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Núcleo Regional de Regularizaçáo Ambiental de Timóteo:
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na cidade de f(>. r SmAÇ
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, estado de Minas Gerais,

COMUNICO que irei reatizar, EM CARÁfen EMERGENGIAL, intervenção:

(& em área de preservação pe rmanente - APP: (^, , . -, Cl '

(_) corte de árvore(s) - da espécie(s):
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município de n C} \,) nD5 a fim de

Ci .j s5, o. í

Estou ciente de que deverei formalizaÍ o processo de regularização ambiental
êffi, no máximo, 90 (noventa) dias, contados da data da realizaeão desta
comunicaçáo, coniorme legislaçáo vigente.

Roteiro de Acesso: (descrever de forma clara e objetiva, como
chegar ao loca! objeto da comunicaçáo emergencial, sendo o ponto
de partida o município de Timoteo/Mc)

Local, Data.
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Endereço para correspondência (área urbana) e contato telefônico.

OBS.: Ao formalizar o processo de
regularização ambiental, informe o número do
protocolo deste comunicado que deu origem à
i ntervenção emergencia l. OUÉrrP
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ANEXO I

REQUERIMENTO PARA INTERVENçÃO AMBIENTAL

\

\--

1 .1 Nome: Shirley Andrade Pereira 1 .2 CNPJ/CPF: 057.839 .716-18

1.3 Endereço: Fazenda Ancarote, s/n 1.4 Bairro: Zona Rural

1.5 Município: Braúnas 1.6 UF: MG

1.8 Telefone(s): (31) 99796-3385 1.9 e-mail

1.10 Proprietáriodolmovel (X) Arrendatário( ) Comodatário( )Outro

2.1 Denominação. Fazenda Ancarote 2.2 total (ha): 77,4764

2.3 Município: Braúnas-Mc 2.4 rNCRA (CCtR):

rio Registro de lmoveis: 5693 Livro: 2 Folha: 00 Comarca: Guanhães/MG2.5 Matrícula no Carto

2.6 No registro da Posse no Cartorio de Notas Livro: Folha: Comarca:

Legal - RL do imovel se encontra regularizada? ( ) Sim ( ) Não.

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

documentação conforme item 7.3.

3.1 A Reserva

I existe ocupação antropica consolidada em Area de Preservação Peiúanente -

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

regularização.

3.2 No imove

smatadas, porém abandonadas, subutilizadas ou utilizadas de

forma inadeguada, segundo a vocaçãoecapacidadedesuportedosolo? ( ) Sim (X) Não

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

3.3 O imóvel possui áreas de

3.4. Regularização de Reserva Legal Quantidade

3.4.1 Demarcação e Averbação

Credenciado( )sim ( )não

ou Registro Profissional

3.4.2 Relocação.

3.4.4 Compensação. 0,01 ha

3.4.5 Compensação Social de Reserva Legal

3.4.6 Servidão florestal.

RECEBEMOS

DArA: 0P,t 0b t ,lf
ü4t4ü808Lg5/LB
?3/02/20L8 14:43:31
Processo SIIí Intervenção Ànbrental.
HUCIEO TI}ÍÓTEO
SETOR DO HUCIEO FIORESTAI
SHIRTEI ÀHDRÀDE PEREIEÀ
REF O4O{OOO1OB2/L7 REQTO IÀ ÀPP S/SÜF

IvIASP: 7

Àbertura
Tipo Doc

Unid Àdm

Req. Int
Reg. Ext
Àsgun to :

\/t lrf  ASS:

1í
t

/

í. TDENTIFTCAÇÃO DO RES:PONSAVEL PELA REGULARIZAÇÃO AilIBIENTÀL

1.7 CEP: 35189-000

2. IDENTTFIGAçÃO DO TMOVEL

3, S|TUAÇAO AMBTENTAL DO IMOVEL

Unidade

3.4.3 Recomposição.
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4.í Tipo de lntervenção Quantidade Unidade

4.1.1 Supressão de cobertura vegetal nativa, com destoca, para

uso alternativo do solo.
ha

4.1.2 Supressão de cobertura vegetal nativa, sem destoca, para

uso alternativo do solo.
ha

4.1.3 lntervenção com supressão de cobertura vegetal natíva em

áreas de preservação permanente - APP.
ha

4.1.4 lntervenção sem supressão de cobertura vegetal nativa em

áreas de preservação permanente - APP.
0,024 ha

4.1.5 Destoca em área remanescente de supressão de vegetação

nativa.
ha

4.1.6 Corte ou aproveitamento de árvores isoladas nativas vivas ha

4.1.7 Manejo sustentável da vegetação nativa ha

4.1 .8 Regularizaçáo de ocupação antrópica consolidada em APP. ha

4.1.9 Supressão de maciço florestal de origem plantada, tendo

presença de sub-bosque nativo com rendimento lenhoso.
ha

4.1.10 Supressão de maciço florestal de origem plantada,

localizado em área de reserva legal ou em APP.
ha

4.1 .11 Supressão de florestas nativas plantadas que não foram

cadastradas junto ao Instituto Estadual de Florestas - lEF.
ha

4.1.12 Aproveitamento de material lenhoso m

5.í Uso proposto Area (ha) Uso proposto Area (ha)

5.1.1 Agricultura 5.1 .6 Mineração

5.1 .2 Pecuária 5.1.7 Assentamento

5. 1 .3 Silvicultura Eucalipto 5.1.8 lnfraestrutura o,o24

5.1 .4 Silvicultura Pinus
5.1 .9 Manejo Sustentável

Vegetação Nativa

da

5.1 .5 Silvicultura Outros 5.1 .10 Outro

2
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a
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5. PLANO DE UTTLIZAÇÃO PRETENDTDA PARA A AREA REQUERIDA PARA
INTERVENÇÃO

§. AP.ROVEITAHIENTO §OCIOECONOMICO
FLORESTAL'VEGETAL

DO ..PRODUTO.. . OU SUBPRODUTO
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6.1 O produto e/ou subproduto vegetal oriundo da intervenção, será utilizado para: Produção De

Carvão Vegetal ( ); Comercializaçáo "ln Natura" ( ); Beneficiamento e comercialização

( ); Uso na propria propriedade ( )

6.2 A reposição florestal obrigatória será de responsabilidade (X) do responsável pela

intervenção ( ) do consumidor.

que as informações prestadas são verdadeiras e que não se

encontra em andamento ação judicial tendo por objeto a propriedade ou posse da área em

... 5.0,* .*i...,r\n"d* n d.*

Assinatura do Requerente

§

Nde*\\tL

"Declaro sob as penas da lei,

questão".

7.í DOCUMENT GERAL

7.1.1 Req uerimento Padrão para Regularizaçáo Ambiental - SEMAD

7 .1 .2 Cópia da Orientação Básica ou Certidão de Dispensa

o dos dados e devoluçâo do RG e CPF/CNPJ do

proprietário/procurador/responsável pela intervenção ambiental. Procuração, quando for o
caso. Carta de Anuência, quando propriedade pertencente a mais de um proprietário. Copia

do Contrato Social ou Ata da ultima assembleia, quando pessoa jurídica.

7 .1.3 Apresentação, para anotaçã

7 .1 .4 Apresentação de comprovante de endereço, para conferência e devolução

7 .1 .5 Contrato de arrendamento, comodato, posse ou outro, quando for o caso

menos de 1 (um) ano ou, quando for o caso, documento que caracterize a Posse por Justo

Título ou, quando for o caso, Declaração de Posse por Simples Ocupação, modelo padrão

IEF/SEMAD, com assinatura dos confrontantes e do prefeito municipat ou presidente do

Sindicato Rural.

7.1.6 Certidão de interro teor, emitida pelo Ca rtório de Registro de lmóvel, atualizada com

vegetação nativa de áreas inferiores a 10 ha, conformeAnexo Il desta Resolução, ou plano

de Utilização Pretendida, quando envolvam supressão de vegetaçâo nativa de áreas iguals
ou superlores a 10 há, conforme Anexo lll desta Resolução.

7.1.7 Plano Simplificado de Utilização pretendida quando envolvam supressão de

7.1.8 Comprovação da Reserva Le zada - Termo de Responsabilidade de
Preservação de Reserva Legal contendo o carimbo de averbação do Cartorio de Registro

gal regulari

\-

3
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de lmóveis, no caso da averbação não se encontrar transcrita à margem da matrícula do

imóvel ou, no caso de posse, Termo de Compromisso de Averbação e Preservação da

Reserva Legal, devidamente registrado em Cartório de Notas ou de Títulos e Documentos.

7 .1.9 Copia digital e três vias impressas da planta topográfica planimétrica, contendo no

mínimo: malha de coordenadas, datum horizontal, identificação da carta e fuso; orientação

magnética; área total do imovel; localização georreferenciada das áreas de preservação

permanente e reserva legal; representação do uso atual do solo contendo área com

cobertura vegetal nativa por bioma, fisionomia e estágio de regeneração, área abandonada,

subutilizada ou utilizada de forma inadequada, segundo a vocação e capacidade de suporte

do solo; área com uso alternativo do solo discriminando as ocupações agrossilvipastoris,

infraestrutura, hidrografia, rede viária, rede de alta tensão, acidentes geográficos;

localização se for o caso, de unidades de conservação adjacentes ou inclusas à

propriedade; confrontantes; legenda; data; assinatura do responsável técnico pela

elaboração e ART.

Para imoveis com presença de morros, assim classificados as elevações do terreno com

cota do topo em relação à base entre cinquenta e trezentos metros e encostas com

declividade superior a trinta por cento (aproximadamente 170) na Iinha de maior declividade,

substituir a planta topográfica planimétrica por planta topográfica planialtimetrica.

7 .1.10 Roteiro de acesso ao imóvel.

7.2 ES PEC FICA Nos requerimentos vinculados ao Licen clamento
Ambiental os planos e estudos específicos como inventário florestal, projeto técnico de
reconstituição da flora, plano de recuperação de áreas degradadas ou outros, deverão ser
contemplados pelo EIA/RIMA, não sendo exigida a sua apresentação à parte.

7.2.1 lntervenção em APP - a!ém da documentação geral, especificada no item 7.1,

anexar:

7 .2.1.1 Projeto técn ico da obra, plano, atividade ou projeto referente à utilidade pública ou

interesse social, com Iocalização georreferenciada na planta topográfica

7.2.1.2 Proposta de medidas ecologicas de caráter mitigador e compensatório

7 .2.1.3 Estudos técnicos que comprovem a inexistência de alternativa técnica e locacional,

elaborado por profissional habilitado, conforme Lei 14.309102.

7 .2.1.4 Projeto Técnico de Reconstituição da Flora - PTRF, de acordo com legislação

vigente, em especial, conforme Resolução CONAM A 42912011 e Deliberação Normativa

4

\

7 .1.11 Comprovante do pagamento dos emolumentos.
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7 .2.1.5 Para requerimento de intervenção vinculada à atividade minerária, prova de

titularidade de direito mineral outorgado pelo DNPM e Plano de Recuperação de Areas

Degradadas - PRAD, com ART.

7 .2.1.6 Para regularização de ocupação antropica consolidada em APP, anexar

comprovação, juridicamente válida, de que a locação do empreendimento se concluiu até a

data fixada na lei estadual vigente (como declaração de confrontantes, projeto técnico da

construção, notas fiscais da época de instalação, imagens de satélite, ou outro).

7.2.2 lntervenção em Floresta
documentação geral, especificada

Plantada (APP, RL, sub-bosque) - Além da
no item 7.í, anexar:

7 .2.2.1 Projeto de Recuperação da Area Degradada - PRAD para os casos de floresta

plantada em APP e/ou Reserva Legal.

7.2.3 Aproveitamento de illaterial Lenhoso - Além da documentação geral,
especificada no item 7.1, anexar, com exceção do item 7.1.7=

7 .2.3.1 Copia do documento autorizativo que comprove a origem legal do material lenhoso.

No caso de aproveitamento de material lenhoso originado de desmate ilegal, comprovante

de quitação do auto de infração através do parcelamento ou pagamento integral, quando for

o caso.

7.2.3.2 Documento do juiz autorizando devolução em caso de material apreendido

7.2.4 lntervenção por meio de Manejo Sustentável de Vegetação Nativa - Além da
documentação geral, específica no item 7.1, anexar os documentos abaixo:
7.2.4.1 Plano de Manejo, conforme Anexo IV, desta Resolução

7 .2.4.2 Termo de Compromisso Manutenção de Florestas em Regime de Plano de Manejo

Florestal, conforme Anexo V, desta Resolução.

7.2.5 Supressão de florestas nativas plantadas que não foram cadastradai júnto ao
lnstituto Estadual de Florestas - lEF.
7 .2.5.1 Declaração de Colheita e Comercializaçáo de Florestas Plantadas (Anexo Il),

disponível no sitio eletrônico do lnstituto Estadual de Florestas:

http .//www. ief . mq . q ov. br/fl orestaslcol he ita -e - co m e r cializaca o - d e -f I o re st a s - p I a n t a d a s

7 .2.5.2 Copia do termo de compromisso relacionado à reposição firmado se for o caso
7 .2.5.3 lnventário florestal do maciço ou inventário florestal pré corte, com a devida ART,

para maciços acima de 50 (cinquenta) hectares, conforme termo de referência constante

na Resolução conjunta Semad/lEF no 177512012.

7.2.5.4 Documento contratual que comprove o direito ou cessão de direito de exploração da

5
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floresta e a natureza da exploração

7 .3.1 Requerimento Padrão para Regularizaçáo - SEMAD (Anexo l).

7.3.2 Comprovante de pagamento dos emolumentos.

7 .3.3 Certidão do registro do imovel atualizada com prazo máximo da emissão de 01 (um)

ano.

7.3.4 Copia do CNPJ, caso exista e copia do CPF e Carteira de ldentidade do(s)

proprietário(s) e cônjuge(s).

7 .3.5 Laudo Ambiental obrigatório, no caso dos profissionais credenciados.

7 .3.6 Copia atualizada do Comprovante de credenciamento profissional.

7.3.7 Três cópias da ART (via obra/serviço)

7.3.8 Três copias do Memorial Descritivo da área total.

7.3.9 Memorial Descritivo da área de reserva legal.

7.3.10 Plano de Relocação de Reserva Legal, quando for o caso, nos termos do §§ 6" e 70

do art. 18 do Decreto Estadual 43.710104.

7.3.11 Projeto Técnico de Reconstituição da Flora - PTRF, com ART, quando recomposição

da RL.

7.3.12 Compensação de RL, fora do imóvel matriz - Plano Tecnico de Compensação da

Reserva Legal; certidão de registro do imove! receptor; planta topográfica planialtimétrica,

com as especificações constantes no item 7 .1.9, referente ao imóve! receptor.

7 .3.13 Compensaçâo Social de Reserva Legal (CSRL) - Apresentar documentação

conforme Deliberação Normativa no 18112013.

6

J
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7.3 RESERVA LEGAL - Documentação para a Regularização da Reserva Legal
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Reg. Int
Reg. Ext
Àssunto:

04040000843/18
LLtL1/1AL1 L6.ZS: S6
Docu!íEHTÀÇÃo PÀRÀ PROCESSO
HUCIEO TI}íÓTEO
SETOE DO HUCIEO FIOEESTÀI
TRÀJÀNO PEEEIRÀ DE SOUZÀ
REF 04040000 LgEtLB ÀpEESENTÀ DOCUI,íEHTÀANEXO I

REQUERIMENTO PARA INTERVENçÃO AMBIENTAL

\y

rajano Pereira de Souza1 .1 Nome: T 1.2 CNPJ/CP F: 869.570.580-20
1.3 Endereço: F azenda Ancarote, s/n 1.4 Batrro: Córrego do Ancarote

unicípio: Braúnas1.5 M 1.6 UF: MG 1.7 CEP: 35189-000
ne(s): (31) 99790-338s1.8 Telefo 1.9 e-mail:

) Outro) Comodatário (1.10 Proprietário do lmóve l(X)Arrendatário(
2. tDENT|FICAç DO IM

2.1 Denominação: F azenda Ancarote 2.2 a total (ha): 67,92
3 Município: Braúnas-Mc2

2.4 TNCRA (CC!R):

Comarca:
Mesquita/MG

2.5 Matrícula no Cartório Registro d Livroe m VEISó 9356 90 oF ha 3 2t3

Livro: Folha: Comarca:
2.6 No registro da posse no Cartório de Notas

3.S

Se não, selecionar no campo 3.4 a forma
documentação conforme item 7.3.

de regularização pretendida e providenciar

3.1 A Reserva Legal - RL do imovel se encontra regularizada? ( )Sim ( x )Não

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

3.2 No imóvel ex iste ocupação antropica consolidada em a de Preservação Permanente -

forma inadequada, segundo a vocação e capacidade de
se sim, a intervenção pretendida ocorrerá nestas áreas?

suporte do soto? ( ) Sim ( X ) Não

( )Sim( )Não.

3.3 O imovel possui áreas desmata das, porém abando nadas, subutilizad as ou utilizadas de

e Reserva Legal3.4. Regulariza ção d

Averbação ou

( )não

Registro Profissionale3 4.1 Demarcação

Credenciado ( ) sim

3.4.2 Relocação

3.4.3 Recomposição

3.4 4 CompensaÇão.
0,01 ha

de Reserva Legal3.4.5 Com pensação Social

6 Servidão florestal.3.4

t

,§
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REQUERIDA4,

4.í Tipo de lntervenção Unidade

4.1.1 Supressão de cobertura vegetal nativa, com destoca, para

uso alternativo do solo.
ha

4.1.2 Supressão de cobertura vegetal nativa, sem destoca, para

uso alternativo do solo.
ha

4.1.3 lntervenção com supressão de cobertura vegetal nativa em

áreas de preservação permanente - APP.
ha

4.1.4 lntervenção sem supressão de cobertura vegetal nativa em

áreas de preservação permanente - APP.
0,024 ha

4.1.5 Destoca em área remanescente de supressão de vegetação

nativa

4.1.6 Corte ou aproveitamento de árvores isoladas nativas vivas a ha

4.1.7 Manejo sustentável da vegetação nativa. ha

4.1.8 Regularizaçáo de ocupação antropica consolidada em APP ha

4.1.9 Supressão de maciço florestal de origem plantada, tendo

presença de sub-bosque nativo com rendimento lenhoso.
ha

4.1.10 supressão de maciço florestal de origem plantada,

localizado em área de reserva legal ou em APP.
ha

4.1.11 Supressão de florestas nativas plantadas que não foram

cadastradas junto ao lnstituto Estadual de Florestas - lEF.
ha

m'

5.1 Uso proposto Area (ha) Uso proposto Area (ha)

5.1 .1 Agricultura 5.'l .6 Mineração

5.1.2 Pecuária 5.1.7 Assentamento

5.1 .3 Silvicultura Eucalipto 0,024

5.1 .4 Silvicultura Pinus
5.1 .9 Manejo

Vegetação Nativa

Sustentável da

5.1 .5 Silvicultura Outros 5.1 .10 Outro

6 SUBPRODUTOUTO

ha

\-

2

q

Quantidade

4.1.12 Aproveitamento de material lenhoso.

5. PLANO DE

INTERVENçÃO
PRETENDIDA PARA A AREÂ REQUERIDA PARA

5.1 .8 lnfraestrutura


