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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 COM AAF 11020000258/18 31/10/2018 10:28:38 NUCLEO PATROCÍNIO

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)

00047557-4 / CELIO BARBIERE PASCOAL 

RUA ANTONIO ZEFERINO PAULA, 1673 SANTA MONICA 

475.119.586-72

U B E R L A N D I A                              MG 38.400-000

     

00047557-4 / CELIO BARBIERE PASCOAL 

RUA ANTONIO ZEFERINO PAULA, 1673 

U B E R L A N D I A                              

     

MG 38.400-000

SANTA MONICA 

475.119.586-72

Fazenda Rio Preto e Monte Alvao 212,3442

415.014.003.280-4ABADIA DOS DOURADOS

10.828 E 11. 02 116 E 1 C O R O M A N D E L                              4.5 Matrícula no Cartório Registro de Imóveis:

251.500

7.966.500 23K

SIRGAS 2000

rio Paranaíba

5.2 Conforme o ZEE-MG, o imóvel está (X) não está ( ) 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, 29,83% do município onde está inserido o imóvel



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

11,0719

Corte/aproveit. árvores isoladas,vivas/mortas em meio rural 442,0000 un

Supressão da cobertura vegetal nativa COM destoca 8,8930 ha

Tipo de Intevenção PASSÍVEL DE APROVAÇÃO Quantidade Unidade

un442,0000Corte/aproveit. árvores isoladas,vivas/mortas em meio rural
ha0,0000Supressão da cobertura vegetal nativa COM destoca

7. COBERTURA VEGETAL NATIVA DA ÁREA PASSÍVEL DE APROVAÇÃO

7.1 Bioma/Transição entre biomas Área (ha)
7.2 Fisionomia/Transição entre fisionomias Área (ha)

8. COORDENADA PLANA DA ÁREA PASSÍVEL DE APROVAÇÃO

8.1 Tipo de Intervenção Datum Fuso
Coordenada Plana (UTM)

X(6) Y(7)

Corte/aproveit. árvores isoladas,vivas/mortas em mei SIRGAS 2000 23K 252.000 7.966.291

Supressão da cobertura vegetal nativa COM destoca SIRGAS 2000 23K 251.120 7.967.056
9.  PLANO DE UTILIZAÇÃO PRETENDIDA 

9.1 Uso  proposto Especificação Área (ha)
Agricultura 20,2602

Total 20,2602

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

10.1 Produto/Subproduto Especificação Qtde Unidade

LENHA FLORESTA NATIVA 195,83 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

5.2 Especificação da inserção do imóvel em área prioritária para conservação: ALTA.
5.6 Especificação grau de vulnerabilidade:MEDIA.

Especificações das Intervenções Ambientais:
Corte/aproveit. árvores isoladas,vivas/mortas em meio rural - Area com uso alternativo do solo

12. PARECER TÉCNICO, MEDIDAS MITIGADORAS E COMPENSATÓRIAS FLORESTAIS

1. HISTÓRICO
a. Data da formalização: 20.08.2018
b. Data da emissão do parecer técnico: 30.10.2018

2. OBJETIVO
É objetivo desse parecer técnico a analise da solicitação para o Corte de Árvores Isoladas e a Supressão da Cobertura Vegetal
Nativa com destoca em 20,2602ha e 8,8930ha respectivamente. O requerimento tem como justificativa o ampliação das atividades
agrícolas com o plantio de soja, milho, feijão e cana. Tais objetivos estão em consonância para Não Passível de Licenciamento
tendo como número 0345686/2016 orientado Criação de ovinos, caprinos, bovinos de corte e bufalos de corte.
3. CARACTERIZAÇÃO DO EMPREENDIMENTO
O imóvel denominado Fazenda Rio Preto e Monte Alvão localiza-se no município de Coromandel, Estado de Minas Gerais
registrada sob os números 10.828 e 11.070 livro 2 no cartório de registro de Coromandel e possui área total de 212,3442hectares
correspondendo a 5,6597 módulos fiscais
A área em questão encontra-se na bacia hidrográfica do Rio Paranaíba (UPGRH PN1) e possui dois cursos hídricos no interior do
imóvel, bem como duas nascentes, computando 11,0719ha em áreas de Preservação Permanente, segundo planta topográfica de
responsabilidade do Técnico Darlan Teixeira de Oliveira CREA 199.910/TD. O solo caracteriza-se como latossolo com relevo suave
ondulado.
As áreas de reserva legal estão devidamente averbadas as margens da matrícula com área de 46,0052ha com fitofisionomia de
Floresta Estacional Semidecidual e Campo cerrado, bem como devidamente declaradas no Cadastro Ambiental Rural com área de
46,0045ha com fitofisionomia de Floresta Estacional Semidecidual e Campo cerrado. Saliento que no processo 11020000257/18 foi
solicitado a relocação de 5,5632ha de reserva legal que foram indeferidos por se tratar de Floresta Estacional Semidecidual,
mesma área requerida para supressão nesse processo.
Verificou-se que as informações prestadas no Cadastro Ambiental Rural - Recibo n.
MG-3100104-A793D7D629604E58B829D6D3E637005C- correspondem com as constatações feitas durante a vistoria técnica
realizado no imóvel no dia 26.10.2018 a partir das plantas topográficas apresentadas e posteriormente conferidas com o croqui
apresentado no recibo.
Os proprietários e posseiros rurais deverão retificar e atualizar as informações declaradas no CAR quando houver solicitação do
órgão ambiental competente ou diante de alteração de natureza dominial ou possessória, devendo essa alteração ser
aprovada/homologada pelo órgão ambiental competente.
Diante dos critérios ambientais definidos pelo artigo 26 da Lei 20.922/2013, aprovo a localização da reserva legal desmarcada no
Cadastro Ambiental Rural - Recibo n. MG-3100104-A793D7D629604E58B829D6D3E637005C- na data de 25.03.2016.
Informo que as áreas estão nas adjacentes de outras áreas também preservadas em fisionomia de campo, podendo conferir ao
relevo a preservação em resposta a dificuldade/impossibilidade  de mecanização destas áreas, conforme observado na figura 1.
Saliento ainda que as áreas de Reserva Legal estão adjacentes a dois dos cursos hídricos no interior do imóvel, formando um
fragmento que potencializa a manutenção do fluxo hídrico, garantindo a preservação dos recursos bióticos e abióticos.  Desta
forma, as áreas marginais (30 m) que foram as APP já possuem função preservacionista dos cursos, somados as áreas de Reserva
Legal formarão uma manta ainda mais expressivas na contenção de águas pluviais e na oferta de água aos recursos hídricos.
Ao traçarmos uma linha perpendicular as áreas destinadas ao computo de reserva legal vemos que temos uma inclinação bastante
evidente com inclinação máxima de 26,5%.
4. DA AUTORIZAÇÃO PARA INTERVENÇÃO AMBIENTAL
Diante da vistoria realizada no dia 26.10.2018, diante da solicitação para a Corte de Árvores Isoladas e Supressão da Cobertura
Vegetal Nativa com destoca em 20,2602ha conforme requerimento e Inventário Florestal apresentado na forma de censo
informa-se que:
a. Corte de árvores isoladas
Em análise ao pedido para o Corte de Árvores Isoladas, verifica-se que é passível do ponto de vista ambiental. Os indivíduos
levantados e amostrados para a supressão estão em áreas antropizadas, dispersos nos quase 20,2602ha solicitados e totalizam
442 árvores. Tais indivíduos se enquadram na definição de árvores isoladas quando consideramos o art. 2, alinea a da Deliberação
Normativa 114 de 10 de abril de 2008 que define arvores isoladas como: “árvores que quando maduras apresentam mais de 5m de
altura cujas copas em cada hectare não ultrapassem 10% de cobertura da área. Para efeito desta definição não será passível de
supressão agrupamentos de arvores com copas superpostas ou contíguas que ultrapasse 0,2 hectares”.
As árvores que se refere o requerimento estão espaçadas entre si, não verificando qualquer formação de dossel, mesmo que ralo.
Tais indivíduos estão inseridos em áreas que já tiveram uso alternativo do solo desde o ano de 2012 e em partes de 2008 como
pode ser visto nas imagens obtidas pelo Software Googel Earth, verificando a formação de estrato herbáceo constituído de capim
brachiária, conforme pode ser verificado na Figura 2 do anexo ao Anexo III. Área encontra-se desprovida de vegetação nativa nas
áreas de interesse, estando formada com pastagem e culturas agrícolas.
Os indivíduos são espécies típicas do cerrado e foram levantados e amostrados na totalidade conforme censo florestal. A
permanência destes na área teria pouca expressão ambiental tanto para a fauna quanto para a flora local. Estes indivíduos
dispersos entre si não possibilitam um fluxo gênico esperado, assim como a possibilidade do desenvolvimento de um hábitat
saudável para a fauna, afinal de contas estes indivíduos isolados ofertam pouca proteção e dinamismo para a biodiversidade local.
b. Supressão da Cobertura Vegetal Nativa com Destoca
Área encontra-se recoberta na totalidade com fitofisionomia de Floresta Estacional Semidecidual em estágio médio, saliento que
tais fisionomias são protegidas pela Lei Federal 11.428/2006 e portanto não passíveis de supressão, caracterização corroborada
pelo IDE-Sisema que caracteriza como Floresta Estacional Semidecidual Montana.
Fitofisionomia de FES
Durante vistoria técnica pude notar que as características observadas possibilitam constatar que o fragmento pode se tratar de um
fragmento florestal em estagio médio de regeneração natural de Floresta Estacional Semidecidual. Tal estágio de regeneração foi
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delimitado com base na Resolução CONAMA nº 392/2007 e, foram levadas em consideração as seguintes características para esta
classificação:
O grau de desenvolvimento da floresta possibilita verificar que o fragmento florestal está em bom estágio de desenvolvimento
apresentando três níveis bem definidos e com representatividade dentro do grau de regeneração do fragmento. É possível verificar
a formação de um dossel definido – em razão do elevado número de indivíduos de porte arbóreo que com a sobreposição de
galhos e folhas possibilita a formação de uma manta, homogênea ou não, das copas dos indivíduos dominantes. Tal estrutura é tão
importante quanto os demais estratos, uma vez que é habitat da fauna e flora locais, possibilitando o desenvolvimento e a
manutenção de espécies nativas (Figura 4).
O perfil da floresta possibilita verificar que trata-se de árvores com porte superior a cinco metros de altura em número significativo.
Vale salientar que embora apresente espécies emergentes, é muito menor enunciado do que áreas em estágio inicial de
regeneração natural. A característica marcante na fase inicial são as espécies emergentes em grande número. A abundancia
desses possibilita que tais áreas sejam conhecidas vulgarmente como paliteiros, que prejudicam/dificultam o caminhamento no
interior das áreas. Nas áreas requeridas é possível um caminhamento sem grandes dificuldades.
Logo abaixo verifica-se a formação de subosque com a ocorrência de espécies emergentes e menos exigentes em energia solar,
fato este que possibilita que se desenvolvam sob o dossel formado pelas espécies dominantes. O desenvolvimento de tais
indivíduos é ainda incentivado pela iluminação gerada pela formação de clareiras no interior da floresta, que embora pontual, ativa
o banco de sementes e promove a germinação de sementes. A presença do dossel sobre o subosque garante a manutenção da
umidade e a proteção desses indivíduos no que tange a transpiração, uma vez que perdas significativas podem prejudicar seu
desenvolvimento, conforme figura 5.
Na base da floresta observa-se uma manta que protege o solo através da deposição de matéria orgânica oriunda da própria
floresta, a serrapilheira, observando que é formada basicamente por folhas mas também por ganhos, caules e animais em
decomposição. A espessura dessa camada está diretamente relacionada ao tipo de vegetação e ao grau de desenvolvimento da
floresta, verificando que quanto maior a deposição de folhas maior a quantidade de folhas novas produzidas, portanto o volume de
serrapilheira é proporcional ao volume no dossel, como pode ser observado na figura 6. Outro fator vinculado manta florestal o grau
de decomposição ou ciclagem nutricional que se observa nos fragmentos, refletido na fertilidade do solo – uma vez que os
nutrientes não serão exportados; mas reciclados. Portanto considera que a serrapilheira no local é características de fragmentos,
que variam de estágio médio a avançado de regeneração quando considerado o volume de manta orgânica deposta sobre o solo.
Conforme pode-se observar na figura 7, a presença de cipós é marcante, principalmente nas bordas do fragmento, no interior do
fragmento é possível constatar a ocorrência, porém com menor intensidade.
Outro ponto importante que deve ser salientado é a possível idade do fragmento florestal, verificando que desde o ano de 2012 já
se apresentava homogêneo e com espectro comum a florestas estacionais semideciduais; sem muitas alterações perceptíveis,
podendo evidenciar que trata-se de um fragmento antigo. Portanto em 6 anos poucas alterações são observadas mostrando que
naquela época já se tratava de um fragmento em pleno estágio regeneração, conforme figura 8.
5. Aspectos legais:
A área solicitada para a supressão da cobertura vegetal nativa apresenta fitofisionomia de Floresta Estacional Semidecidual em
Estagio Médio de Regeneração conforme caracterizado. Embora com fragmento relativamente pequeno tais áreas estão sob a
égide da Lei nº 11.428/2006.
Apesar de inserido no bioma cerrado, a fitofisionomia de floresta estacional semidecidual é considerada um encrave neste bioma,
devendo ser considerada como Floresta Atlântica, uma vez que apresentam identidade florística e estrutural com florestas do
Domínio da Mata Atlântica. Scolforo e Carvalho, no Mapeamento e inventário da flora nativa e dos reflorestamentos de Minas
Gerais, de 2008, ressaltam ainda que a raridade destas formações disjuntas no interior de outros domínios confere-lhes alta
relevância para a conservação da biodiversidade. Ademais, a lei federal 11.428 de 2006, que dispõe sobre a utilização e proteção
da vegetação nativa do bioma Mata Atlântica, dispõe, em seu artigo 2º, que as formações nativas de florestas estacionais
semideciduais são integrantes do bioma Mata Atlântica. A caracterização desse remanescente florestal como pertencente ao Bioma
Mata Atlântica e sujeito às normas previstas na lei 11.428, fica claro na nota explicativa do Mapa do IBGE que acompanha o "Mapa
de aplicação da lei 11.428, de 2006", quando informa que "no Bioma Cerrado, estariam protegidas as seguintes formações
florestais nativas (disjunções): Floresta estacional semidecidual e floresta estacional decidual", inclusive os pequenos fragmentos
que certamente não aparecem no citado mapa, possivelmente em razão da escala de confecção do mesmo.
Embora tenha sido apresentado Declaração de Aptidão ao Pronaf emitida pelo Sindicado dos Trabalhadores Rurais, não foi
verificado a existência de benfeitorias no imóvel rural que caracterizasse residência no local, conforme art 03 da lei 11.428/06.
Considerando o Art. 23 orienta que: O corte, a supressão e a exploração da vegetação secundária  em estágio médio de
regeneração do Bioma Mata Atlântica somente serão autorizados - III - quando necessários 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, ressalvadas as áreas de preservação permanente e, quando for o caso, após averbação da reserva legal, nos termos da
Lei nº 4.771, de 15 de setembro de 1965, verifica-se que o proprietário tem condições para requerer tal exploração.
E considerando a definição de pequeno proprietário no artigo 3º que: I - pequeno produtor rural: aquele que, residindo na zona rural,
detenha a posse de gleba rural não superior a 50 (cinqüenta) hectares, explorando-a mediante o trabalho pessoal e de sua família,
admitida a ajuda eventual de terceiros, bem como as posses coletivas de terra considerando-se a fração individual não superior a
50 (cinqüenta) hectares, cuja renda bruta seja proveniente de atividades ou usos agrícolas, pecuários ou silviculturais ou do
extrativismo rural em 80% (oitenta por cento) no mínimo;
Com os fatos relacionados acima o empreendedor não se enquadra na caracterização estabelecida pela lei, portanto sugere-se o
indeferimento do requerimento para floresta estacional semidecidual em estagio medio.
Após consulta ao ZEE-MG, nas coordenadas UTM 303.250 e 7.895.750, constata-se que a Prioridade de conservação da flora é
Média e a vulnerabilidade natural é Baixa. A área não esta inserida nas áreas de proteção especial do Biodiversitas que classifica
em extrema ou especial.
A vegetação que será suprimida trata-se de indivíduos característicos de cerrado com rendimento lenhoso de 195,8295m³ que fora
declarados com Comercialização IN Natura, conforme requerimento anexo. O rendimento declarado neste parecer fora calculado
com base no Inventário florestal apresentado e de responsabilidade do Engenheiro Florestal Felipe Queiroz Ferreira CREA/MG
160.644/D.
6. Espécies Protegidas
Durante vistoria técnica pode-se observar a ocorrencia de indivíduos da espécie Caryocar brasiliensis, atualmente protegido por lei.
Por se tratar de uma espécie protegida pelo positivo legal nº 20.308/2012 que regulamenta a exploração do Pequi foi solicitado ao
empreendedor um levantamento florístico da espécie, delimitando o número e a localização das referidas espécies.
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O artigo 2, estabelece que: ‘A supressão do pequizeiro só será admitida nos seguintes casos: I – quando necessária à execução de
obra, plano, atividade ou projeto de utilidade pública ou de interesse social, mediante autorização do órgão ambiental estadual
competente;  II – em área urbana ou distrito industrial legalmente constituído, mediante autorização do Conselho Municipal de Meio
Ambiente ou, na ausência deste, do órgão ambiental estadual competente; III – em área rural antropizada até 22 de julho de 2008
ou em pousio, quando a manutenção de espécime no local dificultar a implantação de projeto agrossilvipastoril, mediante
autorização do órgão ambiental estadual competente.
Como estabelecido na lei a supressão dos pequis se enquadra para o caso de estarem localizados em área rural antropizada até
22 de julho de 2008, ocasionando na autorização para a supressão dos indivíduos.  Segundo laudo engenheiro florestal Felipe
Queiroz Ferreira verifica-se a ocorrência de 20 pequis,conforme consta no laudo nos autos do processo.
Conforme parágrafo primeiro do inciso III do artigo 2º fica estabelecido como condição para a emissão de autorização para a
supressão do pequizeiro/ipe, os órgãos e as entidades a que se referem os incisos do caput deste artigo exigirão formalmente do
empreendedor o plantio, por meio de mudas catalogadas e identificadas ou de semeadura direta, de cinco a dez espécimes do
Caryocar brasiliense e uma a cinco mudas catalogadas e identificadas do ipê-amarelo por árvore a ser suprimida, com base em
parecer técnico fundamentado, elaborado em consonância com as diretrizes do programa Pró-Pequi, a que se refere a Lei nº
13.965, de 27 de julho de 2001[3], e consideradas as características de clima e de solo, a frequência natural da espécie, em maior
ou menor densidade, na área a ser ocupada pelo empreendimento e a tradição agroextrativista da região.
Serão realizados o plantio de mudas de pequi  sempre nas percentagens de 10:1.
7. Zoneamento Ecológico Econômico
Segundo o Zoneamento Econômico Ecológico do Estado de Minas Gerais, a Prioridade de Conservação do ZEE é baixa e alta e a
Vulnerabilidade Natural é média. A área requerida não faz parte de áreas consideradas Extremas ou Especiais do Biodiversitas.
8. POSSÍVEIS IMPACTOS AMBIENTAIS E RESPECTIVAS MEDIDAS MITIGADORAS
Impacto: Danos a microbiota do solo oriundo do uso de biocidas.
Medida Mitigadora: utilizar biocidas que apresentem menor tempo de degradação do seu principio ativo; uso consciente de biocidas
na área.
Impacto: Depreciação da qualidade do ar, quando da emissão de partículas solidas e de gases resultantes de combustão, em
virtude do emprego de maquinarias em diferentes operações.
Medida Mitigadora: Aprimorar a qualidade dos combustíveis e a parte mecânica das maquinarias, diminuindo o seu potencial
poluidor; implantar um sistema eficiente de manutenção das maquinarias; treinar melhor os operários para a execução racional das
tarefas mecanizas; e utilizar caminhões-pipa para irrigar o solo, em áreas acessíveis, durante a realização das tarefas.
Impacto: Dificuldade de infiltração de água pela compactação dos solos, prejudicando o abastecimento do lençol freático.
Medida Mitigadora: Utilizar tratores com menor capacidade de compactação do solo; aprimorar o treinamento dos operários na
execução das tarefas, evitando o excesso de compactação do solo.
Impacto: Danos a microbiota do solo oriundo do uso de biocidas.
Medida Mitigadora: utilizar biocidas que apresentem menor tempo de degradação do seu principio ativo; uso consciente de biocidas
na área.
Impacto: danos a microbiota do solo, quando do uso de fogo.
Medida Mitigadora: restringir o uso do fogo na área, principalmente na queima de restos de vegetação, após o desmatamento;
realizar a retirada mecânica de serapilheira e restos vegetais em vez do uso de fogo para a limpeza.
Impacto: danos a microbiota do solo em razão da exposição do solo.
Medida Mitigadora: realizar o plantio de cobertura vegetal o quanto antes possível, afim de proteger o solo dos intempéries.
Impacto: redução espacial da cobertura vegetal nativa que abriga fauna e flora local.
Medida Mitigadora: priorizar a implantação de pastagens nas áreas já alteradas antropicamente ou com baixo grau de preservação,
possibilitando que fragmentos florestais preservados se mantenham contíguos. Delimitar as áreas autorizadas para intervenção
ambiental;

9. CONCLUSÃO
1. Considerando que a reserva legal do imóvel encontra-se devidamente regularizada, com reserva legal cadastrada no
Cadastro Ambiental Rural;
2. Considerando a não apresentação de inventário florestal para supressão de Floresta Estacional Semidecidual nos moldes
da Resolução 1905/2013;
3. Considerando que as áreas de Preservação Permanente e reserva legal serão isoladas para evitar a dispersão de animais
domésticos no seu interior;
4. Considerando que as espécies imunes de corte não serão suprimidas sem as devidas medidas compensatórias quando
possíveis;
5. Considerando que serão adotadas todas as medidas necessárias a minimização dos impactos ambientais;
6. Considerando que o solo não ficará exposto e susceptível a formação de processos erosivos;
7. Considerando que serão adotadas práticas de conservação de solo e água;
8. Considerando a necessidade de um desenvolvimento sustentável;
9. Considerando a inexistência de área subutilizada;
Me posiciono favorável ao deferimento da intervenção em 20,2602ha de corte de árvores isoladas com Corte de 442 Árvores
Isoladas e ao indeferimento da supressão de 08,8930ha de supressão da cobertura vegetal nativa com destoca por se tratar de
Floresta Estacional Semidecidal em estágio médio na Fazenda Rio Preto e Monte Alvão de propriedade do(a) senhor(a) Célio
Barbiere Pascoal
10. Medidas Mitigadoras:
o Apresentar Plano de Plantio das Mudas de Pequi, por meio de mudas catalogadas e identificadas ou de semeadura direta,
de dez espécimes do Caryocar brasiliense por árvore a ser suprimida (20), com base em parecer técnico fundamentado, elaborado
em consonância com as diretrizes do programa Pró-Pequi, a que se refere a Lei nº 13.965, de 27 de julho de 2001, e consideradas
as características de clima e de solo, a frequência natural da espécie, em maior ou menor densidade, na área a ser ocupada pelo
empreendimento e a tradição agroextrativista da região.
o Adequar áreas de reserva legal cadastradas no CAR conforme averbadas em Cartório, mantendo portanto as áreas
anteriomente averbadas;
o Cumprir todas as medidas inseridas nos Planos de Utilização Pretendida.
o Não permitir que o solo fique exposto;
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o Aplicação de práticas de conservação de solo e água;
o O depósito do material extraído deverá ficar obrigatoriamente fora das áreas de Reserva Legal;
o Implantação e Manutenção de Aceiro ao longo das áreas protegidas;
o Delimitar e cercar a área de reserva legal, restringindo a entrada de gado no interior das áreas protegidas;
o Apresentar o comprovante de pagamentos das Taxas Florestal com o valor de 891,40 e de Reposição Florestal 5348,44
conforme Rendimento Lenhoso autorizado, sendo de 195,8295m³.
o Devolver Documento Autorizativo no término da exploração florestal.

o Apresentar Plano de Plantio das Mudas de Pequi, por meio de mudas catalogadas e identificadas ou de semeadura direta,
de dez espécimes do Caryocar brasiliense por árvore a ser suprimida (20), com base em parecer técnico fundamentado, elaborado
em consonância com as diretrizes do programa Pró-Pequi, a que se refere a Lei nº 13.965, de 27 de julho de 2001, e consideradas
as características de clima e de solo, a frequência natural da espécie, em maior ou menor densidade, na área a ser ocupada pelo
empreendimento e a tradição agroextrativista da região.
o Adequar áreas de reserva legal cadastradas no CAR conforme averbadas em Cartório, mantendo portanto as áreas
anteriomente averbadas;
o Cumprir todas as medidas inseridas nos Planos de Utilização Pretendida.
o Não permitir que o solo fique exposto;
o Aplicação de práticas de conservação de solo e água;
o O depósito do material extraído deverá ficar obrigatoriamente fora das áreas de Reserva Legal;
o Implantação e Manutenção de Aceiro ao longo das áreas protegidas;
o Delimitar e cercar a área de reserva legal, restringindo a entrada de gado no interior das áreas protegidas;
o Apresentar o comprovante de pagamentos das Taxas Florestal com o valor de 891,40 e de Reposição Florestal 5348,44
conforme Rendimento Lenhoso autorizado, sendo de 195,8295m³.
o Devolver Documento Autorizativo no término da exploração florestal.

13. RESPONSÁVEL (IS) PELO PARECER TÉCNICO (NOME, MATRÍCULA, ASSINATURA E CARIMBO)

CLEITON DA SILVA OLIVEIRA - MASP: 1366767-0

14. DATA DA VISTORIA

sexta-feira, 26 de outubro de 2018

15. PARECER JURÍDICO, MEDIDAS MITIGADORAS E COMPENSATÓRIAS

Processo Administrativo nº: 11020000258/18

Ref.: Supressão de Vegetação Nativa com Destoca e Corte de Árvores Isoladas

CONTROLE PROCESSUAL

I. Relatório:

1 - Dispõe o presente sobre a análise jurídica do requerimento de intervenção ambiental (DAIA) protocolizado por CELIO
BARBIERE PASCOAL, conforme consta nos autos, para SUPRESSÃO DE VEGETAÇÃO NATIVA COM DESTOCA em 8,8930 ha e
CORTE/APROVEITAMENTO DE 442 ÁRVORES ISOLADAS no imóvel rural denominado “Fazenda Rio Preto e Monte Alvão”,
localizado no município de Abadia dos Dourados, matriculada sob os números 10.828 e 11.070 no Cartório de Registro de Imóveis
de Coromandel.

2 - A propriedade possui área total de 212,3442 hectares, possuindo RESERVA LEGAL equivalente a 46,0052 ha, estando
devidamente averbada às margens da matrícula e cadastrada no CAR, segundo o PARECER TÉCNICO. Mister destacar que estas
informações foram confirmadas pelo técnico vistoriador.

3 - A intervenção ambiental requerida decorre da pretensão de ampliação das atividades agrícolas com o plantio de soja, milho,
feijão e cana, consoante informações do PARECER TÉCNICO.

4 - Ademais, consta dos autos do processo Declaração de Dispensa nº 0345686/2016, atestando que o empreendimento não é
passível de licenciamento ambiental, ressaltando-se que tais informações são de inteira responsabilidade do empreendedor e/ou de
seu representante legal.

5 - O processo foi instruído com a documentação necessária à análise jurídica, tendo sido apresentados, entre outros, Plano de
Utilização Pretendida com Inventário Florestal, estando todos os referidos documentos anexados aos autos.

É o breve relatório.

II. Análise Jurídica:

DA SUPRESSÃO DE VEGETAÇÃO NATIVA COM DESTOCA

6 - De acordo com as informações prestadas no PARECER TÉCNICO, o requerimento de SUPRESSÃO DE VEGETAÇÃO NATIVA
COM DESTOCA em 1,2969 hectares não é passível de autorização, uma vez que não encontra respaldo na legislação ambiental
vigente.
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7 - A supressão de vegetação nativa para uso alternativo do solo inicialmente é prevista pela Lei Federal nº 12.651/12, estando
disciplinada especificamente nos arts. 26 e seguintes c/c art. 20 da Resolução Conjunta SEMAD/IEF nº 1.905/2013.

8 - Nota-se que a área requerida está inserida no Bioma da Mata Atlântica com fitofisionomia de Floresta Estacional Semidecidual
em estágio médio de regeneração, caracterizando-se como área que se encontra sob a égide da Lei Federal 11.428/06.

9 - Importante ressaltar que a atividade declarada no presente feito como sendo aquela desenvolvida no imóvel rural não se
encontra no rol de exceções previstas no artigo 23 da Lei Federal 11.428/2006, abaixo transcrito, não restando, também, dúvidas
quanto ao fato de que o bioma em questão trata-se de MATA ATLÂNTICA:

“Art. 23.  O corte, a supressão e a exploração da vegetação secundária em estágio médio de regeneração do Bioma Mata Atlântica
somente serão autorizados:
I - em caráter excepcional, quando necessários à execução de obras, atividades ou projetos de utilidade pública, pesquisa científica
e práticas preservacionistas;
(...)
III - quando necessários 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, ressalvadas as áreas de preservação permanente e,
quando for o caso, após averbação da reserva legal, nos termos da Lei nº 4.771, de 15 de setembro de 1965;
IV - nos casos previstos nos §§ 1o e 2o do art. 31 desta Lei.”

DO CORTE/APROVEITAMENTO DE ÁRVORES ISOLADAS

10 - Foi solicitado também o corte e/ou aproveitamento de 442 (quatrocentas e quarenta e duas) árvores isoladas, conforme
requerimento e confirmado no PARECER TÉCNICO. De acordo com o técnico vistoriante, é passível de autorização do ponto de
vista ambiental, pois os indivíduos encontram-se em áreas atropizadas dispersos nos quase 20,2602 há, respeitando o art. 2º,
alínea “a” da Deliberação Normativa COPAM nº 114/2008.

11 - Ademais, segundo o PARECER TÉCNICO, o imóvel em questão não está inserido em área com prioridade de conservação
extrema/especial, de acordo com o Decreto Estadual nº 46.336/13, e que, segundo o Zoneamento Econômico Ecológico do
Estados de Minas Gerais - ZEE/MG, a prioridade de conservação é baixa e alta, e a vulnerabilidade natural é média.

12 - No tocante ao pedido de supressão, consoante determina o art. 42, § único, I do Decreto nº 47.344/2018, destaca-se a
necessidade do presente processo ser submetido à deliberação e decisão da Unidade Regional de Florestas e Biodiversidade Alto
Paranaíba, por intermédio do seu Supervisor.

III. Conclusão:

13 - Ante o exposto, considerando que o processo está devidamente instruído e com respaldo no PARECER TÉCNICO acostado
aos autos, a Coordenação Regional de Controle Processual e Autos de Infração do IEF/Unidade Regional de Florestas e
Biodiversidade Alto Paranaíba, do ponto de vista jurídico e com base no disposto pelos artigos 26 e seguintes da Lei Federal nº
12.651/12, bem como caput do art. 20 da Resolução Conjunta SEMAD/IEF nº 1.905/2013 e art. 68 da Lei Estadual nº 20.922/2013,
opina desfavoravelmente à autorização de SUPRESSÃO DE VEGETAÇÃO NATIVA COM DESTOCA em 8,8930 ha (ouvida a
Comissão Paritária do COPAM) e favoravelmente ao CORTE/APROVEITAMENTO de 442 (QUATROCENTAS E QUARENTA E
DUAS) ÁRVORES ISOLADAS, desde que atendidas as medidas mitigadoras e compensatórias descritas no PARECER TÉCNICO,
e desde que a propriedade não possua área subutilizada ou abandonada (art. 68 Lei Estadual nº 20.922/2013).

14 - Sugere-se o prazo de validade do DAIA de 4 (quatro) anos, nos termos do art. 4º, § 2º da Resolução Conjunta SEMAD/IEF nº
1.905/2013, já que não é passível de licenciamento ambiental mas está vinculado a uma AAF. Importante lembrar que o dia do seu
vencimento não precisa coincidir com o da respectiva AAF.

15 - Fica registrado que a presente manifestação restringiu-se à análise jurídica do requerimento de supressão de cobertura vegetal
com destoca e corte de árvores isoladas, através das informações prestadas no PARECER TÉCNICO. Assim, a Coordenação
Regional de Controle Processual e Autos de Infração do IEF/Unidade Regional de Florestas e Biodiversidade Alto Paranaíba não
possui responsabilidade sobre a análise técnica realizada.

Observações:
As motosserras, bem como os demais equipamentos usados (tratores de esteira e similares) para a atividade de exploração
deverão estar devidamente regularizadas junto ao IEF. Prazo: Durante a vigência do DAIA.
O transporte do material lenhoso (raízes, lenha, etc) oriundo da exploração somente poderá ser transportado para outro local fora
da propriedade acobertado pelo documento ambiental a ser emitido pelo IEF do município no qual se encontra o empreendimento.
Prazo: Durante a vigência do DAIA.

Patos de Minas, 15 de janeiro de 2019.

Andrei Rodrigues Pereira Machado
Analista Ambiental do IEF/URAP
MASP: 1.368.646-4
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16. RESPONSÁVEL PELO PARECER JURÍDICO (NOME, MATRÍCULA, ASSINATURA E CARIMBO)

ANDREI RODRIGUES PEREIRA MACHADO - 13686464

17. DATA DO PARECER

terça-feira, 15 de janeiro de 2019
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