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ANEXO I

REQUEruMENTO PARA INTERVENçÃO ATBIENTAL

Secretaria de Estado de Meio Ambiente e Desenvolvimento Sustentávet - SEMÀüI.

GOVERNO DO ESTADO DE MINAS GERAIS

q ,

".#

OT.TSÁVEL PELA REGULARIZAçÃO ATBIENTAL

1 .2 CNPJ/CPF: 87 1 .1 63.91 6-491 .1 Nome: Edjamerson Leopoldo Dias Guerra

1.4 Baino: Centro Norte
1.3 Endereço: Rua Vinte de Novembro, N"228, sala

211

1.6 UF: MG 1 .7 CEP: 35.18G'0001.5 Município: Timóteo

1 .9 e-mail: edjamerson@grupo.adm. br1 .8 Telefone(s): (31) 3&484509

1.10 Proprietário do lmóvel ( X ) Arrendatário ( ) Comodatário ( ) Otrúo:

z. loenÍrricÀçÃo oo rmovEL {41038
2.2 Areatotal (ha): íí,832.í Denominação: Fazenda Reino Encantado- Gleba0â

2.3 Município: Marliéria 2.4 INCRA (CC!R)

2.5 Matrícula no Cartório Registro de lmóveis: Livro Folha: Comarca:

2.6 No registro da Posse no Cartório de Notas:

Timóteo

Livro: 171 Folha: 004 Comarca:

SrTUAçAO AilB|ENTAL DO TilOVEL3.

3.1 A Reserva Legal - RL do imóvel se encontra regulaizada? (X ) Sim ( ) Não.

Se não, selecionar no campo 3.4 a forma de regularização pretendida e providenciar

documentação conforme item 7.3.

MocupaÉoantrópicaconsolidadaemÁreadePreservaçãoPermanente-
APP? (X) Não ( ) Sim. Se sim, selecionar no campo 4.1.11 o requerimento para sua

regularização.

3.3 O imóvel possui áreas desmatadas, porém abandonadas, suburtilizadas ou úilizadas de

forma inadequada, segundoavocaçãoeGapacidadedesuportedosolo?( ) Sim ( X) Não.

Se sim, a intervenção pretendida oonerá nestas áreas? ( ) Sim ( ) Não.

Unidade3.4. Regularização de Reserva Legal Quantidade

3.4.1 Demarcação e Averbação ou Registro Profissional

Credenciado( )sim ( )não

3.4.2 Relocação.

3.4.3 Recomposição. 04ü4ü0002 44/L5
06/03/20L5 1{:08:06
Processo 5Il,Í Inl ervenÇão Ànbiental
HUCTEo rruótso
SETOR DO HLLT.EÜ FIORESTAI
EDJÀ}'ÍEESOH TEOPÜTDO DIÀS GUERRÀ

REQ IÀ FÀZEHDÀ REIHO ENCÀHTÀDO GLEEÀ

Abertura
Tipo Doc

Unid Àdm

Req. Int
Req. Ext
Àssunto:

3.4.4 Compensação
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LegalSocial de Reserva3.4.5 Compensação

florestal.3.4.6 Servidão

4.) ENTALAMBI
UnidadeQuanüdade

4,í Tipo de lntervenção

ha

uso altemativo do solo'

com destoca, Paravegetal nativa,de cobertura4.1.1 Supressão

ha

uso altemativo do solo

sem destoca, PaÍaíegetal nativa,de cobertura4.1.2 Supressão

ha

áreas de preservação permanente - APP'

nativa emvegetalde coberturasupressão4.1.3 lnterve nção com

ha0,0038

áreas de preservação permanente - APP'

nativa emvegetalde coberturasupressão4.1.4 lnterven ção sem

ha

nativa

vegetação[pressão dedesremanescente4.1.5 Destoca em ârea

ha
nativas vivasde árvores isoladasouCorte614. ha

nativa.da vegeta$o+.1.1 Manejo sustentável
haAPPemconsolidadaantrópicade ocupação81 ulanzaSo4. Reg
ha

nativo com rendimento lenhoso'

ntada, tendoorigem Plaflorestal dede maciço4.1.9 supressão

presença de sufbosque
ha

em área de reserva legal ou em APP'

plantada,rl de origemãciço florestadem4.1 .10 Supressão

localizado
ha

unto ao lnstituto Estadual de Florestas - IEF'

não foramplantadas quenativasde florestas4.1.11 Supressão

cadastradas i
material lenhoso-nto de4.1.12 Aproveitame PARAARA APUTIDE5. PLANO

INTERVENçÃo (ha)
Uso proposto(ha)

5.í Uso proposto
5.1.6 Mineração

5.1 .1 Agricultura
5.1.7 Assentamento

5.1.2 Pecuária
5.1 .8 Infraestrúura

EucaliPto5.1 .3 Silvicu Itura

Vegetação Nativa

da
5.1.9 Maneio

5.1 .4 Silvicultura Pinus
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ESTADO GERAISMINASDEDOGOVERNO sA C

SEMADSustentávelDesenvolvimentoeAmbienteMeiodeEstadodeSecretaria

0,00385.1.10 Outro: Travessia aérea
5. 1 .5 Silvicultura Outros

Carvão Vegetal ( ); Comercialização "ln

( ); Uso na PróPria ProPriedade ( )'

oriundo DeProduçãoutilizadoserá parada interven@o,elou vegetalo subproduto16 produto
e comercializaçÉ,oBeneficiamentoNatura" )(

intervenÉo ( ) doconsumidor'

)do responsável Pelaresponsabilidade (será deobrigatoriaflorestal6.2 A reposição

da lei, as informações presÍadas são verdadeiras e que não SE
"Declaro sob as penas que

encontra em andamento ação judiciat tendo por obieta a propriedade ou posse da área em

questão".

Timóteo 23 de Fevereirc de 20í5

do Requercnte
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f
ANEXO III DO PARECER ÚNICO

GOVERNO DO ESTADO DE MINAS GERAIS

Secretaria de Estado de Meio Ambiente e Desenvolvimento Sustentáve]- SEMAD

2.2 CPF/CNPJ: 871.163.916-49

5 OglO3l2O15 10:42:50 NUCLEO TIMOTEO

2.1 Nome: 00317400-0 / EDJAMERSON LEOPOLDO DIAS GUERRA

2.3 Endereço: RUA VINTE DE NOVEMaáO,zzaSALA 211 2.4 Bairro: CENTRO NORTE
2.5 Município: TIMOTEO 2.6 UF: MG 2.7 CEP: 35.180-000

3.1 Nome: 003174Q0-O IEDJAMERSON LEOPOLDO D|AS GUERRA

2.8 Telefone(s): 2.9 E-mail:

3.2 CPF/CNPJ: 871.163.916-49

1 3848-4509 @ br

3.3 Endereço: RUR VINTE DE NOVEMBRO,228 SALA 211 3.4 Bairro: CENTRO NORTE
3.5 Município: TIMOTEO 3.6 UF: MG 3.7 CEP: 35.180.000
3.8 Telefone(s): (91) 3B4B-4S09 3.9 E-mail: ecp_engenharia@yahoo.com.br

na

4.4 rNCRA (CCtR):

4.5 Ns registro da Posse no Cartório de Notas: Livro: 171 Folha:004 Comarca: TIMOTEO

X(6):782.050 Datum: SIRGAS 2000 \4.6 Coordenada Plana (UTM)
Y(7): 743,200 Fuso: 23K

5.1 Bacia hidrográfica:

5.2 ConÍoÍme o ZEE-MG, o imóvêl êstá ( ) não está (X) inserido êm área pÍioritária para conservação. (êspeciÍicado no campo 1 1)

5.3 ConÍoÍme l-istas O{iciais, no imóvel foi obseÍvadâ a ocorrência ds êspécies da Íauna: raras ( ), endêmicas ( ), ameaçadas
de extinção ( ); da Ílora: râras ( ), endêmicas ( ), amaaçadas de êxtinçâo ( ) (especiÍicado no campo 11).

5.4 O imóvel se.localiza ( ) não
(especiÍicado no campo 1 1).

sê localiza (X) em Tona de amortecimento ou área de entorno de Unidade de Conservação.

S.SConforme o Mapeamento e lnventário da Flora Nativa do Estado,7O,24o/o do município onde está inserido o imóvel
apresenta-se recoberto por vegetação nativa.

5.ô ConÍorme o ZEE-MG, qual o grau dê vulnerabilidade natuÍal para o empreendimento proposto? (especiÍicado no campo 11) t

1 Denominação: Fazenda Reino Encantado - Gleba 02
Município/Distrito: MARLIERIA

4.2 AreaTotal : 11,8300

\

ffi
iüii

'ffiÊ$*d#iHãHsê:fi$ê luu'Íntitiffiüi $ü.$iH.ffi$iffi liilili i:N ffi [:iH6ii,HirtÍ.üHssô .iü$tüii#pf,Xfi âliüesãô i]ililiiiii: i ffiêii tii: l :E t#,t|iii:i:t:f
,:tASUo,n sáüe|,, pelo 

: 
p f ôc es§o,

lntervenção Ambiental SEM AAF

iti ,,iFEllÀ iiffi.BlEf,ilS,i lii

..iS. iH,§

ffiit i

iê iliüiiiiffi$$

\



/

í

I

.<.{

t

t



5,10.1 APP com nativa Ira

Agrosilvipastoril
I \à,l 0 0000

5.10.3 Tipo de uso antrópico consolidado
Outro: \( 0,0000

0,0038

EM APP SEM de nativa

em APP SEM supressão de vegetação n

lnfra-estrutura construção de travessia aérea - ponte 0,0038

Total 0,0038

10.2.1 Número de fornos da Carvoaria: 0 10.2.2 Diâmetro(m): 0 1O.2.3 Altura(nQ:
10.2.4 Ciclo de produção do forno ( tempo para encher + carbonizar + esfriar + esvaziar): 0 (dias)

10.2.5 Capacidade de produção por forno no ciclo de produção (mdc): 0
10.2.6 Capacidade de produção mensal da Carvoaria (mdc): 0

,I:0;,r, trôiTPHODU,I§i.OU,:r:§UBPHO DüTO ;,S.UüAE§?â[ ÊC erAU iHH

I

5.S dâ Rêsêrvâ *RL I

,S;il0 dê ,iPêrúânênte

ü' AMHENTÀI..HEQUERIbA É ÉÀssíveL DE
Tipo de lntevenção BEQUEHIDA tGrffi*tlüIifltx§ Unidadê

em APP SEM supressão de vegetação nativa ha
dê iüH Quantldads, ,'f Unldade

rti:,:êêBEHüinn,VE 
*'Au,i 

NrÀttü* :ü lÉhEÂ ::PâS§$Hir.l.DÊ
ii7..1

ha

êhtre,,blômà§
'7,2

8.1 Tipô;dê: lntêrvenção
:v(n

,Dâtüm
:Cóôfdênada,,Plâna

..x{6}Fu§ô

$§
entre fisionomias

S;. .üOOHDENADA., PTANA i Dâ,

g. .PLANO DE HH§ff§il&II§#
9.1 Uso, proposto ,'§§ ü'ltiôâç"âO Área (ha)

1 i§ütilê Unidade
,Í0.2 E§pêôiÍícaç$§§,66 Çarvoarià; quando for o àaso fürnêciüüs i.pêtôr,,rffi p-ôn§áüêl 
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5.6 Especificação grau de vulnerabilidade:Baixo.

Histórico:

Data da formalização: 06/03/20í 5
Data do pedido de informações complementares: 2510612015.
Data de entrega das informaçôes complementares: 2711012015
Data do pedido de infôrmações complementares.- Reiteração:. 1 4t1212015
Data da solicitação de prorrogação de prazo para entrega das informações complementares
Data de resposta do órgão ambiental concedendo prorrogação: 1710612016
Data de entrega das informações complementares - Reiteração: 01/09/2016
Data da emissão do parecer técnico: 1711112016

1410612016

2. Objetivo:

Analisar a solicitação para lntêÍvenção em Área de Preservação PeÍmanontê APP sem supressão de vegetaçáo naliva. É
pretendido com a intervenção requerida a regularização de obra em caráter êmergencialiá rêalizada êm uma área.correspondênte
a 0,0038 ha, para construção ds uma travessia aérea (pontê) sebre um curso d'água afluonte do Ribêirão Santo Antônio, localizado
no município de Maíiória.

3" Caracterização do empreendimento

'A áÍsa do intervenção está situada no intêÍioi dar propÍiêdadê denominâda Fazeôda Reino Encantado - Glêba 2, localidade de
^anto Antônio, zona ,ural do municÍpio dê MaÍliéila/Mc. A propÍiedadê é oriunda do desmembramento êm Íês glebas (1, 2 e 3) do

a-.róvgl denoninado Fazenda Reino Encantado (Matrículâ T74a de àUOA42OO7 - Livro 02 - ComaÍca dê Timótêo), que possui área
-total de 59,8620 ha, confoÍme Cêrtidão de RegistÍo de lmóveis (Íolhas 123 a í33 dos au{os) apresentada. A pÍopÍiedadê obieto de

inteÍvenção, Glêba 2, possui árêa de í 1 ,83 ha, conÍorme AV-7-7748, de 2710712016, e que em face do desmêmbramento Íoi aberta

A propÍiedade está inserida na Região da Bacia HidrogÉÍica do Bio Doce. A precipitação anual na região vaÍiâ entrê l.OOO e Í.200
mm, ê a temperatura média apresenta valores máximos de 27,5bC, mÍnima de 16,6"C e compensada de 24'C.

A fâzenda Reino Encantado - Gleba 2, que apres€nta relevo plano-ondulado, êncontra-so ins€Íida no Bioma Mata Atlântica. No
âmbito da prooriedado podem ser veÍificadas duas.Íisionomias básicas, quais sêjam, romanêscsnte florestat nos estágios inicial,
módio e avançado, bom como a florêsta plantada de Eucalyptus sp. (Íolha 51 dos Autos). .

O relêvo câracterístico é plano-ondulado, com alütude póima de 250 m nas áreas baixas da propÍiêdade.

Aproximadamentê 3 ha da propriedade ÍoÍám dêstinados ao desenvolviàento de atiüdades agrossilvopastoris - PlantaÉo de
Eucalyptuó sp., em data anteÍior a 220712008 (Íolha 50).

Segundo Recibo de lnscrição do lmóvel Rural no CAR, registrado sob o N'
MG-3140308-649D45F2EEO442O29C8677A10ED97A3E, datado do 05/11/20í4, foram declaradas as seguintes áreas: área total do
imóvel: Í Í,8227 ha; áÍea de preseÍvação peÍmanente: 0,0í98 ha; áÍea consolidada: 3,3949 ha; e rerianescente de vegêtaçáo
'aliva: 8,4277 ha.

\,
A ReseÍva Legal da propriedade não se encontra em seu interior, motivo pelo qual não Íoi declarada nenhuma área no CAR. A
mesma se encontra alocada no imóvel de origêm, que possui Íegistro no Cadastro Ambiêntal Bural (CAR) sob o N'
MG-31r10308-90824E3A3500rt0809E28F792186839EE, cadasÍado em 30/10/2014.

4. Da Autorizaçáo para lnteÍvençáo Ambientêl:

A intêÍvenção requeÍida reÍere-sê à construção de uma travessia aérea (ponte) sobrê um curso d'água aÍluente do tlibeirão Santo
Antônio, georreÍeÍenciado no Sistema Geodésico Brasileiro, DATUM - WGS '1984, cooÍdênadas Plano RetangulaÍ 743.242
(ongitudêy 7.820.428 (latitude), UTM 23 K.

O presentê procêÊso Íoi instÍuÍdo para regulaÍização da obra em carátêr emergencialiá realizada. O comunicado de inteÍvenção em
caráter êmergêncial s€ deu através do protocolo 04040001 53511 4 de OA12|2O1 4, sob a iustiÍicativa da necessidade de que o
doslocamento do pêssoas êslava sendo realizado precaÍiamente através de uma passagem tipo'pinguela', página 02 do processo
acima citado. Quando da üstoÍia técnica 'in loco' veriÍicou-se a construção de travessia de madeira com c€bêceira em concreto ê
também quê o atêrÍo nas proximidades da intervençáo êstava cêdendo, causando carreamento do paÍtículas sólidas para o lêito do
curso d'águâ, o quê podeÍia ssÍ resolvido com a implementação de medida mitigadora, ou seia, a implementaçáo de revegetação
dos taludes.

ConÍoÍme Plano Simplificado de Utilizaçâo PÍetendida PSUP (Íolha 76), e demonstrado nas plantas topográÍicas apresentadas, o
único e exclusivo acêsso à propÍiedade é através dessa passagem sobre o curso dãgua que corta a localidade. Sendo assim, a
píesente intervenção s€ faz necessáÍia paÍa atendeÍ a promente necessidade de deslocamênto dé p€ssoas êntre as margens dq

Íiacho além da necessidade de esoOamento da produção de floresta plantada, situada à margem esquerda do reÍersnciado riacho'

MotivadapelosaspectospontuadosPelorequerênteno.ofÍcioo/+312o-14,de26,/í1/2ol4,protocoladono.NRFlATimóteo€m
08/í20í4, a equipe técnica do ruuiÃ 

"onlii"ro, " 
ooo 

"omo 
sendo âe caráter emergencial. EntÍe os itens pontuados, Íoram

dêscÍitos: prementê necêssidade de dêslocamsnto do psss*" 
"ntr" ""ã"ú"n" 

do 
'itc-no 

qu" 
"ottt 

a localidade; Íisco iminênte à
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' 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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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

Rua Oito, no146, llha dos Araújos, Governador Va ladares, MG, CEP: 35.020-700Telefax: (33) 32714988
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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;
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i) o plantio de espécies nativas produtoras de frutos, sementes, castanhas e outros
produtos vegetais, desde que não implique supressão da vegetação existente nem
prejudique a função ambiental da área;
j) a exploração agroflorestal e o manejo sustentável, comunitário e familiar,
incluindo a 'extração de produtos florestais não madeiqeiros, desde que não
descaracterizem a cobertura vegetal nativa existente nem prejudiquem a função
ambiental da área;
k) a abertura de picada para fins de reconhecimento e levantamentos técnicos e
científicos;
l) a realização de atividade de desassoreamento e manutenção em barramentos,
desde que comprovada a regularização do uso dos recursos hídricos ou da
intervenção nos recursos hídricos;
m) outra ação ou atividade similar reconhecida como eventual e de baixo impacto
ambiental em ato do Consêlho Nacional do Meio Ambiente ou do Conselho Estadual
de Política Ambiental - Copam.

A Resolução CONAMA 369 de 2006 versa

As intervenções em APP requeridas pelo empreendedor destinam-se de infraestrutura para realização de
pequena via de acesso de pessoas e animais conforme determinação legal acima explanada. A realização da
obra foi considerada como emergencial, conforme ratificação técnica.

Ocorre que, de acordo com explicação dos especialistas, o empreendedor, apesar das solicitações das
informações complemêntares realizadas pelo órgão, não juntou dôcumentos técnicos suficient", p"r" qr"
houvesse a regularização da intervenção.

Pelo motivo acima nota-se não haver como o parecer jurídico sugerir oelo deferimento. tendo em viste ã
indeferimento técnico do pedido do empreendedor, por falta de documentos necessários que possibilitassem -
regularização do empreêndimento; e deixa a cargo do SuperÍntendente a decisão deste p,eito. Recomenda-se
o encaminhamento do presente processo ao setor dê fiscalização. para que, caso pertinente, sejam tomadas
providências funcionais cabíveis quanto à autuação.

4. Da Competência

Conforme Resolução. SEMAD/IEF 1.905/2013 :

Att. 17 - compete à Supram autorizar, através de DAIA, as seguintes intervenções
ambientais, quando não integradas a processo de licenciamento ãmbiental:
I - ilestoca em área remanescente de supressão de vegetação nativá.II - intervencão em App sêm supressão de vêoêtacão nativa.

Por tratar-se de intervenção em APP sem supressão de vegetação nativa, conforme especificado no parecer
técnico página 139, e também em conformidade com a legislação acima especiFrcada, confirma-se a
competêntia da superintendência Regional de Meio Ambiente, à deliberação desta intervenção.

Rua Oito, no146, llha dos Araújos, Governador Valadares, MG, CEP:'35.O2O-TOOTetefax: (33) 327í-49gg

1
Art.. 3 o A intervenção ou supressão de vegetação em APP somente poderá ser
autorizada quando o requerente, entre outras exigências, comprovar:
I - á inexistência de alternativa técnica e locacional às.obras, planos, atividades ou
projetos propostos;
II - atendimento às,condições e padrões aplicáveis aos corpos de água;
III - averbação da Area de Reserva Legal; e
IV - a inexistência de risco de agravamento de processos como enchentes, erosão ou
movimentos acidentais de massa rochosa.
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' 5. Da RêseÍva Legal I fi\

Conforme versa o Código Florestal Mineiro, '.ei no 20.922, de 16 de outubro de 2013: I 'S
' .í,' ,'

Art. 25. O proprietário ou possuidor de imóvel rural manterá, com coüé-.tuia de

vegetação nativa, no mínimo 2oolo (vinte por cento) da área total do imóvel a título

de Reserva Legal, sem prejúízo da aplicação das normas sobre as APPS, excetuados

os casos Previstos nesta Lêi.

O empreendedor juntou um cAR sem matrícula e sem Reserva Legal especificadas, páginas 16/18 referente à

uma propriedade dele mesmo. E luntou uma cAR rêfàrente à matrícula 07748 de imóvel do sr. sebastião

Alves de Almêida, com Reserva Legal de 13,0588 ha (num total de 59,6958 ha)'

Ainda conforme o Código Florestal Mineiro:

Art. 40. Nos imóveis rurais que detinham, em 22 de iulho de 2oo8, área de até

quatro módulos fiscais e que possuam remanescente de vegetação nativa em

percentuais inferiores a 2oo/o (vinte por cento), a Reserva Legal será constituída com

a área ocupada com a vegetação nativa existente àquela data, vedadas novas

conversões para uso alternativo do solo.

Conforme escritura pública de compra e ve

poÍtanto, data posterior ao determinado pelo
nda, página 08, o empreendedor adquiriu o imóvel em 20L4,

artigo acima descrito. Nota-se portantg, qqe A Reserva Legal do

6. Disposiçôes Finais

7. Parecer Conclusivo:

pEDTDO IURIDICAMENTE PASSIVEL DE PAROVAÇÃO ( X ) NãÔ ( ) Sim

Afirma-se que à pedido ttÃo É:uruotcnurrutr passiveL oe.eenovnçÃo, conforme especificação técnica e

iurídica. Trata-se de parecer i,;.;;ã;;; õa mente opinativa e qul se pautou na análise estritamente

áocumental donde se extrai que o empreendedor " 
o ,".pon.ur"i técnico declararam ao Órgão Ambiental que

foram instalados e estão em àpà-çáo os equipamentos 
"lou 

.itt"*". de controle capazes dê atender às

exigências da legislação ,ig"í;'-nãí tàndo'esta manifestação, portanto, caráter vinculante, visto. que a

autoiidade administrativa p""'àiâ'àl.iài. "i,,-ãita". 
nao oêciàii, de acordo com a sua convenrencra e

ooortunidadê, independentemeiiã ai-ãon.ruráo externada neste cóntrote Processual, nos termos do Art' 54'

;ã;;;; ;;;;lnãiiá i, oo Decreto Estadual no 47 '042t2o16'

Data: Lgl LOl2oL7

Assinatura / CarimboGçstora Ambiental - lurídico
MASP: L239863-2

Lívia LoPes Carvalho Silva

Diretora de Controle Processual
Gesiane Lima e Silvá

MASP L354357-4
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