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ANEXO I

REQUERIMENTO PARA INTERVENÇÃO AMBIENTAL

\-,

1. IDENTIF|CAçAO DO RESPONSAVEL PELA REGULARTZAÇÃO AMBIEHTAL

1.1 Nome: FLAVIO ALVES DE Llll,lA 1 .2 CNPJ/CPF: 497 .257.506-59

1.3 Endereço: RUA DORCELINO, N" 140 1.4 Bairro: CENTRO

1.5 Município: NAQUE 1.6 UF: MG 1 .7 CEP: 35.í í 7-000

1 .8 Telefone(s): 31 -38224012 1 .9 e-mail: solução@solucaoambiental.com

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

2. IDENT|F|CAçÃO DO TMOVEL

2.1 Denominação: FAZENDA CÔRREGO DO SALGADO 2.2 Area total (ha): í07,50

2.3 Município: NAQUE 2.4 TNCRA (CC|R) 418.0í3.003.468-6

2.5 Matrícula no Cartório Registro de lmóveis: í.266 Livro: 2 Folha: Comarca: AÇUCENA

2,6 No registro da Posse no Cartório de Notas: Livro. Folha: Comarca:

3. SITUAçÃO AMBTENTAL DO TMoVEL

3.1 A Reserua Legal - RL do imovel se encontra regularizada? ( X ) Sim ( ) Não.

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

documentação conforme item 7.3.

3.2 No imóvel existe ocupação antrópica consolidada em Area de Preseruação Permanente -

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, subutilizadas ou utilizadas de

forma inadequada, segundo a vocação e capacidade de suporte do soto? ( ) Sim (X I Não.

Se sim, a intervençáo pretendida oconerá nestas áreas? ( ) Sim ( ) Não.

3.4. Regularização de Reserva Legal Quantidade Unidade

3.4.1 Demarcação e Averbação

Credenciado( )sim ( )não

ou Registro Profissional

3.4.2 Relocação.

3.4.3 Recomposiçáo,

3.4.4 Compensação.

3.4.6 Servidâo florestal.
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3.4.5 Compensação Social de Reserua Legal.



!

1



§t
70r 9y)

GOVERNO DO E§TADO DE MINAS GERAIS

Secretaria de Estado.de Meio Ambiente e Deenvolvimento Sustentável - SEMAD

\-,

\-?

4. TNTERVENçÃO AMBTENTAL REQUERTDA

4.í Tipo de lntervenção Quantidade Unidade

4.1.1 Supressão de cobertura vegetal nativa, com dêstoca. ha

4.1.2 Supressão de cobertura vegetal nativa, sem destoca. ha

4.1.3 lnteruenção em APP com supressão de vegetação nativa. ha

4.1.4lntervençâo em APP sem supressão de vegetaçáo nativa 0,0555 ha

4.1.5 Destoca em área de vegetação nativa. ha

4.1.6 Corte/pda de áruores isoladas, vivas (especificafl ha

4.1.7 Manejo sustentável de vegetação nativa. ha

4.1.8 Supressão de maciço florestal de origem plantada, com

presença de sub-bosque nativo com rendimento lenhoso.
ha

4.1 .9 Supressáo de maciço florestal de origem plantada, localizado

em área de reserua legal.
ha

4.1.10 Supressão de maciço florestal dê origem plantada,

localizado em âreade preseruaSo permanente.
ha

4.1.11 Regulanza$o de Ocupação Antropica Consolidada em

APP.
ha

4.1.12 Aproveitamento de material lenhoso m2

5. PLANO DE UTILIZAçÃO PRETENDIDA PARA A AREA REQUERIDA PARA
TNTERVENçÃO

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

5.1.1 Agricultura 5.1 .6 Mineração

5.1.2 Pecuária

5. 1 .3 Silvicultura Eucalipto 5.1 .8 lnfraestrutura

5.1 .4 Silvicultura Pinus
5.1 .9 Manejo

Vegetação Nativa

Sustentável da

5. 1 .5 Silvicultura Outros 5.1.10 Outro: PISCICULTURA 0,0555

6, APROVEITAMENTO SOCIOECONÔMICO DO PRODUTO OU SUBPRODUTO
FLORESTAIJI/EGETAL

6.1 O produto e/ou subproduto vegetal oriundo da intervençáo, será utilizado para: Produçáo De

Carvão Vegetal ( ); Comercializaçáo "ln Natura' ( ); BeneÍiciamento e comercializaçáo

( ); Uso na propria propriedade ( ).

6.2 A reposiçáo florestal obrigatória será de responsabilidade ( ) do responsável pela
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5.1.7 Assentamento
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intervençao ( ) do consumidor.

"Declara soô as penas da lei, que as informaçõês prestadas são verdadeiras e que nâo se

enantra em andamento ação judicial tenda por objeto a prcpriedade ou posse da área em

questão".

trgâ, í5 de Janeiro de 20í8.

/ d (

rúÚto ALvES DE LIMA

7. DOCUHENTAçAO

7,1 O GERAL

7.1.1 Requerimento Padrão para Regulariza$o Ambiental - SEMAD.

7.1.2 Copia da Orientação Básica ou Certidão de Dispensa.

7 .1.3 Apresentação, para anotaçáo dos dados e devoluçáo do RG e CPF/CNPJ do

proprietário/procurador/responsável pela intervençâo ambiental, Procuraçáo, quando for o

caso. Carta de Anuência, quando propriedade pertencente a mais de um proprietário. Cópia

do Contíato Social ou Ata da última assembleia, quando pessoa jurídica.

7.1.4 Apresentaçâo de comprovante de endereço, para conferência e devoluçáo.

7 .1.5 Contrato de arrendamento, mmodato, posse ou outro, quando for o caso.

7 .1.6 Certidão de inteiro teor, emitida pelo Cartório de Registro de lmóvel, atualizada com

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

Título ou, quando for o caso, Declaraçáo. de Posse por'simples Ocupaçâo, modelo padrão

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

Sindicato Rural,

7.1.7 Plano Simplificado de Utilização Pretendida quando envolvam supressáo de

vegetaçâo nativa de,áreas inferiores a 10 ha, conforme Anexo ll desta Resolução, ou Plano

de Utilização Pretendida, quando envolvam supressão de vegetaçáo nativa de áreas iguais

ou superiores a 10 há, conforme Anexo lll desta Resoluçáo.

,7.1.8 Comprovaçáo da Reserva Legal regularizada - Termo de Responsabilidade de

Preseruaçáo de Reserua Legal contendo o carimbo de averbaÉo do Cartório de Registro

de lmóveis, no caso da averbaçâo'não se encontrar transcrita à margem da matrícula do

imóvel ou, no caso de posse, Termo de Compromisso de Averbaçáo e Preservação da
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Reserva Legal, devidamente registrado em Cartorio de Notas ou de Títulos e Documentos.

7.1.9 Cópia digital e três vias impressas da planta topográfica planimétrica, contendo no

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

magnéticai área total do imovel; localizacfio geoneferenciada das áreas de prcseruação

.permanente e reserua legal; representaçáo do uso atual do solo contendo área . com

cobertura vegetat nativa por bioma, fisionomia e estágio de regeneração, áreaabandonada,

subutilizada ou utilizada de foma inadequada, segundo a vocaçáo e capacidade de suporte

do solo; área uso. altemaüvo do solo discriminando as ocupaçÕes agrossilvipastoris,

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

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

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

elaboração e ART.

Para imóveis com presença de monos, assim classificados as elevações do terreno com

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

declividade superior a trinta por cento (aproximadamente 17o) nalinha de maior declividade,

substituir a ptanta topográfica planimetrica por planta topográfica planialtimétrica.

7 .1.10 Roteiro de acesso ao imóvel.

7 .1.11 Comprovante do pagamento dos emolumentos.

7.2 DOCUiíENTAçÃO ESPECIFICA - Nos requerimentos vinculados ao Licenciamento

Ambiental os planos e estudos específicos como inventário florestal, projeto técnico de

reconstituiçáo da flora, plano de recupração de áreas degradadas ou outros, deverão ser
contemplados pelo EiA/R|MA, não sendo exigida a sua apresentação à parte.

7.2.1. lntervençáo em APP - além da documentaçáo geral, especiÍicada no item 7 .1,

anexar:

7.2.1.1 Projeto tfunico da obra, plano, atividade ou projeto referente à utilidade pública ou

interesse srcial, com localizaçâo geoneferenciada na planta topográfica.

7.2.1.2 Proposta de medidas emlógicas de caÉter miligador e compensatório.

7.2.1.3 Estudos técnicos que compn vem a inexistência de altemativa técnica e locacional,

elaborado por profissionál naOititado, conforme Lei 14.309102.

7 .2.1.4 Projeto Técnico de Reconstituiçáo da Flora - PTRF, de acordo com legislaçáo

vigente, em especial, conforme Resolução CONAM A 42gt2011 e Deliberaçáo Normativa

coPAM 76t2004;
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