplificado de Utilização Pretendida (fls. 76178);

Cadastro Ambiêntal Rural, Matrícula 077 48 (fls.Bal86-L341 L36);

Ofício de Solicitação de Documentos NRRA Timóteo no L47/2O15 (fls. 87lBB);

Pedido de dilação de prazo (fl. 89);
Ofício resposta NRRA Tirhóteo no 09U2016 (fl. 90);
Informações Complementares (fls. 9a/ fi7);
Certidão Inteiro Teor, matrícula 14283 (fls. 99/10I);
Estudo Hidrológico (fls. L05/ LLZ);

Certidão Inteiro Teor, matrícula 7748 (fls. 123/ 133);
Anexo III do parecer único (fls. 138/t42)-

Os estudos apresentados encontram-se responsabilizados pelos seguintes profissionais:

Tabeta 1. Anotação de Responsabilidade Técnica - ART.

Número da ART: CREA-MG 142O15OOOOOOOO23O9479

Nome do Profissional: Nilbefto Paulino de Araújo
Formação: Engenheiro Florestal
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CONTROLE PROCESSUAL NO 4OI2OL7

lt, o1/
Tipo de processo: Intervenção sem supressão de cobeftura vegetal nativa em áreas de

reserva OO38haão rmanente - APP o
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Estudo: Estudos Técnicls pâra fins de-inten enção em APP - Mâpa de Uso e ocupação do solo -
planta georefêrênciada

Número da ART: CREA-MG 142O14OOOOOOO215783O
Nome do 

'Profissional: 
Nilberto Paulino de Araújo

Formação: Engenheiro Florestal
Estudo: Dispensa de Outorga de Travessia Aérea

2. Discussão:

Trata-se de pedido de intervenção em APP sem supressão da ôobertura vegetal nativa em propriedade do
êmpreendedor Edjamêrson Lêopoldo Dias Guerra, conforme de Certidão de Registro de Imóveis Inteiro Teor,
páginas 99 a 101.

Informa o empreendedor que a intervenção tem como principal objetivo a construção de uma ponte sobre um
curso d'água afluente do Ribeirão Santo Antônio. para deslocamento de pessoas. Sob perspectiva técnica do
NRRA a obra foi considerada de caráter emergencial, conforme ratiflcado em parecer técnico. pá9ina 140 do
presente Processo Administrativo.

As considerações técnicas, segundo parecer em anexo, foram de que as informações complementares não
foram suficientea, além de terem sido veriflcadas divergências entre área requerida e área ocupada; Reserva
Lçgal; bem como qutras o(posições técnicas relacionadas em pareêer.

Pêlos motivos elencados os pareceristas técnicos sugeriram pelo indeferimento do presente processo
administrativo.

FUNDAMENTAÇÃO:

3. Da Intervenção em Área de Preservação Permanente

A Lei no 2(Í'.922, de 16 de outubro de 2013 destaca que

Art. L2. A intervenção em APP poderá ser autorizada pelo órgão ambiental
competente em casos de utilidade pública, interesse social ou atividades eventuais
ou de baixo impacto ambiental, desde que devidamente caracterizados e motivados
em procedimento administrativo próprio.

Art. 30 Para os fins desta Lei, consideram-se:
I - de utilidade pública:
a) as atividades de segurança nacional e proteção sanitária;
b) as obras de infraestrutura destinadas às concessões e aos serviços públicos de
transporte, sistema viário, saneamento, gestão de resíduos, energia,
telecomunicações, radiodifusão, as instalações necessárias à realização de
competições esportivas estaduais, nacionais ou internacionais, bem como
mineração, exceto, neste último caso, a extração de areia, argila, saibro e cascalho;
c) as atividades e as obras de defesa civil;
d) as seguintes atividades, que comprovadamente proporcionem melhorias na
proteção das funções ambientais em APPs:
1) desassoreamento de curso§ d'água. e de barramentos com vistas à ininimização
de eventos críticos hidrológicos adversos;
2) implantação de aceiros, na forma do inciso I do art. 65;
3) outras atividades, na forma do regulamento desta Lei;
e) outras atívidades similares devidamente caracterizadas e motivadas em
procedimento administrativo próprio, quando inexistir alternativa técnica e

Rua Oito, no146, llha dos Araújos, Governador Valadares, MG, CEP: 35.O2O-TOOTetefax: (33) 32714ggg
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locacional ao empreendimento proposto, definidas em ato do Chefe do Poder

Executivo Federal ou Estadual;
II - de interesse social:
a) as atividades imprescindíveis à proteção da integridade da vegetação nativa, tais
como prevenção, combate e controle do fogo, controle da erosão, erradicação de

invasoras e proteção de plantios com espécies nativas;
b) a exploração agroflorestal sustentável praticada na pequena propriedade ou

posse rural familiar ou por povos e comunidades tradicionais, desde que não

descaracterize a cobertura vegetal existente e não prejudique a função ambiental da

área;
c) a implantação de infraestrutura pública destinada a espottes, lazer e atividades

educacionais e culturais ao ar livre em áreas rurais consolidadas e em ocupações

antrópicas consolidadas em área urbana, observadas as condições estabelecidas

nesta Lei;
d) a regularização fundiária de assentamentos humanos ocupados

predominantemente por população de baixa renda em áreas urbanas de ocupação

antrópica consolidada, observada's as condições estabelecidas na Lei Federal po

LL.977, de 7 de julho de 2009; L4)
e) a implantação de instalações necessárias à captação e condução de água e de

efluentes tratados para projetos cujos recursos hídricos sejam paftes integrantes e

essenciais da atividade;
f) as atividades de pesquisa e extração de areia, argila, saibro e cascalho,

outorgadas pela autoridade competente;
g) a implantação da infraestrutura necessária à acumulação e à condução de água

para a atividade de irrigação e à regularização de vazão para fins de perenização de

curso d'água;
h) outras atividades similares devidamente caracterizadas e motivadas em

procedimento administrativo próprio, quando inexistir alternativa técnica e

locacional à atividade proposta, definidas em ato do Chefe do Poder Executivo

Federal ou Estadual;
III - atividade eventual ou de baixo impacto ambiental:
a) a abertura de pequenas vias de acesso de pessoas e animais, suas pontes e

pontilhões;
b) a. implantação de instalações necessárias à captação e condução de água e

efluentes tratados, desde que comprovada a regularização do uso dos recursos

hídricos ou da intervenção nos recursos hídricos;

c) a implantação de trilhas para o desenvolvimento do ecoturismo;

d) a construção de rampa de lançamento de barcos e pequeno ancoradouro;

e) a construção de moradia de agricultores familiares, remanescentes de

comunidades quilombolas e outras populações extrativistas e tradicionais em áreas

rurais;
f) a construção e manutenção de cercas, aceiros e bacias de acumulação de águas

pluviais;
g) a pesquisa científica relativa a recursos ambientais, respeitados outros requisitos

previstos na legislação aplicável;
h) a coleta de produtos não madeireiros, como sementes, castanhas, serapilheira e

frutos, desde que de espécies não ameaçadas e imunes ao corte, para fins de

subsistência, produção de mudas e recuperação de áreas degradadas, respeitada a

legislação específica de acesso a recursos genéticos, bem como os tratados

internacionais de proteção da biodiversidade de que o Brasil é signatário;


