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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 02010000054/13 11/01/2013 12:27:42 NUCLEO PARA DE MINAS

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)

00073579-5 / LEITE RANCHO FUNDO LTDA.
AVENIDA PLATINA, 400 PADRE EUSTAQUIO

25.878.240/0001-14

I T A U N A                                  MG 35.680-156
(37) 3241-6169      (37) 3243-4217

00073579-5 / LEITE RANCHO FUNDO LTDA.
AVENIDA PLATINA, 400 

I T A U N A                                  

(37) 3241-6169      (37) 3243-4217

MG 35.680-156
PADRE EUSTAQUIO

25.878.240/0001-14

Fazenda Granja Gloria/ Fazendinha Rancho Fundo 163,9000
430064002267-0ITAUNA

21881 2--CY 081 I T A U N A                                  4.5 Matrícula no Cartório Registro de Imóveis:

539.564

7.781.455 23K

SIRGAS 2000

rio São Francisco
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, 11,90% do município onde está inserido o imóvel

Cerrado 163,9000

5.8 Uso do solo do imóvel Área (ha)
Total 163,9000

Nativa - sem exploração econômica 84,0000
Pecuária 48,2800
Outros 31,6200

Total 163,9000



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

15,9983

Supressão da cobertura vegetal nativa COM destoca 9,9000 ha
Tipo de Intevenção PASSÍVEL DE APROVAÇÃO Quantidade Unidade

ha2,2000Supressão da cobertura vegetal nativa COM destoca
7. COBERTURA VEGETAL NATIVA DA ÁREA PASSÍVEL DE APROVAÇÃO

7.1 Bioma/Transição entre biomas Área (ha)
Cerrado 2,2000

7.2 Fisionomia/Transição entre fisionomias Área (ha)
Ecótono - 2,2000

8. COORDENADA PLANA DA ÁREA PASSÍVEL DE APROVAÇÃO

8.1 Tipo de Intervenção Datum Fuso
Coordenada Plana (UTM)

X(6) Y(7)
Supressão da cobertura vegetal nativa COM destoc SIRGAS 2000 23K 538.708 7.781.645

9.  PLANO DE UTILIZAÇÃO PRETENDIDA 
9.1 Uso  proposto Especificação Área (ha)

Silvicultura Outros Mogno 9,9000
Total 9,9000

10. DO PRODUTO OU SUBPRODUTO FLORESTAL/VEGETAL PASSÍVEL DE APROVAÇÃO
10.1 Produto/Subproduto Especificação Qtde Unidade

LENHA FLORESTA NATIVA MATERIAL DA DESTOCA 22,00 M3
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:A vulnerabilidade natural variou entre as classes alta (60,03%) e média
(39,97%)..

12. PARECER TÉCNICO, MEDIDAS MITIGADORAS E COMPENSATÓRIAS FLORESTAIS
1. Histórico:

" - Na data de 11/01/2013, a Leite Rancho Fundo Ltda formalizou processo sob o número de protocolo 02010000054/13 com a
finalidade de supressão da cobertura vegetal nativa com destoca no imóvel denominado "Granja Glória, Fazendinha", município de
Itaúna/MG;
" - A vistoria foi realizada em 28/08/2014 pelo Técnico Gestor do processo Vinicius Nascimento Conrado, MASP 1.132.723-6;
" - Em 05/09/2014 foram solicitadas informações complementares ao processo;
" - Estas informações foram entregues em sua totalidade em 22/04/2015;
" - O parecer técnico foi emitido em 14/12/2015.

2. Objetivo:

É objeto desse parecer analisar a solicitação para supressão da cobertura vegetal nativa com destoca em uma área de 09,90,00
ha. É pretendido com a intervenção requerida a realização de atividade de silvicultura de mogno. O material lenhoso oriundo da
intervenção será comercializado "in natura".

3. Caracterização do empreendimento:

O imóvel denominado "Granja Glória, Fazendinha", localizado no município de Itaúna, possui área total de 163,90,00 ha,
correspondente a 8,195 módulos fiscais. Está registrado no Cartório de Registro de Imóveis da Comarca de Itaúna sob a matrícula
21.881, Livro 2-CY e cadastrado no INCRA sob o número 430.064.002.267-0.

O clima do município enquadra-se no tipo Tropical com nítida estação seca no inverno e estação chuvosa no verão. As chuvas
ocorrem principalmente entre os meses de outubro e março, com a maior incidência no bimestre de dezembro e janeiro. O relevo
na área do empreendimento é em partes ondulado e em partes suave ondulado. Quanto ao solo predomina a classe dos
Argissolos.

Atualmente, dos 163,90,00 ha de área da propriedade, 48,28,00 ha são de pastagem, 31,62,00 ha de outras atividades e uso do
solo, o restante é composto vegetação nativa, 84,00,00 ha.

O imóvel está localizado dentro dos domínios do Bioma Cerrado.

3.1 Análise da propriedade através do zoneamento ecológico econômico de Minas Gerais - ZEE

A vulnerabilidade do solo a erosão foi classificada como alta (30,85%), baixa (9,17%), média (46,33%) e muito alta (13,65%). A
integridade da flora foi classificada como alta (28,63%), muito alta (0,02%), muito baixa (48,72%), baixa (11,70%) e média
(10,93%). Por sua vez a integridade da fauna foi considerada como alta para toda área.

A vulnerabilidade natural variou entre as classes alta (60,03%) e média (39,97%).

3.2 Da Reserva Legal:

A averbação à margem da matrícula do registro do imóvel é de 32,80,00 ha e foi feita em 29/09/2004. Em vistoria, verificou-se que
a área é composta de vegetação de cerrado em transição com floresta estacional semidecidual e se encontra em excelente estado
de preservação.

3.3 Do Cadastro Ambiental Rural:

Foram apresentados os recibos de inscrição estadual e federal.

No recibo de Inscrição no CAR, a área total do imóvel foi registrada com 168,62,77 ha (acréscimo de 4,72,77 ha em relação ao
informado na certidão de inteiro teor do imóvel), sendo 39,3086 ha de Reserva Legal (acréscimo de 6,50,86 ha em relação a
Reserva Legal averbada na Certidão de Inteiro Teor do Imóvel), 6,28,78 ha de Área de Servidão Administrativa, 15,99,00 ha de
APP, 87,17,28 de Remanescente de Vegetação Nativa e 72,1369 ha de Área Consolidada.

4. Da Autorização para Intervenção Ambiental:

Trata-se de solicitação para supressão da cobertura vegetal nativa com destoca de uma área de 9,90,00 ha para implantação de
silvicultura de mogno. O material lenhoso proveniente da exploração terá como finalidade a comercialização "in natura".

Em vistoria observou-se que a área solicitada para supressão e destoca é caracterizada pela presença de vegetação com
fitofiosnomia em dois estágios de regeneração distintos. Existe uma pequena faixa em regeneração de uma destoca realizada há
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pelo menos 10 anos, ocupando 2,20,00 ha, e o restante da vegetação nativa (7,70,00 ha) se encontra em preservação há mais de
três décadas, segundo o empreendedor.

Na área que se encontra em regeneração há pelo menos 10 anos ocorrem indivíduos de espécies pioneiras, cipós, predominam
DAP inferiores a 15 cm e altura de até 4 metros, sofrendo efeito de borda de um cultivo de eucalipto.

A área em regeneração há mais de três décadas apresenta características similares à da área de Reserva Legal, com vegetação
mais adensada em bom estado de preservação com muitos indivíduos com DAP superior a 35 cm e alcançando mais de 7 metros
de altura, já apresentando características de floresta estacional semidecidual, o que configura o local como transição com a
fitofisionomia de cerrado.

Pela vegetação estar localizada dentro do bioma Cerrado, mas possuir características de vegetação de transição entre
fitofisionomias de Floresta Estacional Semidecidual e Cerrado e conforme Resolução Conjunta SEMAD/IEF nº 1905, de 12 de
agosto de 2013, foi solicitado ao empreendedor apresentar inventário florestal para a área de intervenção requerida. O inventário
foi realizado pelo Engenheiro Florestal Gustavo de Oliveira Mendonça, CREA/BA 50.470-D, ART 14201500000002410611.

No ano de 2014, durante o período de análise do processo, a área de intervenção sofreu um incêndio florestal que matou a maior
parte da vegetação. Neste sentido, o inventário florestal realizou a mensuração dos indivíduos vivos e mortos remanescentes do
incêndio, visando estimar a volumetria da área bem como a classificação da fitofisionomia e o estagio de regeneração do local.
Segundo informações do realizador do inventário florestal, apenas foi possível fazer o estudo da área com vegetação mais
adensada (fragmento com mais de 30 anos de regeneração), pois a área de 02,20,00 ha (com 10 anos de regeneração) não
apresentou indivíduos mensuráveis, ou seja troncos com CAP igual ou superior a 15cm, pois os mesmos foram totalmente
carbonizados.

Inventário Florestal - foram alocadas 4 unidades amostrais nas dimensões de 10 x 60 metros (600 m²), totalizando em 0,30,00 ha,
com intensidade amostral de 1,59%. Foram amostrados nas parcelas indivíduos com CAP ? 15,00 cm. Os demais dados
levantados foram:
" - Dentre as espécies restritas e imunes de corte foi constatada a ocorrência da Handroanthus sp. (Ipê-amarelo) que se encontra
amparada pela Lei nº 20.308, de 27 de julho de 2012 e de Myracrodruon urundeuva que se encontra amparada pela Portaria
IBAMA Nº. 83-N, de 26 de Setembro de 1991;
" - Foram observadas espécies classificadas na categoria Vulnerável (VU) pela PORTARIA MMA Nº. 443, DE 17 DE DEZEMBRO
DE 2014: Ocotea sp. (Canela-preta) e Euplassa sp. (Carvalho-brasileiro);
" - Dentre as espécies de uso nobre da madeira, foi constatada a ocorrência de jequitibá, jacarandá e sucupira preta;
" - Diâmetro médio do DAP de 11,73 cm, com DAP máximo 46,50 cm;
" - Altura do dossel ocorre em um intervalo de 9 a 11 metros, com altura máxima de 14 metros;
" - Foram amostrados 327 indivíduos, totalizando 1362 árvores/ha;
" - Rendimento volumétrico médio de 99,2978 m³/ha para um intervalo de confiança de 95,1880 m³/ha a 103,4076 m³/ha;

Pelas características observadas em vistoria e pelas informações do inventário florestal, conclui-se que se trata de vegetação de
transição/ecótono entre Floresta Estacional Semidecidual e Cerrado.

Em se tratando da ocorrência de vegetação de transição/ecótono entre Floresta Estacional Semidecidual e Cerrado, fragmento ao
qual se aplica o regime jurídico da Lei 11.428/2006, é necessária a classificação quanto ao estágio sucessional, pois esta
informação é imprescindível para definir se é passível de ser autorizada a supressão. Para tanto, baseou-se nos critérios da
Resolução CONAMA 392/2007, no art. 2º, inciso II, alíneas a e b:

- Da área de 02,20,00 ha (fragmento com pelo menos 10 anos de regeneração): Considerando as características da vegetação
observadas em vistoria, aliada a impossibilidade de se realizar o inventário florestal no local, devido à carbonização total do
fragmento, e em conjunto com os  critérios da Resolução CONAMA 392/2007, no art. 2º, inciso II, alínea a, é possível inferir que
este estrato se configurava como em estágio inicial de regeneração.

Essa conclusão se deve às características observadas em vistoria antes da ocorrência do incêndio (indivíduos de espécies
pioneiras, cipós, predominância de DAPs inferiores a 15 cm e altura de até 4 metros, sofrendo efeito de borda de um cultivo de
eucalipto) e às listadas na Resolução CONAMA 392/2007.

"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: Árbóreas Cecropia spp. (embaúba), Vismia spp. (ruão), Solanum granulosoleprosum, Piptadenia
gonoacantha, Mabea fistulifera, Trema micrantha, Lithrae molleoides, Schinus terebinthifolius, Guazuma ulmifolia, Xilopia sericea,
Miconia spp, Tibouchina spp., Croton florinbundus, Acacia spp., Anadenanthera colubrina, Acrocomia aculeata, Luehea spp.
Arbustivas - Celtis iguanaea (esporão-de-galo), Aloysia virgata (lixinha), Baccharis spp., Vernonanthura spp. (assapeixe, cambará),
Cassia spp., Senna spp., Lantana spp.(camará), Pteridium arachnoideum (samambaião). Cipós - Banisteriopsis spp., Heteropteris
spp.,m 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."
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- Da área de 07,70,00 ha (fragmento com pelo menos 30 anos de regeneração): Considerando as características da vegetação
observadas em vistoria, aliada às informações do inventário florestal e em conjunto com os  critérios da Resolução CONAMA
392/2007, no art. 2º, inciso II, alínea b, é possível inferir que este estrato se configurava como em estágio médio de regeneração.

 "b) Estágio médio
1. estratificação incipiente com formação de dois estratos: dossel e sub-bosque;
2. predominância de espécies arbóreas formando um dossel definido entre 5 (cinco) e 12 (doze) metros de altura, com redução
gradativa da densidade de arbustos e arvoretas;
3. presença marcante de cipós;
4. maior riqueza e abundância de epífitas em relação ao estágio inicial, sendo mais abundantes nas Florestas Ombrófilas;
5. trepadeiras, quando presentes, podem ser herbáceas ou lenhosas;
6. serapilheira presente variando de espessura de acordo com as estações do ano e a localização;
7. espécies lenhosas com distribuição diamétrica de moderada amplitude com DAP médio entre 10 (dez) centímetros a 20 (vinte)
centímetros; e
8. espécies indicadoras referidas na alínea "a" deste inciso, com redução de arbustos."

4.1 Do deferimento parcial da supressão da vegetação nativa:

Considerando que dentro da área de intervenção requerida (9,90) ocorrem dois estratos de vegetação: 2,20,00 ha de vegetação
em estágio inicial de regeneração; e 7,70,00 ha de vegetação em estágio médio de regeneração.

Considerando que, a partir do que foi observado em vistoria e nas informações fornecidas pelo inventário florestal, a área de
vegetação em estágio inicial de regeneração foi classificada como de fitofisionomia de ecótono de floresta estácio semidecidual e
cerrado, apresentando extensão de 2,20,00 ha, não possui nenhuma restrição à intervenção requerida pelo empreendedor.

Considerando o Art. 23 da Lei Federal nº. 11.428, de 22 de Dezembro de 2006, que explicita que a supressão de vegetação
secundária  em estágio médio de regeneração do Bioma Mata Atlântica somente será autorizada em caráter excepcional, quando:
necessária à execução de obras, atividades ou projetos de utilidade pública ou de interesse social, pesquisa científica e práticas
preservacionistas; quando necessária 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 e em casos específicos de loteamento em
áreas urbanas.

Considerando o Art. 5o  da Lei Federal nº. 11.428, de 22 de Dezembro de 2006, que diz que a vegetação primária ou a vegetação
secundária em qualquer estágio de regeneração do Bioma Mata Atlântica não perderão esta classificação nos casos de incêndio,
desmatamento ou qualquer outro tipo de intervenção não autorizada ou não licenciada.

Assim, a área de 7,70,00 ha, classificada pelas informações da vistoria, inventário florestal e Resolução CONAMA 392/2007 como
de transição entre as fitofisionomias de Floresta Estacional Semidecidual e cerrado e que se encontrava antes do incêndio florestal
em estágio médio de regeneração, não pode sofrer a intervenção ambiental requerida pelo empreendedor pois o mesmo não se
enquadra nos parâmetros exequíveis da Lei Federal nº. 11.428/2006.

Desta forma, este parecer sugere o deferimento parcial da área requerida para intervenção uma vez que parte do fragmento
florestal pedido para supressão possui características ecológicas de transição entre as fitofisionomias de Floresta Estacional
Semidecidual e Cerrado em estágio médio de regeneração. Uma vez que empreendimento solicitado e as características do
empreendedor não se encaixam nos requisitos estabelecidos pela Lei Federal nº. 11.428/2006.

Sendo passível de autorização para supressão com destoca, dentre os 9,90,00 ha requeridos no processo em pauta, apenas
2,20,00 ha que estavam cobertos por vegetação em estágio inicial de regeneração em período anterior ao incêndio que aconteceu
no imóvel.

4.2 Finalidade do Produto/Subproduto:

Considerando que a área de intervenção sofreu um incêndio durante a análise do processo.

Considerando que sugere-se o deferimento apenas da área classificada como de estágio inicial de regeneração.

Considerando que após o incêndio não sobrou na área autorizável indivíduos arbóreos com volumetria que pudessem ser
inventariados.

Espera-se que não haja rendimento lenhoso acima da superfície na área de intervenção.

Contudo, considerando que foi solicitada supressão com destoca da vegetação, é preciso estimar a volumetria presente no
subsolo.

Neste sentido, considerando a Resolução Conjunta SEMAD/IEF n°1933, de 08 de outubro de 2013, através da destoca da área de
intervenção, espera-se o rendimento lenhoso de 10 m³/ha. Assim, é estimado para a intervenção ambiental requerida um
rendimento lenhoso de 22 m³.
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5. Recomendações para as espécies imunes, restritas de corte ou de uso nobre:

Não há ocorrência de espécies lenhosas imunes de corte e/ou protegidas por lei específica que deverão ser preservadas na área
desmatada. Também não foi constatada ocorrência de indivíduos protegidos pela Portaria MMA Nº. 443, DE 17 DE DEZEMBRO
DE 2014 e Portaria MMA Nº. 444, DE 17 DE DEZEMBRO DE 2014.

6. Possíveis Impactos Ambientais e Respectivas Medidas Mitigadoras:

Os impactos ambientais gerados ou possíveis de ocorrer durante a intervenção abrangem a área do empreendimento e seu
entorno, afetando direta ou indiretamente o meio ambiente, sendo:

1) Diminuição da biodiversidade local;
1.1) Medidas mitigadoras: Preservar áreas de Reserva Legal, protegendo-as contra o fogo. Preservar as espécies ameaçadas de
extinção e imunes de corte; Preservar as áreas de preservação permanente;

2) Exposição do solo deixando-o susceptível à erosão; Compactação do solo devido ao uso de máquinas durante a atividade de
limpeza da área e implantação da silvicultura; Redução da infiltração da água no solo;
2.2) Medidas mitigadoras: Implantação do cultivo após a limpeza da área a fim de diminuir o tempo de exposição do solo e
conseqüentes processos erosivos; Implantar práticas conservacionistas do solo como construção de barraginhas; Antes do plantio
e no decorrer da execução de atividade de silvicultura, realizar correções e adubações de acordo com o nível de fertilidade do solo
e sob orientação de profissional habilitado.

3) Diminuição do abrigo e alimentação da fauna, afugentamento da fauna em decorrência da utilização de máquinas e
equipamentos que produzem ruídos;
3.3) Medidas mitigadoras: Reforçar o cuidado com a preservação da Reserva Legal e Área de Preservação Permanente.

4) O lançamento de poluentes na atmosfera, oriundos da queima de combustíveis fósseis; A produção de ruídos e poeiras.
4.4) Medidas mitigadoras: Regulação e manutenção periódica do maquinário utilizado nas atividades.

7. Conclusão:

Sugere-se o DEFERIMENTO PARCIAL desta solicitação de supressão da cobertura vegetal nativa com destoca, no imóvel
denominado "Granja Glória, Fazendinha", município de Itaúna, pertencente a Leite rancho Fundo Ltda, sendo passível de
autorização apenas a área de 2,20,00 ha confrontando-se área de silvicultura de eucalipto e remanescente de vegetação nativa do
imóvel e com a área não passível de autorização, pelos motivos já apresentados.

Ressalta-se que o empreendedor atendeu a todos os pedidos de informações complementares e demais documentações
necessárias.

As considerações deste parecer técnico devem ser apreciadas pela Assessoria Jurídica da SUPRAM ASF.

8. Validade do Documento Autorizativo para Intervenção Ambiental:

Prazo de 24 (vinte e quatro) meses, de acordo com a Resolução Conjunta SEMAD/IEF 1.905/2013.

9. Condicionantes (Medidas Mitigadoras e Compensatórias Florestais):

O Documento Autorizativo para Intervenção Ambiental é válido mediante cumprimento integral das seguintes condicionantes:

1) Implantar práticas conservacionistas do solo como barraginhas; Evitar realizar operações de limpeza de área e conformação do
terreno em épocas chuvosas para evitar compactação do solo; Realizar preparo do solo (correções e adubações) de acordo com o
nível de fertilidade do solo e sob orientação de profissional habilitado; Regulação e manutenção periódica do maquinário utilizado
nas atividades.
2) Após a intervenção da área, dar utilização imediata a área liberada e fica proibido o abandono da área, sujeito a multa;
3) O empreendedor deverá cumprir as medidas mitigadoras e compensatórias citadas no Plano de Utilização Pretendida com
Inventário Florestal juntado a este processo;
4) O empreendedor deverá requerer junto a SUPRAM-ASF as demais autorizações ambientais necessárias;
5) As coordenadas da área de supressão são: fragmento X 538.734,71  e Y 7.781.444,65, Datum Sirgas 2000, Fuso 23 K.
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3) O empreendedor deverá cumprir as medidas mitigadoras e compensatórias citadas no Plano de Utilização Pretendida com
Inventário Florestal juntado a este processo;
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13. RESPONSÁVEL (IS) PELO PARECER TÉCNICO (NOME, MATRÍCULA, ASSINATURA E CARIMBO)

VINICIUS NASCIMENTO CONRADO - MASP: 1132723-6

14. DATA DA VISTORIA

quinta-feira, 28 de agosto de 2014

15. PARECER JURÍDICO, MEDIDAS MITIGADORAS E COMPENSATÓRIAS
PARECER
Trata-se de requerimento de intervenção ambiental para supressão de vegetação nativa com destoca em uma área
correspondente à 09,90,00 ha, visando a implantação de atividade de silvicultura de mogno.
A intervenção pretendida ocorrerá no imóvel registrado no Cartório de Registro de Imóveis da Comarca de Itaúna - MG, sob o nº
21.881, denominada como Fazenda Granja Glória/Fazendinha/Rancho Fundo, de propriedade do requerente, Leite Rancho Fundo
Ltda, conforme a cópia da matrícula juntada aos autos à fl. 23/24.
De acordo com o registro de imóveis a propriedade possui 163,90,00 ha.
O processo foi devidamente instruído com a documentação necessária prevista no art. 9º da Resolução Conjunta 1905/2013
SEMAD/IEF. Foram apresentados: o requerimento à fl.02 a comprovação da propriedade, conforme já informado; o plano de
utilização pretendida e inventário florestal às fls. 92/124; a planta topográfica às fls. 62 e roteiro de acesso ao imóvel fl.25.
Para comprovação da demarcação da reserva legal, foi apresentado o protocolo de inscrição no Cadastro Ambiental Rural (CAR),
bem como o recibo federal às fls. 131/134 e 139/141 em cumprimento ao Adendo à Instrução de Serviço Conjunta nº 01/2014
SEMAD/IEF, à Lei 12.651/12, à Lei Estadual 20.922/2013 e à Instrução de Serviço nº 02/2014 do Ministério do Meio Ambiente.
Na fl.38 consta a Certidão Negativa de Débitos Florestais em observância à Resolução SEMAD 1.141/10 que alterou a 412/05.
O requerente juntou aos autos cópia do FOBI nº 1008992/2012 à fl. 03, informando que as atividades a serem implantadas na
propriedade não são passíveis de Licenciamento.
O analista ambiental informa, em seu parecer, que a propriedade está localizada no bioma Cerrado.
Informa ainda que a área solicitada para supressão e destoca era caracterizada pela presença de vegetação com fitofisionomia em
dois estágios de regeneração distintos.  Foi possível observar em vistoria uma pequena faixa em regeneração de uma destoca
realizada há pelo menos 10 anos, ocupando 02,20,00 ha, e o restante, 07,70,00 ha, se encontravam em preservação há mais de
três décadas. No ano de 2014 a área objeto de intervenção requerida sofreu um incêndio florestal que matou a maior parte da
vegetação. A vegetação foi caracterizada como transição/ecótono entre Floresta Estacional Semidecidual e Cerrado, com base no
observado em vistoria e pelas informações do inventário florestal.
O estágio de regeneração das áreas foi determinado da seguinte forma:
- Área de 02,20,00 ha - fragmento com pelo menos 10 anos de regeneração - estágio inicial de regeneração, tendo em vista as
característica da vegetação observadas em vistoria, antes da ocorrência do incêndio, em conjunto com os critérios da Resolução
CONAMA 392/2007. Não foi possível realizar o inventário florestal no local devido à carbonização total do fragmento.
- Área de 07,70,00 ha - fragmento com pelo menos 30 anos de regeneração - estágio médio de regeneração, reputando as
características da vegetação observadas em vistoria, informações do inventário florestal e os critérios da Resolução CONAMA
392/2007. Foi possível realizar o estudo do inventário florestal apenas nesta área, segundo o técnico responsável, pois os
indivíduos da área de 02,20,00 ha foram totalmente carbonizados.
Conclui-se tecnicamente pelo deferimento parcial  do pedido de  supressão com destoca, sendo autorizada supressão em 02,20,00
ha classificada como fitofisionomia de ecótono de floresta estacional semidecidual e cerrado, em estágio inicial de regeneração.
De acordo com o Decreto Nº 46.967 de 10 de março de 2016, art. 1º, III, compete transitoriamente às Unidades Regionais
Colegiadas -URCs autorizar a supressão de maciço florestal do Bioma Mata Atlântica em estágio de regeneração médio ou
avançado quando não vinculados a processo de licenciamento ambiental, ressalvadas as competências municipais.
Neste sentido, considerando que a vegetação apresenta-se como transição entre Floresta Estacional Semidecidual e Cerrado, a
Lei 11.428/06, que dispõe sobre a utilização e proteção da vegetação nativa do Bioma Mata Atlântica, prevê em seu art. 2º que:
Art. 2º. Para os efeitos desta Lei, 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.
De acordo com o art. 14 dessa lei, somente é permitida a supressão de vegetação secundária em estágio avançado de
regeneração em atividades consideradas de utilidade pública, em estágio médio de regeneração para as atividades de utilidade
pública ou interesse social, sendo que o caso em tela não caracteriza-se como utilidade pública, nem mesmo como interesse
social, conforme se depreende do artigo 3º da mesma lei:
Art. 3o  Consideram-se para os efeitos desta Lei:
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.

De acordo com o informado no parecer técnico a área requerida para supressão sofreu incêndio florestal que matou a maior parte
da vegetação, porém este fato não faz com que a vegetação perca classificação do seu estágio de regeneração, conforme se
depreende do artigo 5º da mesma lei:
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Art. 5o  A vegetação primária ou a vegetação secundária em qualquer estágio de regeneração do Bioma Mata Atlântica não
perderão esta classificação nos casos de incêndio, desmatamento ou qualquer outro tipo de intervenção não autorizada ou não
licenciada.

Ademais, o art. 25 corrobora que as supressões da vegetação secundária em estágio inicial de regeneração serão autorizadas pelo
Órgão Ambiental Estadual competente, ressaltando que para os Estados cujo remanescente da vegetação da Mata Atlântica seja
inferior a 5% (cinco por cento) da área original, submetem-se ao regime jurídico aplicável à vegetação secundária em estágio
médio de regeneração. Tal ressalva não é o caso do Estado de Minas Gerais, o qual segundo informações obtidas no site do IEF,
verifica-se que a Mata Atlântica é o segundo maior bioma em Minas Gerais contemplando 10,33 % da vegetação.
Ante o exposto, em obediência às normas legais, considerando os elementos de fato e de direito constantes no processo, bem
como as informações técnicas, o parecer é no sentido de que o pedido é parcialmente passível de autorização, sendo permitida a
supressão de vegetação nativa com destoca na área de 2,20,00 ha, em estágio inicial de regeneração, para implantação de
silvicultura de silvicultura de mogno, obedecidas as observações técnicas e jurídicas.
Deverá ser assinado termo de compromisso constando as medidas mitigadoras e compensatórias.
Por fim, deverá comprovar o pagamento dos emolumentos, bem como das taxas, cujo valor será proporcional ao material lenhoso.
Prazo de Validade do DAIA: 2 anos.
Pará de Minas, 23 de agosto de 2016.

16. RESPONSÁVEL PELO PARECER JURÍDICO (NOME, MATRÍCULA, ASSINATURA E CARIMBO)

DEBORA DE ALMEIDA SILVA - 1.379.692-5

17. DATA DO PARECER

quarta-feira, 30 de novembro de 2016

Página: 8 de 8


