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1. Introdução  

Trata-se de adendo ao Parecer Único Nº 0557849/2020, vinculado ao processo de 

licenciamento da unidade fabril denominada “Fábrica de Misturas”, cuja atividade 

consiste na silagem e produção de farinha de trigo, além de misturas para bolos, 

refrescos, sopas, achocolatados e gelatinas, localizada no Município de Contagem, à 

Praça Louis Ensch, no bairro Cidade Industrial.  

O objetivo desse adendo é a apresentação do Anexo III - Agenda Verde que não foi 

encaminhado à apreciação da CID quando da pauta do processo. Ressalta-se que 

toda a descrição e condicionantes do Parecer Único Nº 0557849/2020 ficam mantidas.  

2. Intervenções ambientais em Área de Preservação Permanente 

Em 2004 a Vilma adquiriu o terreno para a construção de toda a unidade 4, que é 

composta pelos silos metálicos, descarga de trigo, moinho e fábrica de misturas. 

Foram reaproveitadas algumas das estruturas na área já antropizada da APP. No 

entanto, ocorreram intervenções ambientais não autorizadas pelo órgão ambiental em 

uma área de 3.386,31 m² (0,338631 hectares) localizada às margens do córrego 

Ferrugem, em meados de 2005. Em vitoria ao empreendimento em 09/07/2020, foi 

lavrado o auto de infração nº 226464/2020, por desenvolver atividades que impedem 

a regeneração natural em área de preservação permanente.  

 

 

Figura 02: Planta industrial da Vilma Alimentos com destaque (em rosa) para as estruturas localizadas 

em área de preservação permanente. 

Durante a implantação da indústria no local, a empresa optou por manter e 

reaproveitar as estruturas do moinho e dos silos de concreto já existentes. Conforme 
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informações trazidas pelo Plano de Utilização Pretendida e pelo Estudo de 

Inexistência de Alternativa Locacional. Desta forma, foi necessário construir várias 

estruturas contíguas aos silos de concreto já existentes com o intuito de manter o 

layout de produção. Além disso, foram instaladas outras construções, como rede de 

drenagem pluvial, esgotamento sanitário, poço artesiano e muro para proteção da 

divisa. A construção de todas essas estruturas culminou em uma intervenção de  

3.386,31 m² na área de preservação permanente do Córrego Ferrugem. 

Conforme o levantamento planialtimétrico da área, as maiores intervenções foram 

para as construções relacionadas à operação da indústria (edificações e 

pavimentação/contenção e muros), correspondendo a 89,38% da área total intervinda. 

Os 10,62% restantes correspondem às estruturas para drenagem pluvial e rede de 

esgotamento sanitário.  

A intervenção em APP solicitada no presente processo está sendo analisada 

conforme requisitos legais para intervir, previstos na Lei estadual 20.922/2013, art. 3°, 

inciso III, alinea m, regulamentada pelo ato normativo do Conselho Estadual de 

Política Ambiental – Copam, na Deliberação Normativa n° 236/2019, inciso IX do art. 

1º. Para tanto, foi solicitada a apresentação nos autos do processo de documentação 

comprobatória segundo exige a normativa:  

Art. 1º − Ficam estabelecidas as seguintes atividades eventuais ou de baixo 

impacto ambiental para fins de intervenção em área de preservação 

permanente: 

...... 

IX − edificações em lotes urbanos aprovados até 22 de julho de 2008, 

devidamente registrados no Cartório de Registros de Imóveis, desde que 

situados às margens de vias públicas dotadas de pavimentação, iluminação 

pública, solução para esgotamento sanitário, sistema de abastecimento de 

água e drenagem pluvial; 

Os documentos juntados ao processo para comprovar o atendimento das 

determinações da referida norma foram: Certidão de inteiro teor do imóvel matrícula 

n° 11.096, livro 2-6-C, folhas 210 a 210 F do Cartório de Registro de Imóveis da 

Comarca de Contagem, que compreende os 11 (onze) lotes que compõe o terreno 

onde se localiza o empreendimento, datada de 1978; contrato de comodato entre a 

empresa proprietária do imóvel e a Domingos Costa Indústrias Alimentícias S/A; 

comprovação de pavimentação das ruas por meio do mapa do Sistema Viário do 

município de Contagem - Anexo 1 do Decreto nº 486, de 16 de abril de 2015 que 

ratifica e reconhece o sistema viário do Município de Contagem e cópia da planta da 

cidade industrial Juventino Dias, datada de 2005; comprovação de implantação de 

iluminação pública por meio de demonstrativo de conta de energia elétrica e 

comprovação das soluções de esgotamento sanitário, abastecimento de água e 

drenagem pluvial, através do conta de água com a discriminação dos serviços 
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prestados pela Copasa, contrato PRECEND em nome do empreendimento, planta 

com sinalização da rede coletora da Copasa dentro do empreendimento e planta com 

descrição da rede de drenagem pluvial e pontos de lançamento. 

Apesar das comprovações de implantação de iluminação pública e das soluções de 

esgotamento sanitário, abastecimento de água e drenagem pluvial apresentadas 

serem recentes, os demais documentos de implantação da cidade industrial e dos 

lotes são anteriores a 22 de julho de 2008, remetendo a década de 70, como mostra 

a Certidão de Inteiro Teor do imóvel.  

Considerando o exposto acima e com objetivo de promover a regularização ambiental, 

o empreendedor formalizou requerimento de intervenção ambiental em 0,338631 

hectares, a fim de regularizar a intervenção ocorrida na APP do Córrego Ferrugem 

para a implantação da Unidade Misturas/Moinho da Vilma Alimentos, caracterizada 

portanto como baixo impacto de acordo com a documentação apensada no presente 

processo. A intervenção encontra respaldo legal, e será objeto de compensação 

conforme descrito nesse parecer. 

2.1 Estudo de Inexistência de Alternativa Locacional  

Ao adquirir o terreno para a construção de toda a unidade 4, a Vilma Alimentos 

misturas reaproveitou as estruturas na área já antropizada da APP do córrego 

Ferrugem. A localização do terreno e as estruturas remanescentes do moinho da 

antiga Indústria Mineira de Moagem propiciaram a viabilidade da construção da 

indústria na área e o reaproveitamento destas estruturas. 

A empresa optou por manter e reaproveitar as estruturas do moinho e dos silos de 

concreto já existentes. Conforme informações trazidas pelo Plano de Utilização 

Pretendida e pelo Estudo de Inexistência de Alternativa Locacional, essa opção além 

de reduzir os impactos ambientais na fase de instalação (geração de resíduos de 

construção civil; emissões de particulados e ruídos), foi economicamente viável para 

empresa. Desta forma, foi necessário construir várias estruturas contíguas aos silos 

de concreto já existentes com o intuito de manter o layout de produção, são elas: silos 

metálicos e suas estruturas essenciais (exaustor, compressor, tomadas elétricas); 

descarga de trigo; compressor para funcionamento da linha e locais para 

armazenamento de bags e bombonas e estacionamento de veículos para 

funcionários. Além disso, foram instaladas outras construções, como rede de 

drenagem pluvial, esgotamento sanitário, poço artesiano e muro para proteção da 

divisa. A construção de todas essas estruturas culminou em uma intervenção de 

3.386,31 m² na área de preservação permanente do Córrego Ferrugem. 

As intervenções para as construções concernentes a operação da indústria 

(edificações e pavimentação/contenção e muros), e às estruturas para drenagem 

pluvial e rede de esgotamento sanitário estão relacionadas e descritas no Estudo de 
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Inexistência de Alternativa Locacional, acompanhado do levantamento planialtimétrico 

da área. 

No estudo apresentado, a Vilma Alimentos argumenta que as construções não 

potencializaram e tampouco intensificaram os impactos ambientais do local, visto que 

a empresa optou por reaproveitar estruturas já implantadas, conciliando-as com o 

layout de produção e as necessidades de operação da indústria. Ademais, a empresa 

discorre que área já havia sido modificada anteriormente para a canalização do 

Córrego Ferrugem e pela implantação do empreendimento que anteriormente 

ocupava o terreno, a Indústria Mineira de Moagem. 

Diante do exposto, entende-se que a Vilma Alimentos demonstrou que, da área do 

terreno disponível para implantação da indústria, foram reaproveitadas as estruturas 

passíveis de reaproveitamento e construídas novas estruturas sobre área antropizada 

anteriormente, dada as necessidades do empreendimento em particular e os limites 

do terreno e APP.  

Dito isso, a Vilma Alimentos propõe uma compensação de uma área de 3.612,47 m², 

maior que área intervinda (3.386,31 m²), que será tratada neste parecer. 

 

2.2 Compensações 

Haja vista a intervenção em APP no empreendimento incide a compensação prevista 

no art. 5º da Resolução CONAMA 369/2006: 

Art. 5º O órgão ambiental competente estabelecerá, previamente à emissão da 
autorização para a intervenção ou supressão de vegetação em APP, as 
medidas ecológicas, de caráter mitigador e compensatório, previstas no § 4º, 
do art. 4º, da Lei no 4.771, de 1965, que deverão ser adotadas pelo requerente.  

§ 1º Para os empreendimentos e atividades sujeitos ao licenciamento 
ambiental, as medidas ecológicas, de caráter mitigador e compensatório, 
previstas neste artigo, serão definidas no âmbito do referido processo de 
licenciamento, sem prejuízo, quando for o caso, do cumprimento das 
disposições do art. 36, da Lei no 9.985, de 18 de julho de 2000. 

§ 2º As medidas de caráter compensatório de que trata este artigo consistem 
na efetiva recuperação ou recomposição de APP e deverão ocorrer na mesma 
sub-bacia hidrográfica, e prioritariamente: I - na área de influência do 
empreendimento, ou II - nas cabeceiras dos rios. 

Em âmbito estadual, o Decreto Estadual n° 47.749/2019 amplia os requisitos para 

apresentação de proposta de compensação ambiental em APP, admitindo também a 

revitalização de áreas verdes urbanas:  

Art. 75 – O cumprimento da compensação definida no art. 5º da Resolução 

CONAMA nº 369, de 28 de março de 2006, por intervenção ambiental em APP, 

deverá ocorrer em uma das seguintes formas: 

... 
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III – implantação ou revitalização de área verde urbana, prioritariamente na 

mesma sub-bacia hidrográfica, demonstrado o ganho ambiental no projeto de 

recuperação ou revitalização da área; 

No caso em pauta, a compensação ambiental de APP foi proposta em área que é de 

preservação permanente e em área verde municipal.  

Com o objetivo de cumprir a compensação pela intervenção em APP, foi apresentado 

pelo empreendedor, o Projeto Técnico de Reconstituição da Flora - PTRF, em 

atendimento ao Ofício de informações complementares SEMAD/SUPRAM CENTRAL 

- DRRA n° 413/2020, elaborado por Carlos Wagner Pereira, CRBio – N°57.854/04D, 

ART n° 20201000102830. 

A propriedade na qual se deseja implantar o presente projeto é denominada como 

APP da Área Verde do Bairro Parque das Mangueiras (Figura 3). A área em questão 

situa-se entre as Ruas Um, dois, Maria Rita com a Av. Arterial, s/nº, bairro Parque das 

Mangueiras, Contagem/ MG. Na certidão de inteiro teor da área, está descrita como 

Lote 7, quadra 5, com área de 16.479,00 m². A área em questão possui lençol freático 

superficial conforme indicado nos relatórios de sondagem no local para fins de 

implantação de residências adjacentes, variando no mesmo platô, de de 0,0 

(afloramento) a 4,5 metros. O afloramento se deu exatamente na área onde pretende-

se executar o projeto, a qual foi definida como área de preservação permanente pelo 

município no momento da implantação recente dos conjuntos habitacionais nos anos 

de 2008 e 2009.  

 

Figura 3. Polígonos das áreas de compensação localizadas na APP da Área Verde do Bairro Parque 
das Mangueiras, Contagem/ MG. Coordenadas geográficas da propriedade - UTM SIRGAS 2000 - fuso 
23 K: X 599602, Y 7791327.  
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A APP está inserida no contexto da sub-bacia-hidrográfica formada pelo Rio das 

Velhas, em um pequeno sub-afluente da micro-bacia do ribeirão Arrudas. A 

implantação do presente PTRF prevê a recuperação de Área de Preservação 

Permanente com 3.612,47 m², dividida em dois polígonos, um com 3.189 m² e outro 

com 423,47 m², a qual foi delimitada na planta onde foram estabelecidos dois estratos 

tipológicos diferenciado pela presença ou não de água no terreno (brejoso ou seco).  

Verificou-se que a cobertura vegetal remanescente é constituída predominantemente 

de espécies exóticas, representada principalmente pelas Leucenas e Braquiária e por 

outras espécies exóticas e espécies nativas secundárias iniciais em menor proporção. 

Na área proposta para recuperação serão plantadas espécies nativas regionais com 

base em levantamento florístico da APP urbana do córrego Vila Rica, contribuinte do 

córrego Ferrugem e posteriormente do ribeirão Arrudas. Será realizado o plantio e 

indução à regeneração natural, e conforme definição técnica e metodologia 

apresentada a seguir, e em consonância com a Nota Técnica para o Programa de 

Fomento Ambiental - IEF.  

Os procedimentos gerais que devem ser seguidos serão:  

- uso exclusivo de espécies nativas de ocorrência regional;  

- existência de informações silviculturais sobre as espécies; 

- utilizar um maior número de espécies possíveis, para promover a diversidade e a 

conservação dos recursos genéticos;  

- isolamento da área com manutenção do cercamento já existente e construção de 

aceiros com 3 metros de largura ao redor da área a ser protegida.  

 Serão plantadas ao todo 300 mudas de espécies nativas, cujas mudas de árvores ou 

plântulas deverão ser adquiridas de fornecedores especializados para tal, podendo 

alternativamente obter plântulas oriundas de outras áreas ou através de reprodução 

em viveiros com a captura de sementes, estaquias ou cepas de exemplares em 

ambientes apropriados e autorizados. As mudas deverão ter altura mínima de 1,5 

metros e em bom estado fitossanitário, covas de 50 x 50 x 50 cm, espaçamento entre 

plantas será de 3 m x 3 m sem alinhamento de fileiras, preservando as árvores 

esparsas já existentes, para imitar ao máximo o ambiente natural, distribuindo-as 

aleatoriamente, de forma que tenhamos 50% de espécies pioneiras para dominar as 

formações de vegetação daninhas e 25% de secundárias para acompanhar o 

desenvolvimento das pioneiras e 25% das espécies de clímax para a médio prazo 

dominar a formação das copas de maior porte. 

Serão tomadas medidas de trato silviculturais como: controle de formigas e ervas 

daninhas, coveamento e adubação na ocasião do plantio e adubação de cobertura 

após um ano de plantio, plantio no período chuvoso, coroamento de 0,60 a 0,80 

metros em torno da muda, com segunda operação de coroamento após 4 meses e a 
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terceira operação de coroamento acontecerá 8 meses após o plantio e replantio das 

mudas perdidas.   

Serão adotadas medidas de controle das espécies exóticas (leucenas e eucaliptos) 

encontradas na área proposta para compensação, por entender como um grande 

problema e com recomendação de manejo. É recomendado que sejam realizadas as 

supressões (mediante autorização do órgão competente municipal), na execução do 

PTRF. Para se evitar conflitos, o empreendedor propõe a comunicação através de 

reuniões com a comunidade local o que será feito e como serão substituídas estas 

espécies, visto que a comunidade não tem o conhecimento dos efeitos negativos de 

tais espécies ao meio ambiente.  

O monitoramento do projeto e a avaliação dos resultados do plantio deverão ser 

realizados através de visitas periódicas até que as mudas estejam aptas a se 

desenvolverem naturalmente. Deverão ser avaliados o crescimento e a condição 

fitossanitária. As mudas fora de padrão adequado, injuriadas ou mortas serão 

substituídas por mudas sadias da mesma espécie ou, pelo menos, do mesmo grupo 

ecológico e sucessional. Será emitido relatório semestral no primeiro ano e 

anualmente, a partir do segundo ano, por um período de quatro anos, contemplando 

a verificação dos resultados obtidos com as práticas de plantio utilizadas, o 

cronograma prevê o acompanhamento do PTRF por cinco anos contando com o ano 

de implantação do mesmo. Para cumprimento das medidas de compensação em APP, 

deverá ser firmado Termo de Compromisso a fim de se realizar a compensação pela 

referida intervenção. 

 

3. Enriquecimento da vegetação da APP do córrego Ferrugem 

Foi constatado em vistoria que a APP do córrego Ferrugem é atualmente constituída 

predominantemente pela espécie exótica Leucaena leucocephala (leucena), além da 

presença de áreas ainda desprovidas de vegetação. Para reconstituir a vegetação 

nativa da APP, foi então solicitado ao empreendedor, a apresentação de Projeto 

Técnico de Reconstituição da Flora - PTRF para enriquecimento da APP, utilizando 

espécies da flora nativa local. O estudo apresentado em resposta a solicitação da 

Supram foi elaborado por Leandro Soares Barbosa, CRBio – N°49.851/4-D, ART n° 

20201000102643. 

No PTRF apresentado é proposto a supressão dos exemplares de leucena e eucalipto 

presentes na área antes do início do projeto de recomposição. A área a ser 

reconstituída é de 10.741,81 m³, conforme se vê na figura 04 abaixo. 
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Figura 4. Polígono (verde) da área localizada na APP do córrego Ferrugem a ser reconstituída pelo 

PTRF, no empreendimento Vilma Alimentos S/A, Contagem/ MG.  

A forma de reconstituição será mediante o plantio de espécies nativas por meio do 

modelo sucessional, que é o plantio em linhas alternadas de espécies pioneiras e 

espécies secundárias iniciais e tardias. O plantio também não deve ser alinhado como 

nos reflorestamentos comerciais, uma vez que se pretende maior semelhança com a 

regeneração natural.  

Foi detalhado no PTRF, a forma de reconstituição da área, que deverá ser iniciada 

com a divisão da APP em quatro sub-áreas. A medida é de caráter preventivo, tendo 

em vista que, existe a possibilidade de alagamento da área pela cheia do córrego 

Ferrugem, e dessa forma, a não supressão total das espécies exóticas presentes em 

toda APP, não permitirá que  o solo fique totalmente exposto, evitando assim o risco 

de erosões no local.  

As espécies escolhidas para plantio na área de APP foram definidas considerando o 

Bioma Mata Atlântica, a sucessão ecológica e as espécies atrativas para a fauna. A 

lista de espécies está detalhada no PTRF.  

O procedimento para implantação do PTRF é descrito resumidamente a seguir: 

- Isolamento da área na parte frontal e instalação de placas indicativas de Área de 

preservação permanente; 

- Preparo do solo anteriormente ao plantio; 

- Coveamento e adubação inicial e de cobertura. O tamanho das covas deve ser de 

40 x 40 x 40 cm; 

- Controle de formigas cortadeiras 60 dias antes do plantio, durante e após o plantio;  

- As mudas devem ser encomendadas e/ ou produzidas com antecedência para 

adquirir as quantidades e espécies indicadas e de preferência próximas ao local de 
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plantio. Devem estar em bom estado fitossanitário, com fuste reto, sem ferimentos e 

desfolhadas; 

- O quantitativo de mudas a ser adquiridas é de 1.194 mudas de 0,6 metros dividas 

em 60% de pioneiras, 25% de secundárias e 15% de clímax; 

- O espaçamento deverá ser de 3 x 3 metros; 

- O coroamento deverá ser realizado num círculo de aproximadamente 0,8 a 1,0 

metros de raio ao redor da muda.  

- Será feito aceiro para prevenção de incêndios;  

- Será realizado o replantio das mudas injuriadas ou mortas;  

- O plantio das mudas deverá ocorrer no final do período chuvoso devido a 

possibilidade de alagamento da área pelo transbordamento do córrego Ferrugem.  

- O monitoramento do projeto e a avaliação dos resultados deverão ser realizados 

através de visitas periódicas durante 5 (cinco) anos. Recomenda-se a extensão do 

período de monitoramento para mais 1 (um) ano, uma vez que no cronograma de 

execução está proposto o plantio de forma sequencial nas 4 (quatro) áreas da APP. 

Será emitido relatório semestral no primeiro ano e anualmente, a partir do segundo 

ano, por um período de quatro anos, contemplando a verificação dos resultados 

obtidos com as práticas de plantio utilizadas, juntamente com documentação 

fotográfica, a ser encaminhada a SUPRAM Central. Da mesma forma que, 

recomendamos que o monitoriamento deve ser extendido para 6 (seis) anos, o 

relatório final deverá ser emitido ao final do sexto ano de projeto.  

Para cumprimento das medidas de compensação em APP, deverá ser firmado Termo 

de Compromisso a fim de se realizar a compensação pela referida intervenção. 

Ressalta-se ainda que, conforme informado no Auto de fiscalização (AF 

144721/2020), foi encontrada uma edificação com depósito com produtos químicos 

na APP do empreendimento. Foi solicitada a retirada dos produtos dessa edificação e 

o remanejamento para outro local do empreendimento fora da APP. A empresa 

apresentou na informação complementar relatório fotográfico comprovando a retirada 

dos produtos químicos deste depósito, e a transferência para outro local de depósito 

fora da APP.  

 

 

 

4. Conclusão 

Com base na análise realizada pela equipe da Supram CM referente às intervenções 

ambientais, apresentamos para apreciação e aprovação da Câmara Técnica de 
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Atividades Industriais – CID do COPAM considerando que o anexo não foi 

apresentado no primeiro parecer elaborado pela Supram CM. Sugerimos o 

deferimento do mesmo, em consonância ao Parecer Único Nº 0557849/2020. 
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ANEXO III DO PARECER ÚNICO 

AGENDA VERDE 
 

1. IDENTIFICAÇÃO DO PROCESSO  

Tipo de Requerimento de Intervenção Ambiental Número do Processo 
Data da 

Formalização 
Unidade do SISEMA 

Responsável processo 

1.1 Integrado a processo de Licenciamento Ambiental 00786/2005/007/2013 04/01/2013 SUPRAM CM 

1.2 Integrado a processo de APEF 
SEI nº 
1370.01.0015576/2020-22 

30/04/2020  

1.3 Não integrado a processo de Lic. Ambiental ou AAF    

2. IDENTIFICAÇÃO DO RESPONSÁVEL PELA INTERVENÇÃO AMBIENTAL 

2.1 Nome: Domingos Costa Indústrias Alimentícias S.A. 2.2 CPF/CNPJ: 17.159.518/0007-60 

2.3 Endereço: Praça Louis Ensch, 97 2.4 Bairro: Cidade Industrial 

2.5 Município: Contagem 2.6 UF: MG 2.7 CEP: 32.210-050 

2.8 Telefone(s): 31 3507-3773 2.9 e-mail: jizidorio@vilma.com.br 

3. IDENTIFICAÇÃO DO PROPRIETÁRIO DO IMÓVEL 

3.1 Nome: Inter Participações e Empreendimentos S/A 3.2 CPF/CNPJ: 19.752.617/0001-91 

3.3 Endereço: Praça Louis Ensch, 160 3.4 Bairro: Cidade Industrial 

3.5 Município: Contagem 3.6 UF: MG 3.7 CEP: 32210-050 

3.8 Telefone(s):  3.9 e-mail: 

4. IDENTIFICAÇÃO E LOCALIZAÇÃO DO IMÓVEL 

4.1 Denominação: Vilma Alimentos – Unidade 4 4.2 Área total (ha): 3,9645 

4.3 Município/Distrito: Contagem 4.4 INCRA (CCIR): --- 

4.5 Matrícula no Cartório Registro de Imóveis: 11.096 Livro: 2-6-C               Folha: 210               Comarca: Contagem 

4.6 Nº. registro da Posse no Cartório de Notas:   Livro:   Folha:   Comarca:  

4.7 Coordenada Plana (UTM)  
X(6): 603509.91 Datum: Sirgas 2000   

Y(7): 7793771.25 Fuso: 23 

5. CARACTERIZAÇÃO AMBIENTAL DO IMÓVEL 

5.1 Bacia hidrográfica: Rio São Francisco 

5.2. Sub-bacia ou microbacia hidrográfica: Rio das Velhas 

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

 

5.8.1 Caatinga  

5.8.2 Cerrado  

5.8.3 Mata Atlântica 3,9645 

5.8.4 Ecótono (especificar):  

5.8.5 Total  

5.4 Uso do solo do imóvel Área (ha) 

5.4.1 Área com cobertura vegetal nativa 
5.9.1.1 Sem exploração econômica 0,3645 

5.9.1.2 Com exploração sustentável através de Manejo  

5.4.2 Área com uso alternativo 

5.9.2.1 Agricultura  

5.9.2.2 Pecuária  

5.9.2.3 Silvicultura Eucalipto  

5.9.2.4 Silvicultura Pinus  

5.9.2.5 Silvicultura Outros   

5.9.2.6 Mineração  

5.9.2.7 Assentamento  

5.9.2.8 Infra-estrutura  

5.9.2.9 Outros 3,60 

5.4.3. Área já desmatada, porém abandonada, subutilizada ou utilizada de forma inadequada, segundo vocação e 
capacidade de suporte do solo.  

 

5.4.4 Total 3,9645 
 

5.5 Regularização da Reserva Legal – RL 

5.5.1 Área de RL desonerada (ha):  5.10.1.2 Data da averbação:  

5.5.2.3 Total  

5.5.3. Matrícula no Cartório Registro de Imóveis:                Livro:             Folha:            Comarca:  

5.5.4. Bacia Hidrográfica:  5.5.5 Sub-bacia ou Microbacia: 

5.5.6 Bioma:  5.5.7 Fisionomia: 

mailto:jizidorio@vilma.com.br
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6. INTERVENÇÃO AMBIENTAL REQUERIDA E PASSÍVEL DE APROVAÇÃO 

6.1 Tipo de Intervenção 

Quantidade 

unid 
Requerida 

Passível de 
Aprovação 

6.1.1 Supressão da cobertura vegetal nativa com destoca   ha 

6.1.2 Supressão da cobertura vegetal nativa sem destoca   ha 

6.1.3 Intervenção em APP com supressão de vegetação nativa    ha 

6.1.4 Intervenção em APP sem supressão de vegetação nativa 0,338631 0,338631 ha 

6.1.5 Destoca em área de vegetação nativa    ha 

6.1.6 Limpeza de área, com aproveitamento econômico do material lenhoso.   ha 

6.1.7 Corte árvores isoladas em meio rural (especificado no item 12)   un 

6.1.8 Coleta/Extração de plantas (especificado no item 12)   un 

6.1.9 Coleta/Extração produtos da flora nativa (especificado no item 12)   kg 

6.1.10 Manejo Sustentável de Vegetação Nativa   ha 

6.1.11 Regularização de Ocupação Antrópica Consolidada em APP   ha 

6.1.12 Regularização de 
Reserva Legal 

Demarcação e Averbação ou Registro   ha 

Relocação   ha 

Recomposição   ha 

Compensação   ha 

Desoneração   ha 

7. COBERTURA VEGETAL NATIVA DA ÁREA PASSÍVEL DE APROVAÇÃO 

7.1 Bioma/Transição entre biomas Área (ha) 

7.1.1 Caatinga  

7.1.2 Cerrado  

7.1.3 Mata Atlântica 0,0 

7.1.4 Ecótono (especificar) Cerrado e Mata Atlântica  

7.1.5 Total  

8. PLANO DE UTILIZAÇÃO PRETENDIDA  

8.1 Uso proposto Especificação Área (ha) 

8.1.1 Agricultura    

8.1.2 Pecuária   

8.1.3 Silvicultura Eucalipto   

8.1.4 Silvicultura Pinus   

8.1.5 Silvicultura Outros   

8.1.6 Mineração   

8.1.7 Assentamento   

8.1.8 Infra-estrutura   

8.1.9 Manejo Sustentável da Vegetação Nativa   

8.1.10 Outro Indústria de alimentos 0,338631 

9. DO PRODUTO OU SUBPRODUTO FLORESTAL/VEGETAL PASSÍVEL DE APROVAÇÃO 

9.1 Produto/Subproduto Especificação Qtde Unidade 

9.1.1 Lenha   m3 

9.1.2 Carvão    

9.1.3 Torete    

9.1.4 Madeira em tora    

9.1.5 Dormentes/ Achas/Mourões/Postes    

9.1.6 Flores/ Folhas/ Frutos/ Cascas/Raízes    

9.1.7 Outros    m3 

 10. PARECER TÉCNICO, MEDIDAS MITIGADORAS E COMPENSATÓRIAS FLORESTAIS. 
 

11. RESPONSÁVEIS PELO PARECER TÉCNICO. 

 
 

Servidor: Lucélia Araújo Guimarães 
MASP: 1.379.684/2 

 
 

 


