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Secretaria de Estado de Meio Ambiente e Desenvolvimento Sustentável - SEMAD

ANEXO III DO PARECER ÚNICO

GOVERNO DO ESTADO DE MINAS GERAIS

Intervenção Ambiental SEM AAF 10040000326/18 27/08/2018 10:28:13 NUCLEO POÇOS DE CALDAS

1. IDENTIFICAÇÃO DO PROCESSO

Tipo de Requerimento de Intervenção Ambiental Núm. do Processo Data Formalização Unidade do SISEMA
responsável pelo processo

2. IDENTIFICAÇÃO DO RESPONSÁVEL PELA INTERVENÇÃO AMBIENTAL
2.1 Nome: 2.2 CPF/CNPJ:

2.3 Endereço: 2.4 Bairro:

2.5 Município: 2.6 UF: 2.7 CEP:

2.8 Telefone(s): 2.9 E-mail:

3. IDENTIFICAÇÃO DO PROPRIETÁRIO DO IMÓVEL

3.1 Nome:

3.3 Endereço:

3.5 Município:

3.8 Telefone(s): 3.9 E-mail:

3.7 CEP:3.6 UF:

3.4 Bairro:

3.2 CPF/CNPJ:

4. IDENTIFICAÇÃO E LOCALIZAÇÃO DO IMÓVEL

4.1 Denominação: 4.2 Área Total (ha):
4.3 Município/Distrito: 4.4 INCRA (CCIR):

Livro: Folha: Comarca:

4.6 Coordenada Plana (UTM) 
X(6):

Y(7):

Datum:

Fuso:
5. CARACTERIZAÇÃO AMBIENTAL DO IMÓVEL

5.1 Bacia hidrográfica:

(especificado  no campo 11).

apresenta-se recoberto por vegetação nativa.

5.6 Conforme o ZEE-MG, qual o grau de vulnerabilidade natural para o empreendimento proposto? (especificado  no campo 11)

5.7 Bioma/ Transição entre biomas onde está inserido o imóvel Área (ha)

00339028-3 / FRANCISCO RAMOS DAMASCENO

RUA DONA MESQUITA, 12 

172.788.806-53

BOA ESPERANCA MG 37.170-000

(35) 8706-2978

00339028-3 / FRANCISCO RAMOS DAMASCENO

RUA DONA MESQUITA, 12 

BOA ESPERANCA

(35) 8706-2978

MG 37.170-000

172.788.806-53

Fazenda Sapezinho 19,0293

CAMPOS GERAIS

15102 2-BC 255 CAMPOS GERAIS4.5 Matrícula no Cartório Registro de Imóveis:

434.469

7.659.842 23K

SIRGAS 2000

rio Grande

5.2 Conforme o ZEE-MG, o imóvel está ( ) não está (X) inserido em área prioritária para conservação. (especificado no campo 11)

5.3 Conforme Listas Oficiais, no imóvel foi observada a ocorrência de espécies da fauna: raras ( ), endêmicas ( ), ameaçadas
de extinção ( ); da flora: raras ( ), endêmicas ( ), ameaçadas de extinção ( ) (especificado  no campo 11).

5.4 O imóvel se localiza ( ) não se localiza (X) em zona de amortecimento ou área de entorno de Unidade de Conservação.

5.5 Conforme o Mapeamento e Inventário da Flora Nativa do Estado, 6,98% do município onde está inserido o imóvel



5.9 Regularização da Reserva Legal – RL
5.10 Área de Preservação Permanente (APP) Área (ha)

5.10.1 APP com cobertura vegetal nativa

Agrosilvipastoril

Outro:
5.10.3 Tipo de uso antrópico consolidado

6. INTERVENÇÃO AMBIENTAL REQUERIDA E PASSÍVEL DE APROVAÇÃO
Tipo de Intevenção REQUERIDA Quantidade Unidade

0,4000

Supressão de vegetação nativa COM destoca 2,8378 ha
Tipo de Intevenção PASSÍVEL DE APROVAÇÃO Quantidade Unidade

ha0,0000Supressão de vegetação nativa COM destoca
7. COBERTURA VEGETAL NATIVA DA ÁREA PASSÍVEL DE APROVAÇÃO

7.1 Bioma/Transição entre biomas Área (ha)
7.2 Fisionomia/Transição entre fisionomias Área (ha)

8. COORDENADA PLANA DA ÁREA PASSÍVEL DE APROVAÇÃO

8.1 Tipo de Intervenção Datum Fuso
Coordenada Plana (UTM)

X(6) Y(7)

Intervenção em APP COM supressão de vegetação SAD-69 23K 434.479 7.659.208
9. PLANO DE UTILIZAÇÃO PRETENDIDA

9.1 Uso  proposto Especificação Área (ha)
10. DO PRODUTO OU SUBPRODUTO FLORESTAL/VEGETAL PASSÍVEL DE APROVAÇÃO

10.1 Produto/Subproduto Especificação Qtde Unidade
10.2 Especificações da Carvoaria, quando for o caso (dados fornecidos pelo responsável pela intervenção)

10.2.1 Número de fornos da Carvoaria:                             10.2.2 Diâmetro(m): 10.2.3 Altura(m):

10.2.4 Ciclo de produção do forno ( tempo gasto para encher + carbonizar + esfriar + esvaziar): (dias)

10.2.5 Capacidade de produção por forno no ciclo de produção (mdc):

10.2.6 Capacidade de produção mensal  da Carvoaria (mdc):
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11. ESPECIFICAÇÕES E ANÁLISE DOS PLANOS, ESTUDOS E INVENTÁRIO FLORESTAL APRESENTADOS

5.6 Especificação grau de vulnerabilidade:baixo.

12. PARECER TÉCNICO, MEDIDAS MITIGADORAS E COMPENSATÓRIAS FLORESTAIS

1. Histórico:
• Data da formalização.... 27/08/2018
• Data da Vistoria............. 18/10/2018
• Data do Parecer............ 19/10/2018

2. Objetivo: É objeto desse  parecer analisar a solicitação para supressão de vegetação numa área de 2,8378 ha para uso
alternativo do solo e implantação de lavoura cafeeira. Foi apresentado Plano de Utilização pretendida com a caracterização da
propriedade da atividade pretendida e da vegetação, além de impactos ambientais e  medidas mitigadoras e compensatórias. .

3. Caracterização do empreendimento: O imóvel denominado fazenda Sapezinho está localizado no Município de Campos
Gerais-MG e possui área total de 22,5431 ha, correspondente a 0,82 módulos fiscais. Trata-se de pequena propriedade explorada
com mão de obra familiar onde desenvolve atividades de pecuária leiteira e cafeicultura.
   3.1- Cadastro Ambiental Rural e Reserva Legal: O imóvel está cadastrado junto ao CAR e possui área florestal superior aos 20%
necessários à composição da Reserva Legal, possui reserva legal e um percentual de antropização de aproximadamente 65%

4. Da Vistoria Técnica: Trata-se de fragmento de vegetação secundaria em estagio médio de regeneração. Segundo
informado pelo filho do proprietário a regeneração do fragmento tem idade superior a 20 anos. O local apresenta topografia plana,
distante de recursos hídricos, solo  tipo latossolo vermelho escuro. Verifica-se que as bordaduras do fragmento são mais
exuberantes, apresentando indivíduos de maior porte com altura próxima de 8 metros e o interior se apresenta com indivíduos de
menor porte e  diâmetro. Possui no geral as seguintes características:
-  Estratificação incipiente com formação de dois estratos: dossel e sub-bosque;
-   Predominância de espécies arbóreas com pouca presença de  arbustos e cipós;
-   Dossel entre com altura acima de 3 metros de altura no interior do fragmento e acima de 6 metros nas bordaduras;
-   Espécies lenhosas com distribuição diamétrica de moderada amplitude com DAP médio, com predominância dos pequenos
diâmetros, variando de 8 (oito) centímetros a 15 (quinze) centímetros no interior e acima de 15 nas bordaduras;
-   Serrapilheira presente;
-   Predominância de espécies  pioneiras com ocorrência de muitas secundárias ( Peito de pomba, canela, pau terra , canela,
mamica de porca, marolo, barbatimão, óleo de copaíba, cedro, angico e outras.

 5 . Análise Técnica: Foi verificado que a área requerida é recoberta com vegetação de transição de cerrado e Floresta
semidecídua, razão pela qual  a mesma se subjuga à tutela da Lei 11.428/06 (Lei da Mata Atlântica) embora esteja situada dentro
dos limites do Bioma Cerrado.  A normatização primeira  a ser seguida para direcionar este Parecer é  a Lei a Mata Atlântica, e seu
decreto regulamentador ( Decreto nº  6.660). Também de acordo com a Deliberação Normativa Copam Nº 201/14  foi  utilizada a
Resolução CONAMA 392 para definição do estagio Sucessional. Em análise ao IDE/SISEMA foi verificado que embora esteja
situado nos limites do Bioma Cerrado o fragmento apresenta Alta prioridade para Conservação da natureza, segundo o Atlas da
Biodiversidade de MG, que   se encontra no interior da Reserva da Biosfera da Mata Atlântica ( categoria “transição”). Também é
relevante informar que o Município  de Campos Gerais possui remanescente florestal da ordem de  apenas 6,98%, segundo o
Inventario Florestal do Estado de MG ( 2009), e que os municípios de entorno estão neste patamar para baixo, chegando ao
município vizinho de Alfenas que tem apenas 3,88 % de vegetação nativa. Um dos objetivos da lei ao conferir proteção aos
remanescentes florestais situados no Bioma cerrado é servir como tampão ou “escudo” àqueles situados no Bioma Mata Atlântica.
Acerca do Bioma Cerrado cabe ressaltar que apesar  do seu tamanho e importância, é um dos ambientes mais ameaçados do
mundo e que dos mais de 2 milhões de km² de vegetação nativa restam apenas 20%,  que são cada dia mais pressionados pela
expansão da atividade agropecuária. O artigo 225, da Constituição Federal diz que o meio ambiente equilibrado e essencial à
qualidade de vida é direito de todos, sendo obrigação do Poder Público sua proteção, estabelecendo como obrigatório a sua
preservação para as presentes e futuras gerações. Tal situação impõe uma atuação imediata de todos os órgãos públicos que
tenham o mínimo de comprometimento com sua destinação constitucional, exigindo empenho de seus agentes, pois caso contrário
serão eles cobrados pelas gerações futuras por esta omissão.
Não restou comprovada a regra de subsistência prevista no artigo 23, inciso III da Lei 11428/06, que cita “ quando necessários ao
pequeno produtor rural e populações tradicionais para o exercício de atividades ou usos agrícolas, pecuários ou silviculturais
imprescindíveis à sua subsistência e de sua família, ressalvadas as áreas de preservação permanente e, quando for o caso, após
averbação da reserva legal, nos termos da Lei nº 4.771, de 15 de setembro de 1965 ”   Inclusive já existem 14,5 hectares de áreas
para uso agropastoril.
 A lei Estadual nº 20.922/2013, em seu  Art. 7º diz que “As florestas e as demais formas de vegetação nativa existentes no Estado,
reconhecidas como de utilidade ao meio ambiente e às terras que revestem, e os ecossistemas por elas integrados são
considerados bens de interesse comum, respeitados o direito de propriedade e a função social da propriedade, com as limitações
que a legislação em geral e esta Lei em especial estabelecem.

 6 . Conclusão: Considerando os critérios Técnicos expostos sou de Parecer contrário ao requerido

13. RESPONSÁVEL (IS) PELO PARECER TÉCNICO (NOME, MATRÍCULA, ASSINATURA E CARIMBO)

JUVENAL NOGUEIRA MARQUES - MASP: 1020912-0

14. DATA DA VISTORIA

quinta-feira, 18 de outubro de 2018
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Governo do Estado de Minas Gerais 
Sistema Estadual de Meio Ambiente 
Instituto Estadual de Florestas 
Unidade Regional de Florestas e Biodiversidade Sul 

Controle Processual DAIA 003/2019 

Análise ao processo n. º 10040000326/18 que tem por 

objeto a supressão de vegetação nativa. 

Relatório 

Foi requerido por FRANCISCO RAMOS DAMASCENO, inscrito no CPF sob o nº 

172.788.806-53, a autorização para a supressão de vegetação nativa com destoca para uso 

alternativo do solo no imóvel rural denominado “Fazenda Sapezinho”, localizado no município 

e Comarca de Campos Gerais/MG, registrado junto ao CRI daquela Comarca sob o nº 

15.102. 

Verificado recolhimento da Taxa de Análise e Vistoria (fls. 35) e Taxa Florestal (fls. 36). 

A propriedade foi cadastrada junto ao CAR (fls. 10/12). 

O Analista Vistoriante informa que a propriedade explora a atividade agrícola através de mão 

de obra familiar e foi apresentado no processo a Declaração de Aptidão ao Programa 

Nacional de Fortalecimento da Agricultura Familiar – DAP, documento de identificação da 

agricultura familiar (fls. 43). 

É o relatório, passo à análise. 

Análise 

Trata-se de pedido de autorização para a supressão de vegetação nativa com destoca, 

visando a expansão da área útil produtiva da propriedade com atividades agropecuárias. 

A despeito de o requerente informar no processo que a vegetação objeto do pedido de 

supressão é típica e se encontra no Bioma Cerrado, o Analista Ambiental Vistoriante 

identificou que a área objeto da intervenção requerida se encontra em meio a uma vegetação 

que foi classificada em transição de Cerrado e floresta estacional semidecidual secundária 

em estágio médio de regeneração natural, onde devemos observar as regras da Lei 

11.428/06. 

Neste sentido, o referido diploma legal somente permite a supressão de vegetação em 

estágio médio de regeneração para determinadas atividades, dentre as quais não está 

contemplada a atividade de agricultura, senão vejamos: 

“Art. 14. A supressão de vegetação primária e secundária no estágio avançado 

de regeneração somente poderá ser autorizada em caso de utilidade pública, 

sendo que a vegetação secundária em estágio médio de regeneração poderá 

ser suprimida nos casos de utilidade pública e interesse social, em todos os 

casos devidamente caracterizados e motivados em procedimento 

administrativo próprio, quando inexistir alternativa técnica e locacional ao 

empreendimento proposto, ressalvado o disposto no inciso I do art. 30 e nos 

§§ 1o e 2o do art. 31 desta Lei.“ 

... 

Por sua vez o art. 3º do mesmo diploma legal esclarece quais sejam os casos de utilidade 

publica e interesse social, conforme se observa do dispositivo legal a seguir transcrito: 

Art. 3º. Consideram-se para os efeitos desta Lei: 

I - ...; 



Governo do Estado de Minas Gerais 
Sistema Estadual de Meio Ambiente 
Instituto Estadual de Florestas 
Unidade Regional de Florestas e Biodiversidade Sul 

VII - utilidade pública: 

a) atividades de segurança nacional e proteção sanitária;

b) as obras essenciais de infra-estrutura de interesse nacional destinadas aos

serviços públicos de transporte, saneamento e energia, declaradas pelo poder 

público federal ou dos Estados;  

VIII - 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, 

conforme resolução do Conselho Nacional do Meio Ambiente - CONAMA;  

b) as atividades de manejo agroflorestal sustentável praticadas na pequena

propriedade ou posse rural familiar que não descaracterizem a cobertura 

vegetal e não prejudiquem a função ambiental da área;  

c) demais obras, planos, atividades ou projetos definidos em resolução do

Conselho Nacional do Meio Ambiente.” 

Em leitura detida aos casos que são possíveis a supressão de vegetação nativa em estágio 

médio de regeneração natural, não se verificou a pretensão em questão, dentre eles. 

Apesar da possibilidade de se vislumbrar o caso de permissão da Lei para a supressão da 

vegetação, conforme previsto no art. 23, III da Lei 11.428/06, somente a DAP sem a 

comprovação de que as atividades rurais do requerente são imprescindíveis à sua 

subsistência e de sua família, somado ao fato da propriedade contar com aproximadamente 

65% de área antropizada e totalmente produtiva e, ainda, se tratar o presente processo de 

pretensão de expansão agrícola, o pedido não encontra previsão legal que embase sua 

autorização. 

O Parecer Técnico concluiu pelo indeferimento da intervenção ambiental da área. 

Assim, conforme exposto no presente controle processual, o pedido de supressão da 

vegetação nativa para o fim pretendido, tendo em vista a constatação, em vistoria, do estágio 

médio de regeneração natural da vegetação da área de transição dos Biomas Cerrado e Mata 

Atlântica, não possui respaldo legal que proporcione a autorização da intervenção pretendida. 

Conclusão 

Diante do exposto, este parecer é pelo INDEFERIMENTO da intervenção ambiental 

requerida, haja vista não ter sido verificada nenhuma das premissas condicionadas na 

legislação como passíveis de autorização. 

Nos termos do art. 14, XI da Lei Estadual nº 21.972/16 c/c art. 9º, IV do Decreto Estadual nº. 

46.953/16 a competência para a análise de mérito é da Unidade Regional Colegiada do 

COPAM SM. 

Varginha, 25 de janeiro de 2019. 

Ronaldo Carvalho de Figueiredo 
Coordenador Regional de Controle Processual 

Analista Ambienta / Jurídico – URFBio Sul 




