
Ào ILUsrRissD{o SEN-HoR SUPERINTEN?EN]E DÀ SUPERINTENDÉNCIA RtiGloNAI- DE

REGUI-ARIZAÇÃO AMBTENTALDO NORTE iJ, MTNAS- SUPRÁM/NM.

I<eJ RtünLa L.ttrnittte,/a,!nbb:/i
lrai:lo t l"t jn! tali ú 1"1) /l') n" 1 20ó, i 2AU / A0 t / 20 t 1. 

.:-

BRASCAN EMPREENDIMENTOS FLoRESTAIS LTDA., Pessoâ iuádica de dúeito

privado, insctita n<, (]NPJ,/MF sob o n" 08.840.956/0001 03, com sede na,tv. Dt José tioÍeà
À,lachado n" 1079, rala 10, Baitto Ibituruoâ, CEP 394001 832, Muoicípio dc Montes Claros,

Estatlo de \lines r-lerais ('BEF" ou "RECoRRENrE"), pot scus rePresentâfltcs Icgais adiante -

subsctitos (Ç , -za:.a 1/,f, vem, tcspeitosamente à prcsenca de Vossa Scnhorü, com tulcto no

âtt1go 41 do Dccreto Estadual 47.383/2018, aPtesmtrr, 'ielnPestivamcnte, o Presente

RncuRSo -^DrÍr\ISTBÀTrvo corí Él'DITo SUSPEN-§lvo

em facc da decjsão de ârqú\.âme.to profcrida pelo ILno. Sr. Superinren<lente rlessr

s',iJPR-\.'\{/Nl\.I ({:J Anrxo [2), requerendo que o mcsino seia recebido nos telfiros do quc

autorizâ o pará$âfo úmco do artigo 57 da Lei Esratlual t4.184/2002 e, cumpúdas as

forma)idades legais, seja remetido à Unidadc Regional C,riegiada Nortc de À[inas do Conselho

Estadual de PoÍtca .,\mtiertal COPÀM ("L"RC NÀ4/(]OPÂM"), scm preiuízo do ptelirinat
excrcício deJúzo dc Rcconsideração da dccisào, por Vo,sa Senhoriz.

Caso oao seja e:iercido o Juízo dc Rcconsidetação da decisão, requer se sep

remctido, o prcseote Recutso, à anílise e jutgamcnto dâ d. URC/COPÀNL

Pcdc Dcfcámcnto.

De J"i<de lia,n ?aru Mo"ks Clznl en 28 de na,o de 2018.

Luc.A.s I-AGRorrÀ DE SoLr7,Á
()ÁBl]ltc 103
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A UNIDÁDE REGIoNÁI CoLEGIÁDA NoRTE DE MIN,{S Do CoNSELHo ESTÀDUÁL DE
PoLÍTIcÁ ÁMBIENTÀL _ URC.NM/COPÁM.

Rdd,7,,/,,. BRÀSCAN EIIIPREENDIMENToS FLoRESTÂIS LTDA. (..BEF,, OU..RECoRIENTE,)
RaamTo: SUPRÁM/NM
PA COP_AM: 12069 / 2004 / 005 / 20t4.

Aos llnéirat Con heint,

DAS RAzôDs RxcuRsÂrs

PRELI}flNÀÀÀ{ENTE

I.l Da Àdmissitrilidade, Competência e Rcconsideraçãc

1. De acordo com o arrigo 41, do Deoeto Flstadu^I47.383 /2018,-ro"pe/e àÍLiridddet
Refionã;r Calry;addr URCi lo Capan dailia nno últrr/a innt;,1.in . ,ai/tiút r'a, o ftN|to ryíeftrlle a

P,'occ:'!o dp litekiarleflk anbiertal dct ido Í,eL, SEl,LlD, Lxl"/i/;tn d ftconli.bdtãt petltr fteecÍi"d!

2. Dessa forrnâ, tendo em vistâ que a clecisào quento ao arquivamcnto foi ptofetida
pck, Superintendcntc da SUPRAN,I/NM, a URC é o ótgâo cotegiaclo competenrc à análisc c1o

prescntc' Rccrirso.

3. Contudo, considcrando o quc dispôe o ânigo 41, suprnmencionacto, bem como o
.:onteúrlo do arigo 47, ambos do Dccteto Istadual 47.-11t3,/2018. o Rccutso rlcvctá ser
submctido, preliminarmcote, à análise da cntidade rcspoosávet pcta decisão relatir.a ao
re<luerimcnto de licencàmenro âmbientâl sciâ essa a SI_rpL{À,Í/NÀ{ _ que, ettendcnclo
cabír'cl, rcconsiderará a sua decisão. Não havendo reconsideraçào clr decisro, o Recurso será
submctido à aprcciação da instlincie compctenre scjâ essâ â Ltltc, o que sc requer desde já.

4. Dc acordo com o ânto 14, do Decreto t*rrdual 47.3i13/2r11Íl> o pÍ"zo p^t.
inrerposição dc Recurso cm fâce dc tlecGão dc atquivamento tJe proccsso rle licenciamenro
anbienal é de 30 (riata) dias, contados da data cla publicaciio de decisào impugnada.
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11.2. DâTempestividade



5. Tcndo em vista que a pubüca$o do ato de arqüvamcato se deu oa data de 26 dc
abil dc 2018 (quinta fcin) (Ç Aacm ;j), o prJ.zo tcve início em 27 dc abril de 2018 (sexta-

fcira), 6ndando-se, pot cooseguintc, no dà 26 de maio dc 2018 (sábado), c prormgando-se,
âutomâticameÍrte, pâÍa o dia útil subsequente, ou scja, dia 28 de maio de 2018 (segunda-feira),
o quc ocotre nos termos do ân. 59, §1" da Lei Estadual 14.184/2002. llúdenciada assim a

tempestividade do presente rcoüso.

tI. Dos F^Tos

6. EÍD 13 de agosto de 2014, a BEF requercu a essa SL?RÁM/NM a emissão de
üceoça de Opcraçào (T-O'), rcfctcote à atiüdade de ptodução dc carvão no emprecndimmto
denominado Fazenda Chapada Â ('Fimprcendimento ou Fazeoda') por meio do Formulitio de
Orieataçio Básica Integrada ('FOBI') n" 057158/./2014, âpreseÍrtâodo, tcmpesth,âhenre!
todos os docúncntos oecessários à fomaüzaçào doPt\t" 12O69 /2004/m5/2014 (,trL-LO,).

7. Posteáotmentc, cm 11 de fevereiro de 2016, z REF recebeu o Oficio
SUPR-,\i!Í,/NM n" 173/2016 (Ç tlnexo [1), por meio do quâl forâm rcqucridas informações
complcmentâÍes Íelâcionada§ ao F,mprcefldimcntot â§ quâis foram rempesti\,âmente atefldidâs,
pot meio do Protocolo o" R0167903/2016, em t9 de abril de 201ó (C/ /ts. S/N do p,4.t,O).

8. Áto continuor cm'1" dc dczcmbro <tc 2017, Íoí tcalizada teunüo cnrÍc BEF c
Sl- PR.A.I,Í/NM, relatada em documeato próprio deÍotri&do ..Sidtese áeReuniàci' (Ç Ancxo
,D), por meio do qual foram tequeridas novas informâções por esse ór9o ambiental.

9. Flm 28 dc dczcmbro de 2017, a IIEF apresentou o ptoto colo n" 318961/2017 ((í
it. S/ N do PA-LO), em rcsposta à Síotese de Reunião, atendetrdo â todos os iteas qucstionarlos.

10. Uma vez analGadas todas as informaçôcs complementates requeddâs e
apresentadas, o que foi tefletido nas Papeletas de Dcspacho n" 13/2018, de 2g de fevereiro de
201A, c n" 235/201A, d.23 áe zbn\ de 2O1B (Ç Ánm ,2), a SUpRíM/NM considerou que
algumas delas foram satisfatóràs e outrâs incompletas e/ou insaúfatóries, o rluc será
der-idamente abordado de forÍDâ coocrcta. mâis à &ente.

11. âlém disso, oâ mcsma oporhnridâde em que foram cmitidas âs pâpeletâs dc
Despacho em referência, a SUPRAM/NM indicou quc ,'io qk ,ang, à n:eoa bXal do
crnprandirrrí!,, a pcndêniia cr/á alér, daÍ irrlon atür onphrrcntaft! a.irra apftscrrtadar _ , conrid.radar

lvla êq,!iP, támia corrlo i$atir|fítfltnar' (Ç Anen i2l).

12. Por csta razão, em 26 de âbdl dc 2018, o Superinteadeate dcssa SUpRAII,/NNÍ
detcrminou o arqütameÍro do PÀ LO, âto cssc que se tomou púbüco por meio dâ publicação

rro Difuio OEciâl dc Miors Gcrais, dc 26 de abril de 2018, à página 4 do Diádo do Executiwo
(Ç zlncxo ,31,goe dtspõs:



"O Supaintcndcnte P.cqional rlc lÍeio -Lrubicntc d, SL l,R-tr\t Nonc dc trúnâs, roma
púbüco ô ãrquiv.menro dos processos dc Li.enci2mcnto Ambienral abaixo
identi6cados:1...1 2. I-icença de Opcrâçào: 'Brascan EmprecndimenÍos Florcsras
Ltda./Fâzendâ Chlpa.la À Ptoduçâo rle can-ào vcgctalor;unda dc floresrâ plântâda_
_Iêquuaí/fÍG P:\/N" 12069/2004/005/20 t 1 _ Ctãssc 5. \Íod(o: Nâo atcndimenro as

13. Porérq tal <lccisào não deve posperar tendo cm vGta quc o cuErpdrnento
insatisfatório alegado pele SL]PR^I,Í/NNÍ úo se veli6cou, o que sc â6Ímâ diâÍrte dos fâtos e
argumcntos a seguir cxpostos.

III. Do ÀReurvÂMENTo INfusTrFrcÂDo Do I,RocEsso DE LICENCÍÂMENTo

14. PrefâcialrÍrentc, valc notar que conformc se exrai da rlecisào de arqúvamenro
proferida pela StjI,R-{À{/NÀ{, consubstanciada no OF/SUPR-\\,1_NM N. 1235/2018, o *o
administrativo de arquivamc[to tcú corno fuÍrdame:Ílto o scguinte;

15. NÍcrccc nota o fato de que, em scntido diverso, o Áto de lrqüvamcnto que deu
oriçm ao O6cio afirma e\?ressaÍnentc quc âs análises técmco_iurídicas nâo pu<.lcram prossegur
por "âpresentâção dc coÀdicionâotB incomplctas ou insaúfatóús,,:

"faka de infomaçôes esse.ciais parz prosscgui com as anátises técnico juridicas
ücencimcnto ambiental em

Con condicionantes
h técÍico-iurídica

16. Não obstantc, vedÊcaodo o disposto no ârt. 33 do l)ccrcto [staduâl r"
41.383 /2018, Frcz patcntc quc âmbas âs situâções desctitas oão estào ptcvistas como causa tlc
arqúr-ameoto do processo dc liccncàmcnto, cm cspecúl aquela que coosta como fundamcnto
do ato dc arqúvamento (descucrprimento de condicionanrcs):

r\rt 33. O proccsso de
ambi€nrâl será,Jquivado

liccncirmcrto rmbiental ou de autorizâFo parâ intervenio

I â requerimcoro do mprce^dedor;
quândo o cmplccndc(lor deixâr de âp,resentâr â complemcntâçào de infonnaçôcs

de que trârâ o ârr.23 ou â cenidào, que se refere o.rt. 18;
III quindo o mpreendcdor nâo efcnrar, â rcmpo c môdo, o pâgmcnto dâs despesâs
dc eguladzaçào ambiotal;
rv

blicâs exisida
.l 26.



17. Ora, o quc sc vci6ca das própús Papeletas de Daspacho n" 13 c n- 235/201g,
datada de 2i/04/2018, é que a BEF respondcu a torJas as solicitaçôes de bformaçôes
complementares, âinda que a respostâ â algumas possa ter sido considetada i:rsatisfatórie pclo
óÍgào. Notâ-se quc rDesmo nos câso§ eln que [ào houve âpresetrtzÉo dc documento ou
informação soücitrda, tal ausênciÀ foi devidamente esclatecida, descaractctizando a cooduta
prcconizâdâ oo âludido no ân. 33 do Decreto Esrâduât tr" 47.3u3/2018.

1 8. Há que se considcrar inclusive, que a Delibemçào Normâtiva Copúr' n" 217 / 1j ,
cm scu art. 26, dctcrminâ expÍessâmerte â possibilidâde de apreseotâção de complemcntações,
sem quc isso nccessatiâmeÍrte conduzâ ao âquivamenro do feiro:

l\rt. 26 Dumnte a análise clo ptoccsso dc licr:ncirmenro nmbicntat, câsô seia
vcrificada a insufi ciência de info.macões- documentos ou es.udos aFesentador,
o ói8ão âmbienrâl estadual dêveú cxigir Bu. complemêrtâCâo. cxcero nos casos

ou o ôdcferimenro de

19, Nota-sc que tâl dispositivo esú cm perfeita hatmonia com a notmâ base do
liccncàmento ambiental no rcgtamcnto pátrio, a Resoluçào CC)N_{MÁ 237 /97, qte z,o tetat
do rito do ücenciamento, já ensinata:

^rt. 
10 O pócedimento dc liccnciâmenro âmbicntal obedecerá às seguintes etâpâs:

t...1

n' - Solicitacio dr esdarccimentos e complcmenmçôes pêlo órgào êmbiêntal
compctore, intqrante do SISNÀI\Í.\, urm única vez, em rtccorrência <la anátise dos
documentos, projctos e esrudos imbimrâis âpr(scnrrclos, quan<to coub6, podendo

20. O arquivamcnto do processo, portanto, sc deu ao anepio do ptincipio da legaüdadc
âdminisúâtiva, posto que nâô cstá fundâdo em <letetminaçào lcgal erpressa. Via rcflexa, ó crítico
rciterâr r integrâl subordinaçào do pode! I,úblico á prcvisào le8"l. \i\ro que os âgeÁtes dâ
Âdministração Púbüca devcm âruff scmprc em cooformidade com a Leí e obsctrardo scus
ümitcs. É nesse sentido que }Ielr Iopes ÀÍeircllcs leciona quc:

21. Robore rel afimrativl a Consrituiçâo Fedeml em que prcccitua exprcssâmentc acercl
do Pdacípnr rL Leglidade, no caput do an -j7:

"a legalidade., cono ptincípio de arlministtaçâo, significa que o administradot público
esú, em toda suâ âri\.idade 6rncional, suieno âos mrndmentos da lei, e às exigências
do bem comum, e deles lão se podc afastar orr dcsriar, sob ncne de praticat ato
!!!ált!e

t )ÍtilRnI-I-Es- Ilelr lrp.s. Dituib ,\dúbisrdiiro Basjlcnd 30. rrar Sâo p2i,to: \rilhcios,2ms



.\rt. 37.,\ administraçio públicn diretâ e indiÍcta dc qualqucr dos Podües dâ Uniào,
dos Estados, do Distrito Iredcral c dos IÍu cípios obedeceí aos pÍincipios de
IegaÍidade.,Ípe..o.!Ja.L. m rür1:de. publicldade e el..i;ícta. gntu a\.)

22. Áxim, 6ca er-idente que a eyentual insuficiência dc informações implica na
exigêociâ de complementação das mcsmas, e não o âÍquiyâmento do piocesso. Tâ1

conclüsão csú inclusivc alinhada a priÍrcípios da administração pública, cm especial aos da

e6ciência e da economicidade, posto quc o ãrqúvâmento não impede â reâprcsentâção do

mesmo ptocesso, Í1os termos do art. 34 do Decreto Estâduâl 47.383/1ti.

ÁÍL 34 Umâ vez arqüiado pot decisão definitiva, o proccsso de [cenciâmento
rmbienul nào "erá Llr"rquivado. sâlro em caso.lr lurorurclÀ âsseg!rado o diÍeito
do eppre€ídedor Íon âtizâí nolo ptocesso. sia rü,ar

23. Na prática, a medida impugnada impücatá em reâpresertâçã., dc toda a

documentação já existente nestes âutos cm um nor.o processo de licenciamcnto, dcscartando
todâs âs ânáüses técnicâs € juídicas iá Íeâlizadâs no âmbito destes âutos, lluc
necessaràmcntc scrão novamente erlrentâdâs pcla administtaçào pública ambicntal.

24. Pot fim, é essencial destacar quc a dccisão de arqúvamento foi expedida de forru
açodada, sem discussão preJiminar de sua iminência ou âiÍrdâ quâlquer urrrâ reÍrtâtivâ de

regulff;âção do fcito-

"LY aos litigntcs, em processo judiciai ou âdminislÍâriÍo, e ãos aoNâdos em gcrat sào

o contraditório e ampla dcfesa, com os mcios erctusos a ela inercntes;,,

26. O dcstaque a 2 (dois) dcsscs princípios é intencional2: O contraditótio e a ampta
defesa intcgram o núcleo da lógica do ptocesso, consistindo cla:amentc no exetcício ü própria
dülética ptocessua! marcado pela bilateraüdadc da mâaifestação dâs pârtes, hedstcote no câso

, os pdn ipn* en comento co.ônúrm se estÍiMcntc l,s2dos, iá quc à.actividade de um dcpcndc da obsú.â!c,â .lo ontro.
Nese seniido, os dou&inÍlíxes ,\dâ Pcllcgn icRrNovB,\nrnio Samcc FLRNTNDF5 e r\nrônio M,galhàes (;oÀc:s Fl]:lro
lecionaú:'Dlí*ztd"tad,6na,!Íã0jriiÍ|tut,,rt'lis.lot,)ôr4,.,!oi,.t0,Ítadróia(Día.nc,ri,ahm;úb,ddkí|naãa)qn
btutd o ,xtnd, id dtÍtld; hz! í '\'a dn pt r am/.,to d0 tb dçao 4* smú. a turttud&;ào. A dtf;rd, úiú, s ank o o,íÍãn õno, zd!
tbbiD ?ú 4h s naÚ.tíd t í !ú nàa Eir d í"nna rtlaúa , i"futuú| nz d2í,,. . tb ,Ítd.kóno;

25. Do poÍrto de vistâ cstritâmente legâI, quâIqucr obstáculo que impeça uma das partes
de se defendet dâ formâ lcgâlÍnente pennitida gcra o cerceâÍneÍrto da dcfesa, causando a

nulidade do ato c dos que se seguirem, pois, nos termos do artigo 5" da Catta Magna, em seu

inciso LV:

21. Pot isso não supreende em nada que a I-ei Estadual 14.184102 quc teguJa o
proccsso administrativo em Minas Gerais cstabeleça, dentrc os diteitos do administrado
destinatário do proccsso, o dirito dc "formulâr alegâção e âpreseítâr documento antcs dâ
decisão, os quâis serão objcto de considcrâção pela autoridâde coÍnpetente,,:



.\rt. 2" - A ÂdminisÚâcão Púbücâ obed€cerá. dentre ourmr- âos princípios dâ
lcgâüdâde, impesiozlidade, monlidade, publicidâdc, Enâlidâdc, motivâcão,
ramxbilidade. ercimciâ, âmpla defesâ. do conrâditó.io e dâ üâosparência.

Àrr. 8" O posiul.n.e e o destinaú.io do processo têm o3 seglitrtes di?êiros
petâpte a Ádministracão. sem preiuízo de outros que ftrês seiâm âssêgurâdos:
I ' scr tratados com rcspciro pelas autoídadcs e sen-idorcs, quc dcreúo facilitar o
esercicio de seus direnos c o omprimenro de suas obrigaçôes;
II - rcr ciência rla ramitaçâo de proceso de scu inreressc, obrer cópiâ de documênro
nel( conddô e conhecer a. decisóes prcferida":
III ' tcrvista <le processo;

IV - foÍmular âlegâgão e aprescnrâr documento antes da d€cisão. oE ôuais sêrão
obicto d€ consid€Íacão pela âutoridade compet€ntc:
\' - f^rcr-sc âssisú, f2cultativ2mente, por âdvogado, salvo quando obigarórin a

fo$â dâ lei.

2lt. I)iante <lisso, mesmo pcranre zs eüdentes üo)ações a preceitos constitucionâis e
lcgais consagados, que por si só já scriatrr câpazes de justiÍcar a nulidadc rlo ato, o princípio da
cventuâlidade iustifica a discussão do mérito da alegada decisão de arquimmcnto, o que se faz
r pârú dc agoÍâ.

IY Do ATENDTMENTo DAs IN'FoR]tTAçoEs CoMPI.EMENTÂRES

29. Cooformc nasado no prcseÍte Recurso, o arqúvamento do p,\-[,O sc deu cm
razào da alcgada afalta de hfoaBâçõês essenciais pare ptosseguir com as ânálises técíico
iuddicâs Íêfcrcotes ao ücenciaeento ambiental em questiio.,,

30. Dcssa forma, pâssaoos a aralisat, item a iterr, as informaçôcs complementaÉs
prestâdâs pelâ llEF c coasidctadas insaúfatóàs pclo órgao ambicntal bcm como apresenat
os fundâmcntos que dcmoostratn o respectivo âterrá;hênto.

Iv.1. Iníormaçôes ComplementâÍes - Oficio SUpRÂM/NM a" t13l2016
(Ç Àncxo 11)

hc,n l) "^pÍesenrd o relatório
rnramcnto dc eÍlueotes."

de monitonmcnto de cotnda e saída dos sistemas de

31. Cumpre regisuaq dc início, que cm 19/04/2016, a BEF atendeu à soücirâção dc
infomaçôes complemenrâÍes, ânavés do pÍot ocolo R 0167903 /2016. respoddendo a câdâ irem,
de forma integal, conforme dcscrito abaixo de forna isola<la:

32. De acordo com as Papclctas dc Despacho n" 235/2015 c 13/2018 (Ç Àncxo pl\,
as informaçôcs requctidas por meio do item 1 do oficio reúo rcferito, foram considcradas



insaúfatótâs, uma vez que, scguado a SUPRÁM/NM, a BEF "/eitzz a lctcjm xtta ueqque dewia

trt aPft!.rrrado Elatóio da! atálirej, rotÍornê Pntilk no Aaexo II àa liaaça atadidi'.

33. Nessc ponto, é necessário indicat quc, úfcrentcmentc do que entende o órgào

ambiental, a BFIF nào dci\oü, voluntaúmente, de rcalizar monitotamcntos e ânáüses de

cfluentcs liqüdos, pclo conttário, como registrado na própne Papelcta de l)espacho n" 1312018

foi aptesentado ao órgào análise realizada no cmprecndimcnto, oúde 6cou claro que o mesmo

nâo estava a emiú cfluentcs liqüdos, rrzão pelâ quâI sc tomou impossívcl o monitoramcnto

nos moldes delineados no Ànexo II da LIC (Ç lr. l/N do PÁ-LO).

34, Isso sc deu uma vcz quc a fossa séptica foi proietada com dimensôes superiores

àquclas nccessárias pan tmtamento dos efluentcs gerados, situação potenciÃizzdz em ta,zão dt
pequena quantidarle dc pessoas trabalhando ao local

35. Cumprc ressrltat quc os cfluentcs (mínimos) eram direcionados intcgrâlÍncote à

fossa sépuca e, Ecatao ali amazenados sem qualquer coatato direto com o solo, urrrâ v€z que

as fossas sépticas cstão dcvidâmmte impermeabilizadas, evitando danos ou contamiÍrâções

âmbief,tâis-

36, t)cssa forrna, nào há que sc falat em ausência dl âpresentação do molutorâmento

ou anáüse, mas sirl da ausência de efluentcs a sercm analisados na saída do filro biológico do
tâÍrque sópoco, o que iÍrviabilizou o ptocedimento de colem, mâs sctn qualquer impacto para o

37. Dcstacamos ainda, que:r SL?R-\M/NM, ao expot * nccessidade da prestação de

novas informacões complcmentates, na já rcferida teunião entc BllF e SUPR{M/NNÍ, relatada

no documcnto "Síntesc de ltcuoiio" /Ç Anem [5), não inclúu o item "01" do O6cio
SU PRÁM,/NM n" 1 13/201 6, nâqueles hsâúfatoriâmedte rcspotrdidos, seddo que a REF armcâ

teve opommidade de csclatccer a questào, antetiormeote ao arquivamcnto do processo:

l;iqtm l. Repndrçào de hzcl)o cla,çíntcre de ftt nião dc 0l/12/20í2, q* ralirya a

annldação global lar irfon aõê! ?tnPhrrrcrt rrtÍ do rÍoee:ro

38. Assim, uma vez que tel infornaçào foi ofertada tanto lro Protocolo R0167903/2016

(CJ. Jlt. S /N do P.4-LO), como oo Ptotocolo n" 118961/2017, de 28 de dcreí11rrc de 2017 (Cí

ÍÍ. t/N do l7l-O), verificamos iotegral atcndimento à sohcitaçào dc infotoaçôes
comPlemertârcs sob emÍne.

Ttm 3: "-\prescotr p1ânra ropogiíEcâ gconet'crenciâdâ plâniméríca do
emprc€ndiflento, com,lRT do pror'issionâl rcsponsálel, conforme Normas -Iécnicas

r'-i'201 a

ôàmo,

coÂsiôeÊéóas do"oii.itrnao



Brasileiras. -\ssiro, dcvcrào consrâr Da plrrrâ todos os dctâlhâmenrôs intcmos. como,
cstradâs 'intemas, cercas dc divisa, coÍedorcs ecológicos, grotas, cursos d'rágua, âcas
de rcrcdas c demais -&eâs d. prcscrvaçào permmcatc, âeas dc cascalheiras e âeas de
barrelammtos, áreas dcgradadas (descobertas), instalâçôes elôu infra-csEurura. Devedo
seÍ dctâlhadÀs âs áÍeâs de Rescrvâ norestâl Irgâl c delimitar as áreas de presen açâo
permâne.te il1clusa à estâs ,áreâs (faila ciliar de córregos, áreas de topos de morros e
áreâs de bor.lâ (le tabuleircs/chapâdas). Â plânre deçcrá ser ctâra com relação ao Uso e

Ocupâção do Solo da propricdadc atualizada. Â lcecnda deve.á coÀtcmplai todâs âs

tnformaçôes intcma da planra usaldo hachriras ou corcs nítidas, áreâ rotal da
propriedadc, oome dos confrontantcs, nome do récoico .cspoflsável, iDfofrando o
numeto do CR-U\ coÍn â respectiva assinatura e canmbo, elaboraçâo da planta.
Na l€genda, deroá conter as áreas de ÁPPs denro ú RL, assô como áreâs

Devcrão set informados os mcmoriaÀ descritivos dc todas as Ap?t, Rcsüvas Legais
arerbadas e insctitas no CAR e perímetro da pmpriedzde raato em meio 6sico cooo
ú fo.rnâ digiral (dquilo gpx, gtm ôu knl)assim cômo rodrs as árcâs de Reselvrs Legds

D6.e!ão ser inromadâs as :áJcas que estào scndo recuperadas por mcio de
PR'I'F/PLÀD, "

Item 1: "lprcsenrâr inscriçào do Ci\R - Câdastrô -{mbicÍrrât Ruiâl Federal com o
númcto do recibo nacional de carlastro do imór.el. Âpreseorar mapa utilizado impresso
e digital no íormaro KÀÍL."

lrem 5: "Compro!âÍ âs áreas natiras avsbadas no temo de prcscrvaçào de t1orestas.,,

Item 8:'-\prcscntt comproyâção dâ sDpressào dc çcgetaçâo natisâ, coDformc mÂpa
sentâdo, cnrrc os ralhões 102 ê 95."

39. Os itms dcstacados acioa esrâo a ser âboÍdâdos de fomâ coniurta tendo ern vistâ
que todos dizcm respeito à Resen z Lcgal do imóvel e evmtuais supressões ocortidâs etn árcâs
comPutâdas como tâ1.

40. Como já rcgistudo, â Bl.lF, em t9/M/2016 presrorl âs inforÍnaçôes solicirâdâs,
âtlarés do Protocolo R0167903/2016 (CJ !t. S/N do pÀ-LO), seguido dos scsuintcs
docuÍneÍtos: f, mcrnoriâis descritivos das ÂPPs, RL e perímcro da prolJliedade, em meio fisico
. dgt l Gp*, gtm ou kml); frl ptârta topográâca çorreferenciada planiméticr do
emprcefldimeÍrro, com ÁRT, dispondo sobrc todos os detâlhamedtos intemos; fr;,
comprol-aotc de inscição oo CÁ& com mâpâ atuâl;ado da Fazertü e Qt) cornpxovaçào,
âta\'és do estudo Ànáüsc l!ÍultitcmpoÉl dârá Veri6cação da Geometria rle Vegctação Nativa c
forogta6as do local de hexistência de suptessão da vegctaçàr_r nâtiwâ nos t lhõês 102 e 95,
registrando inctusive.

41. Contudo, em í" dc dczcmbro dc 2017, foi Íeâlizâdâ EuÍriâo entre BEF e
SUPtuI,M/NNI, rclauda em documento próptio denomioado ..Síntese de Reunião,, (Cí Án.xo
lr, cm que o órgão aÍnbiental informou que consideravâ insaúfatrjdas âs úfôrmâçôcs

I



prestâdas no quc se rcfere, errrc outros, aos itc-ns '.3, 4 c 8,' do Oficio SUpRÁM/NM n"
173/2016, soücitando n<.x os documentos .

42. Àssirq após tal solicitzÇo, a BEF, por meio do Protocolo n" 318961 /2011, de 28
dc dczembro de 2017 (CJ. lt S/N do Pzl-LO), apresentou os seguirtcs documcntos: (y' ptalta
topogtáf,câ georlefercícüda planimétrica aruaüzada do emptccodimento, com ÁRT, clispondo
sobre todos os detalhamcntos htemos, coÍno áreas dc vercdas e dcmais Âptrs, árcas dc
cascalheias e áreas dc barrelamenros, árcas dcgtadadas (descobcrtas), instalâções e/ou
inftaestrutura, RL, c identiEcaçào do uso e ocupaçào do solo; fy' memoúis desctitivos das
APPs, RL c perímeuo dã propriedade, cm meio fisico e digital (gpx, gtÍn ou kmD; /rr,
comprovânte âNâlizâdo dc inscdçâo no Cr\R, com mÀpa âtualüado d^ F^zcnd^; c (it)
complovâçâo de incxisrêDcà de supressào dâ veg$âçào íativÀ cntre talhõcs 102 e 95,
destacando que desdc a data de 22/0't /2008, râo hourc supressào desta oâtrüeza.

43. lleur dos documentos suprarn!-ncionados, na mesma oportunidade, a BllF
aptesentou ainda o "Relatótio de Rcsewa l*gal' (CJ Íh. S/N do Pz1-LO), üspondo sobrc âs
iaformaçôes e o detalhaÍneoto atuâlizados drs árcas dc RL da Fazcoda, destacando se que, no
tocânte à demarcâcão da áreâ, as informâçôcs coosrâítcs oo TRpl datâdo dc 2001, âveôâdo
nâ Matdculâ n" 20.088 ('Nlatrícula'), da Fazendâ, estâvam distintâs dâ situação rcâl da Fâzeodâ
à época, cm razão da equivocada dematcação de limites regiscada nâ mâüicula do imóvel (al
lr S/lj do PÁ-LO), dcstoaotcs da reâlidade.

44. Buscando a correçào da guestão, a BEF oprou por incluir os dados ztualüados
dispostos no C{\ quc refleem a reelidade aturl da Fazenda, e dcmoístrâEr a deüdâ
mâtruteÍrcào dâ Rcserçâ I-egal, dimcasionada confofte as determinações da Lei Federal
12.651/2012, e a IN MI\Ír\ n" 2/14. De rodo 6odo, âs 1trformâçôcs oeccssáús à anátise
tócnico/jutídica do processo de licenúmcnto sâo aquc)as declamdas no CÁ( uma v-ez quc
fotam afctidas vü gcorefcrenciamento, e p<.rnarrto, bâseâdâs ern dâdos reais e atuahzados.

45. Cumpre esclarecer que o ó1gio ambieota! ao expor â ícccssidade dâ prestaSo de
novâs irformâções complcmentates, na já refcrida rcunüo entte BEF c SUpRÂM/NIü, relatada
no docuÍneíto "Síntese dc Reunüo', (Ctr Anexo ij}, Írâdâ solicitou quaÍrto ão item,.05,,do
O6cio SUPP-.\NI/N1U f 173 /2016, como sevctfica da Figr:ra 1.

46. Ássim, restou claro à Recorcnte quc â rcsposta eo refeido item ..5,, fora
considcrrda satisfatóda, sendo que o órgào ambieotal nunca opommiou e âpresenrâFo por
ela de esclarecimeotos dâs iÍfoÍÍuções orâ coosideradâs como cssenciais pâte a coÍeta
aprccieÉo da questão.

47. Âssim, foi com gande surptcsa quc a BEF toÍnou conhecimcoro da clâssiEcâçào
d.: prcstaçâo de informações quanto ao refcrido itcm ..05.' do Oficio SIlpR A.À{/NM n"
17312016 corao insaúfatória.



48. Cumprc ressâItâr quc, mcsmo que nâo tcnhâ sido instâdâ a esclarccer a questão,
reiEca-se que a lllifr, por rrreio do Protocolo n" 318961/2017 (CJ !:. S/N do PÁ LO) e
Relatótio de Reserva kgal aoexado ao mesmo, demonstrou a situação atual da F^zcnóa e 

^proposta dc rclocaçào da RL, haja vista que, mcdiante âoális€ multitempoúI, pode se coú6ÍÍnâr
que as áreas cqúvocadâmmtc indicâdes coiro suprimidâs, pelâ SUI,RâIvÍ/NM, na rcalidade, já

cstavatn âotropizâdâs desde a década de 80, zlém de rcgistrar que nào houve qualquer suprcssào
de vegctaçào aativa, dcsdc 22/07 /2008.

49. Dcssa fomra, cientc dc que faz jus às altemativas preÍistas no ârtigo 66, bem como
do artigo 68, âmbos dâ I-ei Fedeal 12.651/2012, a BEF ptopôs, oaquela oponunidade, a

regulaúego da RL da Fazeada, por meio da suâ ÍelocâSo, o quc âinda úo foi aprccúdo pclo
órgã".

50. Dcssa foraa, esclarccidas Às eveítueis e suposús incoeÍências cotÍe as iofomações
cadâstâdâs Íra Matrículâ e aquelas havidas no CÂI! r.eriÊcamos que houve o completo
atcndimeoto à solicitaçâo de info nações comple&ettâÍes no quc tânge à Reserva l_egal,
incluindo a propositura dc adequaçâo e tegularização do imóvel a qual scqucr foi aoalisada por
esse r, r'rtgão ambiental.

Item 6) r\prescrtar c moniorrmcnto da fauna (masrofauna, onitofauna, vcncbndos.
heQrorâuüa) com chus campanhas, secô e. chDloso, dc acor<to com o Terrno de
rtferência da Sts-l\LUl r InstErçào Nôlm|rti\,â t46l20í17. ,\prcscnrar o retarúrio

51. Conforae já rpisado, a BEF respoodeu à solicitacão ârrâl.és do protocolo R
016'7903 /2016 (C.[. Jk S / N rlo PÁ LO} apresetrândo os re]âróÍios de moÍitomm€nto de fâuna
existetrtes à épocâ, e tcalizados cm curnprimcnto à dctermiÍâçâo contida aa condicionante de
n" 10 d^ LIC/2014-

52. Porcm, crn 1" dc dczcmbm dc 2017. quando da já noticiada reuniâo entre BEF e
SUPX-\NÍ/N\.{, regist!âda no documento ..Sintese de Reuniâo,, (Ctr Ann ê0, Íoi ittfotmado
à Recorrente a necessidade de apresentação de novos esnrdos, incluindo alguns nào pteristos
nâ cofldicioflrntc de D" 10 daLtc/20141

t-ig"n 2. RendtÉo.tc tErho di Ííntele dc ft rriào nê 0t/r2/2017, qttc naliqou a
atolidaçào glabal dat à_fomafie: coaphnrntaft! do prúcc$o

53. Ota, como demoasEâdo acima. o itcm..06,,do Oficio SL]pRÁIvI/NM f 173/2016
úo f^z quelquer rnenÉo À ictiofeuíá ou cntonofinrnâ, ou meíno â rjretodologia especí6ca par,a

Não I íoj

nêjo da Falna
[/1AD]:e-lN
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quiroptcrofâunâ e mâmífclos dc pequcno porte, scndo cr.identc que o órgao esú a exigt
âprqserta@o que nunca taüa sol.iciado à BEF.

54. Valc tegistrar quc a Blilr, por meio do Ptotocolo n" 318961/2017 (CJ Jtt S/N do

P"4 L0), respondendo às solicirâções constâores do docuheato ,,Sín tese del1.eor:tào', (CJ Ánc:o
i'i), aprcsentou nor.amente os estudos dc monitotamentos realizados semcstralrnente, rclativos
à arifeuna e mastofauna.

55. Nâo obstante, há que sc considerar que, iá no EL,\/RIMÂ do lJmpreendimcnto
(Ç -4nexo [6], zprcseatâdo em 2013, sc cxtni do volume 2, capínrlo 9 intitrüdo ..Diagnóstic<r

Âmbicntal do Nfeio Biótico", além das classes para as quais já é rcalizaclo o monitoramearo
pcriódico (omitofauna e mastofauna) foi reaüzado o diagóstico de vertebmdos (ictiofauna) _
cuia câpturâ foi deúdâmentc autorizada pclo IEI - e heryetofaunâ. Enúctânto, pârâ essâs

classes (r'crtebrados e herpctofauna) nào fotâh cncoítr.âdos indivíduos raros, ameaçados de
extinçào ou endêmicos, ou seja, com potencialpara monitoramento, mzào pela qurl oão foram
incluídas no ptogama <lc monitotaocnto de farma, confotÍne se extrai das consi<Jeraçócs finais
do EIA/RII{.{, itcns 9.4.5.5 e9.4.6.4.

56. Enúctâtrto, tâI realid2de há múto é de conheciÍnento do órgão ambienta! sen<lo de
sc destâc quc ro próptio Parecer Único (CJ. Jt!. S/N k PA-LO) qr:e cmbasou a LICI201{
coÍrta do itern ProgÍaÍnâ de l!{oflitorâtneoro dâ Faufla:

1 4612007
Sào

caGád.oras de impá.los â íãuna, suieihs so l]e..iâreiro.

I;br,ra ,. R ?ndryao da t v.bo do Parecer ljda dc mrerão da l)C qac idcaffan os

n,nitoÍarrento: deíalrra ftali<ado! até rr1üo

57. Importeotc ftisar que o a IN/IBÁLÍÂ 14(t/2001 rcgjstt exprcssâmenrc â
possibilidadc de monitotamcnto direcioaado, no Inciso ..I[,, do seu ertigo 8":

'a'. 8" 91ry19!9e@Es::l9lre Fauna deveá apresentzr
(.)
In - descricão e iusti6câtiv2 dctalhâda da metodolosia a so uolizada incluindo a escolha

a screm moflitorÀdosj"

58. lividentc rssim quc aâo houvc qualqucr irregulatidade na prestação de informações
compleÍneítâ-Íes apresentadas, rendo â Recorcnte âprcsentâdo todos os telâtórios de
úorritoraÍncnto de fauna rcalizados.

59. Áinda assim, pâra atctrdimento ao que foi exigicto peta SUpRÀÀt/NIrÍ, no
doc'umeoto "Sínresc de l{eunião,' (C-[ Anexa ijl, cÍr, qw houvc â solicitâção inédira quârro à

It' 
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aprcseoraçâo de telatórios de monitoramcnto de lertcbrados, hc?ctotâunâ, icitiofauoe e

entomofauna, r BEF, por meio do Protocolo n" 31896112017, aprcsen(m umâ Ptoposta de

Cronogratna para Realização dos Estudos das Classcs Âdicionú de Fauna soücitadas, seiam

elas hcrpetofauoa, ictiofauna, cntoaofauna, quircptctofama e mamíferos rlc pequeno porte,
para dc6ni$o dc cventual c rcsoectivo Progmma de Modtoramcflto. -I'odavia, em relaçâo a

essâs iflfôEÍrâçôcs c reguetimcnm apresmtados em dezcmbro de 2017, aào rccebeu neohurna

devolutiva do óryão ambiental.

Item 11) Àpr€senk xdcqMcôes dos recuos dás áÍeas de pteseffâçào pêt1l]mdtc com
cronogtaoa de execuçÀo.

Irem 12) i\presenr,r l,]RI; reÍerentc as áreas dc rcrcdas o.dc foi obseFado quc não
há íúra mínima dc 50 metros de átca de

60. Em rclaçào aos itens 11 e 12 aqú aoalisados em coniuÍrto, haia vista a relaçào enúe
âs mâtériâs discutidâs, todâs iícrcntes âo PTRI,, curnpre inforÍr.! que o mesmo foi apresentado,

atâr'és do "Documcnto 11" ancxo ao Protocolo n" R0167903/2016 (Cl: ft. S/li io PA LO).

61, No entanto, qurndo da :eunião rcgistrada no docutnento "Sínrese dc RcxÁo" (Ç
.ZrTrxr lii), a SL?R{Ii/NN{ indicou a insatisfação com o documeato aprcscfltado po! ausénciâ

da ÂRl- do profissional responsáwcl, que como sc vetiEca no pópdo do itcm "12" tÍanscriro
acimâ, sequer hariâ sido solicitada.

62. lbdau4 tal questão foi solucionada aaavés do Protocolo n" R3189 (t1/2017, onde
se ved6ca, ânexada ao 'Documcnto 25", não âpeoas o IIIRF mâs tâmbéh â 

^RTÍr"142016000000073567, referente ao mcsmo.

63. \'ed6ca-se ainda no refcrido documento, que, âo contúrio do que foi aÍirmado nas
Papeletas dc Despacho n"s 13/2018 c 235/2018 (CJ ,4ncm l2), que dão suponc ao

arqüvâmcÍrto deste proccsso de ücenciamcnto, o [llRF apÍesentado já em 2016 dispunha
cxpressamcntc sobrc t> cronograma para adequâcõ€s dos rccuos em ÂPPs, inclusive nas áreas

dc vereda, rlo anexo r4.l do PTiú (CJ. ík. S/N doPÁ-U).

64. Fica patente o cumprimento da so)icitaçào, integtalmcntc, em duas oportunidades
distintas, sendo quc a BEF aptesentou ainda no "Documcnro 26,, do Prctocolo tr" 31 8961 /201 7
(Ctr .ll:. S / N lo PA LO), o Relatório Técnico de Monitoramento e Ávaliaçio do PTRF de Áteas
dc l,teseração Pcmranente de Vctcda, comprovando a impleoentacào do IrTRF no que tange
à adequaçâo dos tecuos das ÂPPs de Veredas em 50m (cinqueara mettos), conforme proposro
já em 2016.

65. Na opomraidade, a BEF dcmonstrou que, com basc no ctonograma ÂprcscÍrtâdo
no I'TRF, cm média, 40% (quarcnta por cento) das áwores já haviam si<lo colhidas pca :ecuo
das ÁPPs e, apenas cm rclaçào aos talhões a"s 96 c 85, as árqores ainda nào harüm sido colhidas
uma vcz que nào atingirâm o porto de colte.

li



66. Dcsta íor:aa, considcrando o teot da soücitação contida no O6cio SUPR^Ní/NNÍ
n" 173/2016, itens "11 c 12", vctúcamos que houve nào aperus a aprcsentação do P'fRlj
solicitâdo, como â <lcmonstraçào de implemmtâçào dâs adequações dos tecuos das Âpps de
Vcreda, scodo inconcebivel se entcÍrder pclo nào âteídirnentô âo órgão.

67. Cumpre rcgistrat que as questôes suscitadas oas papelctas clc Despacho n"s
13/2018 e 235/2018 não configüam nâo ateodiÍnento às iofotlnaçôes cotnplemefltâres! mâs
sim meras divergêncàs quâflto âo contcúdo do PIRF, o quc podcria ser cÍrfrentâdo caso o
órgão Ín nifesasse sua discordância à BEF, que iofclizurente Íão teve â oportunidede de se

dcfendcr quaoto à esta questão.

Item I de estaoonaocnto dc

69, r\ BEF, após tomar conhccimento da rejciçào da proposta, em .1" 
de dezembro de

2017, em reuniào eatre BEF e SUPP-\M/NI! rcgistrada no docutnento ..Síntesc de Reuniào,,
(Ç Auxo [5), rnâdfestou se por meio do PÍotocolo o" 318961/2017, oo seÍtido de quc, a
panir dc dezetnbro de 2017, nào haveà máquinas esracionadas tro locâI, bem co6o âs
ercÍrtuâis mânurençôes e laüg€m dos eqüpameÍrtos passatâm â ser rcâlizadas forâ dâ FâzeÂdâ,
ou seia, as tnáquinas apcnas ficam no intedor da Fazenda durante a operàção, nâo haveodo
râ2ào à cdiEcaÉo de pátio de estzciorumento para acomo<Jação de cqüpãarento ocroso.

70. 
^ 

pârtir desta nowâ realidadc, a BEF propós, como medida altemativa de contetção
de riscos, a peíirancnte adoçâo dos kits ambicntais, ou seja, eqüpamentos pârà cveotuâl
rcmoção de Ílatcriú quc venham a cair no solo, incluindo a utilizaçào <le loaas c/ou bacias de
contenção. 'l odavia, após tâl mânifcstâção, â SL]?R {M/NIvI scquer anâlisou refciidâ proposrâ,
como sc nota das própús Papelctrs de Dcsptc\o tr.s 13/2018 e 235/2OtS (Ç A,cxo i2) +,e
sào âbsolutâmentc silentcs quanto à rovâ proposra da B[F.

11. Ora, é incontestátel que a BEF apresentou pÍopostâ, e esú aguar<lan<lo a
Ínânifestâçào da SL?R-L\1/N]\1, estando poruoto âteÂdida a informâ€o complemenrar,

Ilem I +), pluliÂl

12. l-m rclaçào à soiicrrâção expticitada no item,.14,, do O6cio SUPR^À{/NM fl"
113/2016, rcitct íI,os o atcrdimerro âo ólgâo com a aptcsenraÉo do .Documento 13,, do

l+

68. No tocânte ao item 13, &isamos que houve a âprcsertaçâo de proposta pela BEF,
por meio do Protocolo a" I.0167903/2016, contemplando a utilização de quartzo, disponível à
época, pata recobrimmto do solo no estacionameoto das máquinâs, poÉm, tal proposta foi
considemda insatisfatótia pcla SLTR{.M,INM.



Protocolo n" R0167903/2016 (Cl. Jlt S/N 1o PA-L|), quc contiohâ elatódo descritivo e

fotográfico das adequações implemcntadas.

73. Contudo, em reuniâo posterior enrrc BEF e SUPRÁM/NM, regisrÍâdâ oo
documento "Síntese dc F.evlrão" (q ,4tcxo [5), tomou conhecimerto dc que o órgâo
considetava insatisfatória a aprescataçâo do documento.

14. Ássi::q a 6m de extirpar <lualquet dúvida quanto à questão, â BEF eprcsentou os
clocummtos '28 e 29" anexados ao Ptotocolo n" 318961/2017 (CJJts. S/N do pA-LO), em<pe
adicionou novo rclatótio das Âdequações de drcoaçrn pluvial na planta dc catbonizago da
Fazenda Chapada Â em Jequitai.

75. Não obstâote assim registÍâm âs Papeletâs de Despacho o"s 13/2O1g e 235/2}lg:

76. Ora, veti6camos quc a aúlise do órgào eqúvoca-se ao rcgistrar a nâo âprcscntâçâo
do informação compleaeatar, quando a mesma se r.-erúca ptcsente no processo, demonstando
coÍnplcto âref,dimcÍrto à soücitação da SUpRÂ]VÍ/NÀÍ.

I;iç,ru 4. RePnd&tào d, tftcho da Papchta: de Derparho 235 / 20t 8

[y.2. ConsideÍândos do ato de aÍquivemento

7'7. Enrc os "considcrandos" 6nais üspostos nas papcletas de Despacho n"s 13/201g
e 23512018, a SUIrR {trIlNM iodicou noramentc a suposta irregularidade da Rescwa Legat do
emprccndimento, o que já for obicro de impugnâçãu âcirtrlâ.

74. Contudo, há aindâ quc se impugrur a aErma$o de quc a BEF deveria rcalizat o
pcdido de Altetaçào dâ Reserya LcgâI, o que nâo reriâ sido reâlizado.

79. Entretanto, como já notiúdo, a BF]F, por meio do protocolo n" 318961/2017 ((í
Jfu. .ç/N do PA I-(» eRelatódo de Rcscn a t-egal aaexado ao mesmo, aplesentou a sihração âtuel
ü l:azer,da, incluàdo a Proposta dc Reloca$o da Rl haja vista que, mediante análise
multitemporal sc pôde cooGfr,r que as áreas eguivocatlamcnte indicâdãs como suprirnidâs,
pelâ SUPItrtlú/NÀ{, na rcâlidâde, ,á estayam aotropizadâs desdc a década de 80, além <lc
registrar quc aão houve qualquer suprcssão de vegetâFo Írativâ, dcs de 22/O.t /2@8.I.or[m, até
â prcscnte d.ta nào houve análise da ptoposta peto órgào.

80. Em re1âçào à aErmação dc que nào foem aprcscntados (i) ptogama de
honitor,ÀhcÍrto de fâuoa (herpetofauna, ictiofauru, entomofauoa, <pitoprcrofâuÍrâ, Ínâmíferos
<Ie pequcno porte); (ii) programa dc conscwâEo e hooitolamento des cspécies ameaçadas; e
(ü) autoúação de crprurâ. remos a <sclârcccr o scguinte:

ôqLãçoes cond!ídas



81. Conforme já i:rdicado na aúüse do item 6 do O6cro SUpRÂM/NM n" 173/2016,
a BEF, por rneio do Prorocolo n" 318961/2017 (q 1!. .l /N lfo pA-t,O) âplesenrou os relâtódos
do l\Íonitolamcnro dc Fauna acerca daquelcs grupos quc csiio scldo monitorados (rnastofâuÍrâ
e omitoaunâ), assim como aprcsentou Propostâ de Cronogranu pâra Realizaçào dos Estudos
das Classes Àdicionais dc Fauna sol.icitadas, para definiçào de evcatualc tespcctiÍo progÍama
de Monitohmento. Ocorc que refctida ptoposta ainda oão foi analisada pela SlJptu{M/NM.

42. Por óbvio, nào há como sc executâr o moritoramento pletendido, aÍrtes dâ
aptovaçào do ógao ambieotal para que, somentc eírrÀo, a BEF possa seguir com a respectiva
implemcntrçâo.

83. Actesccntâ-se quc os fronitorâmmtos ch curso, mâstofâuoâ e omitoâuDâ cm
razão dâ hetodologiâ adotada, oão cÍrvolveram câpturâ, coletâ, ou trârlsportc de indir.íduos,
sendo pofiarto, âté o momento, desnccessária a própda solictrgo dc âutoÍização prÍa coleta,
câptura e trâÍlspoÍe da fauna, paa, o que somenre será providencüdo após a âprovâçâo do
óryào, quanto aos no.os prograrnas dc monitoramento de fauna que íoram soücitados.

85- Contudo, r,criEcamos quc a BEF, por meio documcÍrto ..30,, do pÍotocolo í"
318961/2011 (Cí It. S/|; do PA-L(), aprescnta o oficio/G.ÀB/IpH,\N/Mc n" 1858/2013
(CJ Jh S/N do PA-|-O). em quc o refetido órgão inten enicnte iodica, expressâhente, que o
telatório, bem como os estudíJs apreseítados pcla BEF em tcla$o âo Emprcctrdih€nto, .7rr-

txaminado ne.Íta S q)êintendéit:ia corrr;dêta.to snfc;enh, por atender às d*u»tkaôet da ptaia lpHÀN tl
2r0/2u2'.

86. No mcsmo documcnto, o IPFIÀN fcz coÀstâr gttr.,.Virto t t o npnrául eorrriddado
a ár?a Perq isada de hotncial arq eolíAito n,ik baim, úo parecc scr pmblena a anccttão dc núacà
dclrritba nn ftlatào ao Patinôrio C ttrral de naunia aq*eol,ísea, in útat a obxtçâo dt linça de
OP.ra@o Comlid'.

87. Sornando-se a isso, em consulta ao processo no sitio elerôaico do IpfIÀN,veriEca
se que o mcsmo foi arqúvado, ou seia, não há providêncüs perdenres pela IlEl.. perente o
IPÉIÁN, rcstando claro quc o processo de obtcnção da anuênú obteve desfecho satisfatório.

88. Por Em, em rclaçào ao caminhamcnto espeleológico, não sometrte o estudo foi
dcvidameate realizado, como a própria SLjpRr\M/N_NÍ fez constar, no parecer único, emitido
cm 28 de abil dc 2014 (CJÍ!. t/N dô pÁ_IÍ», relatiro à concessâo da LIC n" OO9 /2014,9!e,
em relaçâo âo teEâ, o Lnóvel não tinha crtactetísúâs releBntcs. Destacâ_se:

84. Prosseguindo com a aúlisc dos considcrandos, a SUI)R ${/NÀ.Í ifldicou a ausêacà
de apresentação da anuôncia do IpHÀN em tclação ao Empreendimento.

'Tim relaçào âo t ãÚrmôoio Árqu€ô1ósico, I tisrótico r Natural, a Supêrinrendcâtc do
lbreu .\ror.o, runiÊesrou sc quc a áÍea

IPHÀN eÍn ]\Íjnâs Gerâi\ Michefle

ló



pesqlrisadaj rqtrside'ada com poreEqiêl âlqu€ológico muito bâixo. não
hâvendo empecilho paÍa a concessão dc aruêftiâ deinitivâ coír Íetação io
PârÍimônio Cuku?.Í dc trarurczâ arquêotósisÂ
No ou€ t.Ígc âo potctrciâl espctcolósico. o emprectrdedo.- âprcsêntou êsrudog
êxecutâdos por Paple Angelica Rêis Câroeiro. com â suâ respectivâÂRT. Expôs
o levâotamenro bibl;ográfrco e canográEco. âpós a copitzçào e anátise dos thdos, as
áreas idcncificadas com maior probabitidadc de ocodêncrz de câ!.idâdes fo!âm
sdeciônâdas e deEnidas pâIa o caminhãmcnlo. No c.minhamento consrâtou-se que
a árca oercotrida do empreendimcnto não possui deptessõea fechaãas
considêráveis. tampouco doünas. câvidâdês- vâles ce8o§, tapiâ§, pâredõ€6 ou
outras feições cátstices. Ressdta-se que a caüdade oais oróxima idertiEcada
nestas h.sês de dados enconr.a.§e a âproximâdam€rrê 15.955 meúos do

89. Porando, em rcla$o ao teÍnâ üatâdo no prcseote itcnq úo há qualquet infotmaçào
ou ptovidência pendcnte pela BEli, estaodo cm plenâ coÍrfomidâde com o que foi exigido por
esta SUPRÁIVI/NÀ,Í.

V. Do EFEITo sUsPENsTvo Do REcT,Rso

90. Nos termos do art. 57 da lã Estâduâl no 14.184/2002, que dispõc sobre o proccsso
administrativo no âmbito da Âdministmçào pública Esradual, podeú scr atdbúdo efeito
suspetrsiyo ao Recwso 

^ddiÍlisEâtiwo, 
quando houvet justo receio cle prguizo ao

cmpreeadedo!/recofrentc, Íro§ seguj[res tcrmos:

"ArL 57. [..]
P^rágrxfo ún;co. IlxÍcndo iL,sto reccio de prejuizo ou rte diíicil ou incertt repâràçào
decoccntc dr execrçào, a autoridade recotrjda ou a ime<tiatamenre supetior po<teú, de
o6cio ou â pedido doi.rcrcssado, em decÀào tundamo,ta,t,, atnbü. efeito so"pcnstuo

91. Diro isso c dcsconsidemndo_sc Írcste tumo o fato de que ó plcnamente possívcl
arg*ir gue a Liccnç" de Instâ1.6o co'eti\'â n" 009/2014 e sua Àpo assiciada encont.,m-se
válidas até a decisâo dcfiÂiriÍa destc inddente recusal nos termos rlo que afirúâú os a.ts. 37
do Dccrcto Estadual 47.383/ta e M, §4" da Lei Complcmcntar 140/11, tcssalta-"e gue, por
segurânçâ, â decisào dc arqüvamento impugnadr impücou nâ irnediâtâ pârãüsaÊo dâs
atiüdadcs do emprecndimento diâÍte do úco de imputâçào âcr cmpÍeendedor dâs sâaçôes
adminisratirrs, pcneis e ci\is corcspondcntes.

92. ,Àlém disso, há de sc concord:
ser rcstabereci.ro cm cvêÍrtuâr r.",J;T:,:"::i*tr:.ffi::":.;.:#rjJ;
intcgtalrrrente com todos os custos e ônus <lccorentes do cumpdmento da hedida, enres
mesmo da possibüdade das autoridadcs compctentes asaliarem o caso, caracteúando assim o

lr



93. Nota-sc que a BliF opcra regularmentc as atir.idades de sikicultura e produçào de
carvào, no F)mprecndimento, desdc 2016, scndo quc Íressc seotido, forâm esabelccidos plârros
de corte e colheita dc ma dcna (CJ Anexo ,t71, já fuados conEâtualÍncnte.

94. Desta fortn?, â pemlisaÉo úào proüa dâs âriüdâdcs da BEF constinri verdadeia
ameaça à saúde econômica da empresâ c Írâ propú região em quc esrá scdiada, do,ido aos
grâves prejuizos com pâgâmeÍrtos dc multas c perda dc receitas, o que ccrtâhenrc teú efcitos
prejudiciais a fomeccdores, clicntes e funcioútios, diretos c indiretos.

VI. DÂs CoNCLUsÔEs

96. I)âate dos fatos e fundamentos ota apresentados, bem como pela documcntaçâo
aoexada, coaclui,se:

95. Portânto, é necessáÍia â âtiibuição de efeito suspensivo âo Íecurao, de forma
a suspender provisodamedte os efeitos da decisão de ârquivamento impugnada
enquanto este incideote estisc! trâmitândo, tudo de íorma a se eütar mais prcjuízos itteparáveis
à Recorente, o quc se requcr dcsde já.

Quc a decisão de arqür,amento foi tomada com bâse em descumprimcnt<r de
cooócionârtes, nzào incapaz de ensejar tal medida;

Que o o6cio que comunicou o ârqúvâmento bascou-se, rle forma diversâ, nâ supostâ
falta dc inforrnaçôcs csseÍrciâis para a âvâtiâÉo do câso, não prcvista dentrc aquelas
capazes de iustiEcat tal mcdida;

Quc o arquivamcnto ocol:reu scm obseffâícia <lc garaaús iegais como o contrrditório,
a ampla defesa c o direito dâ Recoüerte âptesentar âlegâções e docuheotos antcs da
tomada dc decisôes administâti\.âs que lhc âfetem;

Que as circunsáncàs apontâdâs pelas papcletas de Despacho de o" 13/2018 e
235/2018, metc*m rcvisào pois, cm relaçâo ao O6cio SUpRÂN!/N M f 1,73/2016:

o O item l restou prejudicado em razào da incxistêncü de oateúl para colera,
confolrne Doc. 01 do protocolo R016.7903/2016, bem coíÍro foi considesdo
superado diantc da,,Sinrese dc Rcudão,, de 01/12/2107, ambos constantes dos
autos em páginas nâo numeradas.

o Os iteas 3, 4, e 8, cuio atcndimento foi dcridameate comprowado, através dos
docnmentos *19, 20, 21, e 22,, todos ânexos âo pÍotocolo R3tg961/2017,
constante dos autos cm páginas aão oumctadas.

o O itern 5, arendimcíto compÍovado com â âptesentâção dos ilocumefltos ..5 
e

6" aaexos ao Protocolo R0167903/2016, bem coÍno foi considüâdo supeedo
diante da "Siatese de Reuniào., dc 01/ 12/210j, todo" .,ro.t"otes dos.oto" .-
págiÍrâs oào numcradrs.

t8

justo reccio de prejuízos à Rccoffentq o quc permite â coocessào do efeito suspcnsiro ao



O item 6 devidâ$core arendido com a aprescntâção do Doc. 07 aneto ao

l']rorocolô R0167903/2016, complemeatado pclo l)oc. 23 ãoexo âo Protocolo
R318961/2017, âmbos constântes dos âuros cm páginas oào numeradas.

Os itens 11e 12 devidamentc comprovados atnÍés do l)oc. 11 do Protocolo
F.C167903/2016, complcmentado pclo Doc. 25 ânexo âo Protocolo
R-j18961/2017, ambos coostâÍttcs dos autos em págioas oão numeradas.

O item 13 comprovada a ap-tesentaçào dc propostâ pot meio do Ptotocolo
Ri18t61/2011 , constzatc dos autos em páginâs trâo Íumeradâs, sendo que âté
o mommto esra úo for avrliada pelo órgào.

O item 14 conrptovado o âtendirnento aüâvós do l)oc. 13 do Ilrotocolo
R0167903/2016, coÍnplemeotado pelos l)ocs- 28 e 29 anexos ao Protocolo
Rj18961/2017, todos constântes dos auros €m páginas nâo numeradas.

Destacamos, no quc taÍrg€ às considerações finais aduzidas nrs Pâpeletâs de
Despâcho, dc oo 1312018 e 235/201{t, que tais nào herecem prospcÍâr, düíne
da scguinte documentaçâo: documento 07, ancxo ao Protocolo R01(11903/2016,
bem como os documenros dc Ír" 22. 23 e 30 rneros ao Ptotocokr

_ _[a

It31Í3961/2017, e ainda o lrarecer.único de Colcessào da LIC 009/201{ todos
consrantcs dos âutos cm págiaas nào nunetadas.

Que eind:r cluc houvcsse discordâaciâ âbsolurâ corr âs conclusões ânteliorcs, o
ârqüvâmento do proccsso é ÍnedidÂ excessivâmerte gmvosa, cspcciâlmente quando o
safleârnctrto do feito pode sct rcalizado sem pteiuizos, em consooâncú com os
princípios da razoabiüdade e cficiêocia; e

Que a concessào de efeito suspcnsivo é critica diaotc dos gravcs ptejúzos que a
mânutcíçào da ricdida inpugoada inafastavclmcntc traú.

VlI. Dos PEDlDos

91. Com base no exposto, requer-sc:

19

a. seix o prescntc recttso recebido cm seu efeito suspensivo, confoÍne ârt. 57,
prtágrafo único da Iá Estadual n. 141A4/2002, dl^nÍe áo justo rcceio de
danos iminentes âo Recorrcítc e parâ quc os efcitos do ato administrativo
coasubstanciado no arqu.rvamcoto do pÁ LO passem â operâÍ someotc âpós
a dccisão deEnitiva dcsse <i. ótgno julgado4

b. Em telago ao mérito, seja exercida pela SUptu\IÍ/r-Nl\{ a rcconsidetapo dz
dccisão de arqúi-amcÍuo do là LO, dcvoh.endo-lhe a trÀmitâ€o e
âprescntândo-se iisrâ definitiva das informaçrles cvenrualmcntc oecessáüs à
conclusão do fclto;

c. SubsidiâriâhcÍrtg por rcspcito ao princípio da eventualidarle, cm caso dc nào
rcconsidctaçào da decisâo de eÍqui\.amcnto do p.r\ LO pclâ SL ppJ\M/NM,
requer-se a rcmcssâ deste iícidente pâra âná[sc dâ L'RC_NM/COPAÀÍ, parâ
guc scja deferido e, tia de consequência, seia declatada, de plano, a mrlidade



d.

da decisão dc arquivamento do PÀ LO diante dos fatos e Âúdamentos
âqui constantes, revogando-a nâ suâ integralidade e regtâbelecendo a
tramitação do referido processo.

Seia concedido, conforme a prc\.isào legal do Àrt 104 parágrafo 10, do
Código dc Processo Civil, o ptazo de 15 dias para a juotada <lo devido
instnrmento de maadato.

98. ,,\demais, requer seja concedirla a oportunidâde em sc produzir todas zs provas
admitidas em Direito- sendo rcsguadado o direito de juntada de ooros rlocumcntos.

'l-errnos e,1r que,

Pcde e espcra deferimcrto.

D.J"i<dz Fotu paru Mo êÍ Clatur, ên 28 & naioú 201t.

LLc^s IiGRoTTÀ DE SoLl7_^

o]\lr/ríc 103.3

DE

o,1B/:1(; 79.2,17
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DocuMEMros euE SEGUEM ANExos A EsrE RECURSo

ANExo DocuMENTo

2 OÂcio SLÍPI-{M-NM N" 1235/2018

I
4 O6cio SUPtu\\l/NlÍ n" 17312013

6 9 do EL\ RTÀÍÁ do

I.IC 009/2014 com as8 das Condicioflântês

:1

1

3 I\,{G

7
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PROCURAçÃO

ouToRGÁnTE: ARASCÁN EMPREENOTMEMOS ftonEslAts tTDÁ., pessoa jurídicá de dkeito píavado, inscÍirâ no

CNPJ/MF sob o nq 08.840.956/0001-03, com sed€ nâ Avenada Dr. José Corr€la Machado, ns 1079, gloco À toja 10,

Shopping lbltu.una, nã Cldâdê de Montes Claros, Estado dê Minas cêrai, {"OUTORGAI!TE"), ne§tê ato reprêsêntâdã

por seus Dlretores ÍÁôtaNo LtRANcoS §aNcHEz, brâsilêiro, cãsâdo, contadot portãdoí da càrtetra de tdêntidade ne

246149887, êxpedida pelã SESP/SP, tnscrito no CpFlMf sob o nq ú0.455.918{3, e por sue pÍo&radora DÂÍ{l€tÂ DE

AqUlilO COEI.áO, b.asilêirã, dtvordadâ, advoSada, porrâdoía da céduta de identidade RG n-.30.001.155-6, exp€dida

pela ssP/sP/ inscratâ no cPF 286.092.058-78j enbos com endereço proffssionâr a Avenida das Nusões unidas. ne

14.267, Ala g, 2Oc andaa Bakro MoÍumbi, na Cjdade de São paulo. €stado dê São pãútô.

OUTOiGAOOS: Lucrs lÁ6i(m O: So!EÀ, bí?siteiro, sottei.o, ádvogado inscíito na OÀB/MG ne 103.3111; Roort6o fRÉts!

oE MoÂÁ!s, brasilelro, casado, advôgado inscrito na OAB/MG n! 79.247; Joaqu|M Eroy RosA B^Íos, b.as êirc, casâdo,

advogàdo inscrito oa OAS/|VG n-.86.136, todos integrântes da sociedâde FÍêkê, LâB.ottã & Glmenez Advogrdos,

ins.ritã no CNP.,/MF sob o n{ 14.239.096/@01-50 e regtstÍãdo na OAs rob o ne 3.510.om sede à Âv. Barão do Rlo

Eranco, ne.2_679, sâlã 201, centío,ruizde Forã-MG, cEp:36.01M1e tet{32}3212 4066.

POOERES: Amp:os e 8êrais pod€res pâ.â Íeprêsenrar a OU:ORGANTE, €m conjunto ou separ.damente, indepênd€nte

da ordem dê .omeação, perante qualsqueí óBãos púbticos, âutarquia, e Íoro em gerat, junto a quaisquêí iLrhos ou

Tíbunais, conf€nndo-lhes pare tanto, poderês conÍerid osr|a ciâ)usula AD tuaoa etodos os dêmáis ne.essáílos pãÍa o

bom e Íieldesemp€nho do present€ màndâto,em qualquerJuízo, tn5tância ou Trtbunôt, Rêparttõês púbticâ, podendo

propor êvâriaraçõêt acordar, djscordâr, tía nsigir e raíílcar termos, dêsistlr, Íepresentãr em audiênciasdê concitiação

ejulgãmenlo, para osíins dos art§.331ê pâíágíafo§ e 447 a 449, todos do cpg âté finat dect§ão, osando os recursos

leSals e acompânhàndo,a em todos os sêus t€rmot espêciâlmente pãrâ êtuarem aos âutos d€ pro€ê§roí

admlnistrativos relâcionados a licênciamento ãmbiêntã|, inclusiv€ inteíposlção de íecuísos e impugnaçôes, bêm colno

dê processos admlnlírâtivos onde evêntualmente traúltêm autos dê infração lâvrados pelo Estado dê Mi.as Gerãis,

poÍ nelo dá s€cretaÍiâ do Estado de Meio ambiêntê e Dêsenvolvimento sustentávol - sEMAo e demals órgãos q!ê
compôem suâ enrutura orgânica, sêndo vedado seu $bstàbêl€€ímento, no todo ou €m pâ.te.

São Pa ,28 de maio de2018

BRASCAN EM EE]iIDIMENÍOS tTDA.

Fábiano Lirancos Senchez Daniela de Aquino Coelho

fJJ^tf
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OUARTA ALTERAçÃO DO

CONTRÂTO SOCIAL DÂ

BRÂSCAN EMPRÉENDIMENTOS FLORESÍAIS LTDA

cNPJ/MF N' 0a.840.956/O001-O3

NIRE 31.2.0783865-3

Pêlo presênte instÍumênto, as pârtes abaixo assinadas:

PINUS PARÍCIPAçóES S'A., sociêdadê por açõês, com sêde na cidade do Rio dê JâneiÍo Estaclo

doR;odeJaneiro,naAvenidaJoãoCabraldel\rêlloNêlo,Bloco2,sâ14215(pade)'BâÍadaTijucâ'
c;EP 22775-057, inscrita no CNPJ/MF sob o nc 97.537.690/0001-54, registrada na JUCERJA sob o

NIRE No 33.3.0029861 4, rêpíêsênlada por seus Diretoíes o Sr' Paulo Cêsar Caívalho Garcia'

brasileiro, casado. advogado, inscíito na OAB/RJ sob o Ôc 75.578 ê no CPF/MF sob o na 946 708 897-

53 e o Sr. Luiz lldêtonso Slmóes LoPês' bresileiro, câsado' empresáío, porladoí da cenêira de

idêntidadê nq 2.286.311-2, oxpêdkla pelo IFP/RJ e inscrito no CPF/MF sob o nc O42 a52'127-49'

ambos com êndsr69o profissional nâ Cidade clo Rio d€ Janêiro' Estado do Rio de Janeto' na Avênida

almiraniê Júlio de Sá BieÍíenbach, nq 2Oo, EdiíÍc,o Pacilic Tower' Bloco 2 2c e 3q ândarês, salas 2o1 a

204 e 301 a 3O4, Jâcarepaguá, CEP 22775'O2a (Pêíeência: Entada pela Av Antonio Gallotti)

('Pinus');ê

SILVIOÍEIXE|BAJUNIOR,brasilêiro,divorciado,engenheiromêcânico,ponadordâcârtêirade
idêntidade RG no 435.479-9, êxpedida pela SSP/SP e inscrito no CPF/MF sob o na 053 644'398-01,

com enderelo proíissional na Cidade de São Paulo, Eslado de Sáo Paulo' na Av Prês Juscêlino

Kubitschêk, 2041 , Complexo JK - TorÍe D - 6e Andar' Vila Olímpia. CEP 0454:i-o1 1 ('Silvio");

Na qualiclade de únicos sócios dâ BRASCAN ÊMPREENDIi,EMfOS FLORESTÂ|S LTDA.

sôciêdâdê limilada. com sêdê Cidade dê Montes Claros, Estado dê Minas Gêrâis na Avenida Doutor

José Correia Machado, n.q 1O79, sala 10, Bairro lbituruna, CEP 39401_832, inscrita no CNPJ sob o n'

O8-440.955/Ooo1-03, regislradâ ne Junta Comêícial do Estaclo de Minâs Gerais sob o NIRÉ

31.2.o7a3865-3 ("Sociêdadê"), e, ainda,

lMBUla PARICIPAÇóES S.À, com sêde na Cidade do Rio dê Janeko. Eslado do Rio de Jân6iro, na

Avenida João Câbral dê Mello Nelo, Bloco 2, salâ 215 (partê), Barra de Tijuca, CEP 22775{57,

inscrilâ no CNPJ sob o n, 13.827.422JO001_87, .egislreda na Junla Comercial do Eslado do Rio de

Janeiro sob o NIRE 33.3.0029439-8, represêntada poí seus Dirêlorês' o Sí- Pauto Cêsar Cervalho

Garcie ê o Sr. Lu12 lldêton§o Slmõês Lopes, acima qLralilicados ("lmbuia"),

BESOLVEM, na melhor lorma de diíeito, em êspecial na do § 3c do artigo 1.072 do Códlgo Civil,

cêlêbÍar a presentê 4' Aheraçáo do Conlralo Social da Sociêdâdê ("ACS") para:

1 Exlinguir âs liliais da Sociêdadê tocâlizâdas na Fazênda Panlano, na Eslrada Municipal dê Ribas

do Rio Paído, cEP 79.180-Ooo, Município de Ribas cío Rio Pârdo, Eslado do Mato Grosso clo Sul.

inscrita no CNPJ/MF sob o nc 04.440.956/0007_07, regislrada peranlê a Junta Comercial clo Estado do

Mato GÍosso do Sul (IJUCÊMS) sôb o NIRE 54900305422 e na Rodovia 8ênêvenulo Otlonl, s/n' km

17, CEP 79.640-000, Municlpio cte Água Clare. Estado do Mato Grosso do Sul, inscrila no CNPJ/MF

@ Jlnlã cdÉdddo Est do ó6 Mi@s G€râis
Cêíiti@ reqBtro sob o .o 62766s2 s 1.,/O5r2O17 dá EmpÉs BFT,SCÂIi EMPREENOIMÉNÍOS FLORESTÂIS LTDÂ, NIc 3í20763€653 ê
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2 - Consignar a cêssão da única quota detida poÍ Silvio para lmbuia, qu6 oÍa ingressa na Sociedade,
na qualidadê de sóciâ, com â expíêssa anuência dê Pinus.

3 - Em razáo da iransÍerência reâlizada nos lêrmos do item 2 âcimâ, Silvio e lmbuia outorgam-se, entê
si. a mâis ampla, plena, rasa. inevogável e irrêtratávêl quitação, para nade mais íêclamar urh do outro,
â qualquêr lítulo, a qualquer tempo, êm íâzão da presênle cessão.

'CLÁUSULA QlllNTA - O capítal social da Sociedade, totatÍ]Ente subsctito ê integíalizado, é
de R§ 49.172.95A,99 (quaíenta e nove milhões, (Ento e set,Jnta e dois mil, novecentos e
cinquenle ê oíto Geis e novênta e nove centawsl dividido êm 49.172.958 (quaÍenta e novê
milhões, cento e selêntâ e dues mil ê novecentas e cinquenta e oito) quotas, com valoi noninal
de R$ 1,OO (um real) cada umâ e 1 (umâ) quota com valoí nominal ale R§ 0,99 (noventa e nove
centavos), assim dislííbuídas êntÍe os sócios:

(l) PINUS PABflC,PAçõES S-A- dêlérh 4g-172.957 (quarenta e nove ,7],ithões, cento e setenta
e duâs mÍ|, novecentas e cinquêntâ e sete) quolas, cofi vaJor nominal dê R$ I,OO (um reâl)
cada uma e 1 (uma) quota com valoí nominal de R$ O,99 (noventa e nove cantavos),

totalizando R$ 49-172.957,99 (quarênta e nove milhões, cento e setêhta e dois mil ê
novecEnlos e cinquenta e sete íeaís e noventa e nove cêntevos): e

(l0 rMBUtA PABnC,PAÇõES S-A. detém 1 (uína) quota com valot nominel de R6 1,Oo (!m

4 - Alterar, em consequênciâ do disposto nos itens 2 e 3 âcima, a Cláusula Quintâ do Contrato Sociâl
da Sociedâde. que passâ a vigoraí com a seguinle redaçâo:

5 - Delibêrar sobrê o recêblmento de renúnciâ, nesta dâlâ, dê Sllvio ao cârgo dê Diretor da Sociedade,

liberando-o dê suas funÇões e agradecendo-o pelos íelevantes serviços prêstados à Sociedade. Como

Juni. comd(:iâl do EsBdô dê Minás Gê.áis
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sob o nc 08.440.956/0008-80, rêgistrada perante a JUCEMS sob o NIRE 5490030543í. pâssando o
Parágralo Único cla Cláusula Segunda do Contrato Social da Sociêdacte a vigoraÍ contorme sêgue:

"cLÁusuLA sEcuNDA - 1...)
PâágÍaÍo Úni@ - A Sociedade tem 6 (êeis) frliais estâbetêcictas nos seguintês enderêços:
(Ü Fazenda santa Rita A, B e c, nê êstrda TeÍâ Bíahca s/n, km 87, cEp ,g3ga-ooo, othos
DÁguâ, Minas ce@is;
(ii) Fazonda Chapacla A e B, na Bodoviâ BR 365, km 21, CEp 3937O-OOO, JequitaÍ, Minas
Gerais;
(iii) Fazenda Trê6 hmáos, na Hodovia BR 365, km 41, Zona Ruíal, CEp 3q.gOo-ooq. Ctaro dos
Poções, Minas Geêis;
(iv) Fazenda Minedoí, nâ Rodovia BR 365, km 17, CEP 39-4OO-OOO, Montes Cta@s, Minas
GeÍais;
(v) Rua Govemador Valadares ne 2tU, sala 2O1. Cêntío, CEP 99.4f)O-O47, Montês CtaÍos,
Minas GeÍeis; e
(vü Fazencla Trêê línáos, Rod. 8R 365, Km 41, Zona RuíàL CEP 39.355-000, Sáo Joáo cte
Lagoa, Minas Geâis;'



conseqlrência da mencionada renúncia, o ParágraÍo Ouinto da Cláusula Sétima do Contlato Sociâl da

Sociedade passaíá a vigoraí com a seguiÂte redaçáo, que contempla, inclusive o endêíeço píoÍissional

atualizado dos DiretÔres remanêscêntes:

"cLÁusuLA sÉnÚÀ - t...1

Panágíato Quínlo - A Direloia de sociedâde é coryosta pelos seguintes membros: Sía'

DANTELA DE AOlltNO COELHO, brasileiê, díwrciada, advogâda' porlaclora clâ cedula de

identidade RG na 3O.0o1.155'6, expedida peta SSP/SP, insclta no CPF 2A6 O92 05a 7A; e SÍ'

FAB\ÀNO LTRANCOS SANCHEZ, brasiletro, casaclo' contadoL pottâcloí cla câneta de

identidade ne 246149AA7, êxpe<!i.!a pêla SSP/SP e insctito no CPFAIF sob o no 1A0'455'918-

03, anbos com endeÍeço ptofissionel Cidadê c!'ê São Pàulo' Estado de Sâo PaÚlo' na Av- Prcs'

Juscetino Kubítschek, 2041 , Conplexo JK - Tore D - 60 Andar, Vila Olínpia CEP O4543-ol1-"

6 - Daí nova redação às Cláusulas Oitava Nona e Décima do Contrato Social da Sociedade' que

pâssam a vigorâr conÍormê âbâixo:

"CLÁUSULA OÍfAvA - A Díretoria administÍará a Socidecle com plenos podeÍes' de

coníoímiclade com as leis vigentes ê com o prcsente ContÍalo Social, competihdolhe a prática

dê tocJos os atos necessátios ao rcgulaÍ Íuncíonamento da Sociedecle que háo seiam de

compelênda cla Reuniáo cle Sócios cabendolhe fazeí úmplit as leis, o Contíelo So'iâl e as

determinaÇóes dâ Reunião de Sócios.

Panágrâlo Único - Dependerão de detibêGçáo peta Diretoíia, na íoíma cla Cláusula Nona

abaixo, a realizaçâo clos alos que ilPoÍtem na aquisiçâo ou alienaÇáo de bens dâ Sociadâde,

de valor trual ou supeior a Rg 2-OOO.OOO,OO (dois ínilhões de reais), contÍàtação de

empréslifftos, rcnúncia e/ou tíansigência de dteítos, na prestaçáo de gàrantias pela socíedade,

incluíndo, sem liínitação, cauções, avais, Íianças, hipótecâs, ou, ainda, qualquêí forma de

oneêÇão clos bens cla sociedade.

CLÁusULÀ NaNA - Auahuêr Dielor podêrá convocdÍ ê píesidir as íeuniôes de DiÍetoria, que

detibeÍâíá pot fiaiolia qualiíicada cle votos, sendo que as delibeíaçóes conslaíáo de atas

lavíaclas no livÍo própio de Socíedade-

àLÁU,ULA DÉctt Â - obseNado o disposto no Parágíato Único dâ cláusuta oitavâ, os atos

quê inpoâem em âssunção de obrigações pela Sociedade ou nâ libeêÇáo de tercêiros de

obigações paíe com eta só serâo válidos quando lírmados: (i) Pí clois Diretoes em coniunto;

ou (íi) pot um Dtetot em coniunlo @m ufi píod[zrdor; ou (iií) pot dois ptocutadorês em

Pefiágraro Pimelrc - Os procuracloíes setáo (nnslituíalos mediante instíumento de mendâtô

outoÍgado pelâ sociedade, Íeprcsentada: (e) poÍ dois Dietores em conjunto; ou (b) pot um

Ditêtoí em coni)nlo cam um pÍocuêcloí com podercs êspecÍlicos paa tânto. Os inslrumentos

de rnanclalo ctevetáo êspecincar os PodeÊs e o íespectivo píirzo, semPíe deleíminaclo e náo

excedente a um ano, salvo nos nandatos em processos iudiciais ou âclministraüvos, que

poderáo ser outorgados pot Nazo indetetminâdo-
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Pdúágtoío Segundo -Em câíátq excepcional, à Sociedade podê sêr repíesentada por um
único Dtetor ou um único ptocuÍadoL clesde quê haja, no caso especílico, autorizaÇáo
exPrcssâ da Di@toiía.

ParágfaÍo Tercelro - A Socíedacle poderá seí reprêsentada, aínctâ, pot um ptocurador, agindo
isoladan ente, em Juízo ou em Tdbunal AdministÊtivo."

7 - Aprovar, ratificando todas as demâis cláusulas contrâluais náo êxprêssamentê altêradas por êsta
ACS, a consolidâçáo do Contralo Sociâ1, que passa a vigoíar com a seguintê redação:

"CONTRATO SOCIAL OA
BRASCAN EMPREENDIMENTOS FLORESTAIS LTDA.

CNPJ/MF N" Oa.840.956/0001 {3
NtBE 3í.2.07A3A65.3

cLÁusuLA PR|ME|BA - A BRAscaN EMPREEND|MENToS FLoREsTAts LToÀ ("sociedade,) ê
uma sociêdade empresária limitada e se regeíá pelo píesente Contíalo Social, pêlas disposiçõês
Iêgais que lhê íorem âplicáveis e, suplelivamentê, pê{as normas da sociedade anônima.

SEDE

CLÁUSULA SEGUNDA - A Sociedade lem sede e íoro na Cidade de Montes Claros, Estado dê Minas
Gêrais, nâ Avênida Doutor Josá Correia Machado, nc 1079, sala 10, Baiío lbituruna, CEP 39.401'832,
podendo abrir ou Íechar egências, liliais ê êscritórios, em qualquer localidade do Pâís ou do exterior.
PaÍágraío Únjco -A Sociedade têm 8 (oilo) íiliais êstabelêcidas nos seguintes endereços:
(i) Fâzenda Santa Rita A, B e C, na estrada Tería Branca si/n. km 87. CEP 39.398,000, Olhos D'Água,
Minas Gerais;
(ii) Fazênda Chepadâ A ê B, nâ Rodoüa BR 365, km 71, CEP 39-370-000, Jequitaí, Minas Geraas;
(iii) Fazenda Três lrmáos. na Rodovaa BR 365, km 41. Zona Rural, CEP 39.380-000, Claro dos Poçõês,

Minas Gêraisi
(iv) Fazênda Minador, na Bodovia BR 365. km 17, CEP 39.40O-Ooo, Monles Claros, Miôas Gêrais;
(v) Rua Govêrnador Valadarês n0 244, sala 2O1, Cenlro, CEP 39.400-047, Monlês Cla.os, Minas

Gerais;e
(vi) Fazenda Três kmáos, Rod. BR 365, Km 41. Zona Rurel, CEP 39.355-000, São João da Lagoa,

Minâ6 Gera;s.
OBJETO

CLÁUSULA TERCEIRA - A Sociedade têm poí objeto as seguinles atividades: a) êxêrclcio dê

atividâdês dê emprosa comercial exponadora - "Trading Company"i b) rlorestamento ê

reÍloíêstâmênto; c) atividades agdcolas; d) industíializaçáo, comêrciâlizaçáo, imporüaçáo e exportaçáo

de madeira e sêus dêrivadosi o) âtividades de carbonizaÇáo de madeira; e,) participação êm ouÍâs
sociêdâdes, como sócia ou acionista, bem como a participâçáo êm empreendimênlos comeíclais ê

industriais-
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PRAZO DE DUAAÇAO

CLÁUSULA OUABTA - o prâzo de duraçáo da Sociedadê é indêterminado

CAPITAL SOCIAL

cLÁusuLA oulNTA - O capital social da sociêdâdê, totalmêntê subscrito ê intogralizado é de

B$ 49.172,958,99 (quarenta e novê milhôes. cênto e setenla e dois mil' novecentos e cinquenla e oito

reâisenovênlaenovecentâvos),divididoem49.172.958(quarêntaênovêmilh6es,cêntoêsetentaê
duas mil e novecêntas ê cinquenta e oito) quolas, com vâlor nominal de R$ 1'OO (um real) cada umâ e

1 (uma) quotâ com valor nominal dê R$ 0,99 (novênla e nove centavos), âssim distribuídas êntrê os

sócios:

0) PINUS PARTICIPÂÇÕES S.À detém 49.172.957 (quâ'enla e nove milhóes' cênto ê setênta e duas

mil, novêcenlas e cinquenta e sele) quotas, com valor nominal de R$ 1.00 (um íeal) cada uma ê 1

(uma) quola com valor nominal .le R$ 0,99 (noventa ê novê contavos), totalizando Rs 49 172 957'99

(quarentaenovêmithóes,centoesetênlaêcloismilenovêcenlosecinquênlaeseteíêaisênoventaê
nove cêntavo§); e

0i) IMBUIA PARTICIPAçóES S'A. detém 1 (uma) quota com vâlor nominal dê R$ 1'00 (um real)'

EXCLUSÃO OE SÓC|O

cuiusuLA sExTA - A Sociedade, mediantê dêlibeíaçáo dos sócios detênto.ês da maioria do capital

social, podeíá, por altêraçáo do contralo social, excluií sócio' por iusta causa' no§ termôs do An 1085

do Código Civil Brasileiro.

ADMINISTBAÇÁO

CLÁUSULA SÉTIMA - A sociecladê será administrada por umâ Direloria composta por no mínimo 02

(dois) ê no máximo 04 (qual.o) membros sócios ou não' residenles no País' todos sêm designaÇáo

especííica e com prazo indêtêíminado de gestão, eleitos pelos sócios nos tgrmos do côntrato social_

PôÉgraío PÍimelro - Os Diretores serào dêstituiveis a qualquêr têmpo pêla Rêuniáo de Sócios e

pêrmaneceráo no êxercÍcio dê seus respêctivos caÍgos até sêrem empossados os seus sucessoíss'

PâÍág.aÍosêqundo.NocasodêdeslituiçâodêmêmbrodaDirêtoria'oUnocasodêvacânciâdo
carg;, o mesmo permanecerá vago até a invsslidura do sôu subslitÚlo' elelto de acordo com o pr6visto

no parágralo primeiro deste artigo.

PaÉgÍaÍoTercêl.o.caberáàdiretoriadistribukostrabalhosentresêusmembrôs.Emcâsode
ausência ou impêdimênlo tsmporáíio, os Diretores subsliluií-se_áo' rêciprocamenlê' em suas Íunçóes'

ParágrâÍo Ouarlo - A Bel,niáo de Sócios determinará o vâlor da rêmuneíaçáo global anual dos

membros da Dirêloria, cabendo a esta distribuí-la enlrê sêus membro§

ê gy",3Xiif:.?:* ";)â::: fflà"*r, 
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PaÉgraío Ouinto - A Diretoria da sociêdadê é composta p€tos seguintes membros: Sra. DANTELA
DE AOUINO COELHO. brâsileira. divorciada. advogada, portadora da céduta de idênüdâde RG
nq 30.001.155-6, 6xpêdida pela SSP/SP, inscrita no CPF 286,092.058-78: e Sr. FABTANO LTRANCOS
SANCHEZ, brasileiro, casado. conlador, portâdor da ca(6ira dê identidade no 246149a97, expedida
pela SSP/SP e inscrito no CPF/MF sob o nq 180.455-9ta-03, ambos com endêreÇo profjssionat Cidadê
de São Paulo, Estado dê São Pâulo. na Av. Pres. Juscetino Kubitschek, 2041, Complexo JK - Toíê D
- 60 Andar, Vilâ ôlímpia, CEP 04543-01'1.

CLAUSUL,À OITAVA - A Dirêtoria administrará â Sociedade com plonos podêres, dê conÍormidadê
com as Iêi6 vigentes e com o prêsente Contrato Social, compelindolhe a prátice de todos os atos
necessários ao regulaí funcionamento dâ Sociedade que não sejam de compelência da Reuniào de
Sócios cabêndo-lhe Íazer cumpriÍ as leis, o Conlrato Soc,at ê as determinâçôês dâ Rêuniáo de Sócios.

PârágreÍo Ún:co - Dêpendorão de delibêraÇão pela Diretoria, íra Íorma da Cláusula Nona âbeixo, a
realização dos âtos que importem na âquisição ou alienaÇáo dê bens da Sociêdade, de valor iguat ou
superioÍ a R$ 2.00O.00O,O0 (dois milhóes dê reais), contratâÇão de empréslimos, rênúncia e/ou
lransigência de direitos, na prêstaçâo dê gârantias pêla sociedadê, incluindo, sem timitação. cauçóes,
avais. Íiançâs, hipotecas, ou, ainda, quâlquerÍorma ds onêíaçáo dos bens da sociêdade.

CúUSULA NONA - Oualquêr Dhetor poderá convocar ê p.esidir as rêuniÕes dê Diretoíja, que
delibêraÍá por maioÍiâ qualllicada de volos, sêndo que as deliberações constaráo de atels lavradas no
livío próprio da Sociêdade.

CLÁUSULA DÉC|MÂ - Obseívado o disposto no parágraÍo único de Ctáusula Oitava, os aros que
importem êm assunçáo de obrigaçõês pela Sociedadê ou na tiberação dê tercêiros de obrigaçôos pâra
com êla só serão váidos quando firmados: (i) por dois Diretores êm conjúnto; ou (ii) poí um Diretor em
conjunto com um procuradori ou (iii) por dois procuradores em conjunto,

PaÉgraÍo Primelro - Os procuradores sêráo constituídos medianle inslrumento clê mandato
outorgâdo pêla Sociedade, rêprêsênlada: (a) por dois DiÍetores em conjunto; ou (b) por um Diretor em
conjunto com um procuradoí com podêres especííicos pâra tanto. Os instrumêntos dê mandato
devêrão êspeciÍicar os poderes e o respêctivo prazo, sêmprê detêrminado e nào excedente a um ano,
salvo nos màndetos em processos iudiciais ou administraiivos, que podêráo ser outorgados por prazo
indeleíminâdo.

PaÉgÍaÍo Sêgundo -Em caíáter excepcionâl. a Soeiedade pode sêí ÍepíesentAda por um único
Direlor ou uln único procuÍador, dêsde que hâja. no caso especÍÍico, âutorizâçáo exprêssa da Diretoria.

ParágraÍo Tercêlro - A Sociedade poderá sêr represenlada, ainda, por um píocurador, agindo
asoladamenle, êm Juízo ou em Tribunal Administrativo.

REUNTAO DOS SOCTOS

CLÁUSULA DÉCIMA PRIMEIRA - Dêpendê da deliberação dos sócios a aprovação das matérias
relaciohadâs no an. 1.071 do Código Civil.

Junra Come.ciar do Estado dê Mi.ãs GerãlB
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§ 1c - A têunião dê sócios sêrá convocada poÍ qualquor DiretoÍ, por carta lêgistrada ou por fax ou e-

mail, indicândo a data, horâ e local de sua realizaçáo, bem como a oídem do dia' dêvêndo ser enviada

com, pelo menos,5 {cinco) diâs de âôtecedência, sendo cerlo que, indêpendêntêmêntê dessa

convocâçáo, será consideíâdâ íêgular a rêuniáo a que compârecerêm lodos os sócios'

§ iÉ - A Reunião sená presidida pelo sócio êscolhido êntre os prêsenles, cabendo âo Presidente a

escolha do sêcreláíio.

§ 3. - Dos trabalhos e delibeíaçóês ocorÍidos na Rêuniáo, seíá lavrada' no Livto de Atas de Reuniáo

dos Só6ios, ata com a assinatuÍa dos membros da Mesa e dos sócios participantês'

§ 4e - Náo será necêssária a Íealizaçáo da reunião píêvista nêsta cláusula e na cláusula sêguinlê'

quândo lodos os sócios decidiÍêm. por escrito' sobre a matéria que sêía obiêto dêla'

REUNÁO ANUÂL DOS SóCloS

cLÁusuLA DÉclMA SEGuNDA - Âlé o diâ 30 (trinta) dê abÍil ds cada ano, haverá a Reuniáo Anual

dos Sócio6 com o objêtivo dê:

I - tomâr as contas dos administradorês, detibêrar sobre as demonstíaçóes Íinânceiíâs da Sociêdadê e

sobre a distíibuição dê lucros;

ll - designar aclministraclores e a respêctivâ remunêração' quando loí o caso; ê

lll - tratâr de qualquêí outro assunto constante da ordem do dia.

EXEBC|CIO SOCIAL E FESULTADOS

CLÁusULA DÉclMA TERCEIRA - O exercício social iniciaÍ_se'á em 1q dê jânêiro e teíminârá em 31

de dezembro cle cada ano, quando seráo levantaclas as dêmonslíações íinanceiras com observância

dos preceitos legâis, devêndo os lucíos lêr a dêslinaÉo quê Íor determinadâ pêlos sóciÔs êm r niào'

Pârágrâío Primêlro - A Sociedade poderá lêvantar balanço sêmêstral ou êm períodos menoíes, e os

lucros poruentura apurados terão a destinaÇão que Íor deliberada pêlos sócios quotistas em Íeunião.

obsêrvadas as exigências legâis.

Panágrâío sêgundo - A Dirêtoria podêrá delibêrar a distribuiÉo de lucros, a qualquêr momento, à

conta de rêsêrva de lucros ou lucros acumulados êxistentes no último balanço aprovado.

EXAME DE LIVROS E DOCUMENTOS

CLÁUSULA oÉclMA OUARTA - o sócio podêíá, nâ última semana dos mesês dê abdl e outubro de

cada ano. examinar os livros ê documêntos bem como o eslado de caixa e da cârleira da sociêdade,

comuricando sua intençáo à Sociedade com 10 (dez) diâs de antêcedência.

PAGAMENÍO DE HÀVERES

CLÁUSuLA DÉCIMA OUINTA Nas hipóteses dê reliíada, exclusáo ou mortê dê sócio, os rêspêctivos

hâveres sêráo apurados com base no úllimo balanço apíovado, levantado êm prazo não superioÍ a

Junt colrl*iár do Ed..rô óê Miías Gs.i6
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180 (cento e oitênta) dias, e pâgos, em dinheiro ou em bens, conÍorme detib€rado peta Dirêloria, no
prazo de 90 (noventa) dias de sua liqujdaçáo.

DA OISSOLUçÃO DA SOCIEDADE

CLÁUSULA DÉC|MA SEXTA A retirada, morte, êxclusão, docretaçáo de insotvência, incapacidado
ou falência de qualquer dos sócios náo dissolvêrá a Sociedade, que prosseguirá com os sócios
remanêScenles, a mênos que êstes resolvam liquidá-la,

CLÁUSULA DÉCIMA SÉTIMA A Slcciedadê dissotver-se-á e ênrrará em tiquidaÇão por qualque. das
hipóteses previslas no arligo 1.O87 do Código Cavtl.

DtSPosçÃo FTNAL

CLÁUSULA DÉCIMA OITAVA - Os sócios reafirmam seu compromisso no sêntido cte conduzir as
âtividades sociais de acordo com os mais altos padróês cte honestidade, integridade e ética, mediante
o eslrito cumprimento da legislação aplicável, assim como da§ normas e exigências conslantês da§
políticas inlernas da sociêdade, incluindo sêu Código de Condula Ética PÍofissionat.'

Montês Claros/Mc. ô dê Íêverêiro dê 2017.

ASSINAI\í O DOCUMENTO DE FORMA DIGITAL

PINUS PARTICIPAÇÕES S.A.- Representâda por Pâulo Cesar Carvatho Garciâ / Luiz ttdêÍonso
Simôês Lopes - Sócia;
Silvio Têixeiía Junior - Sócio:
lmbuia Pârlicipaçõês S.A.- Rêpresêntadâ por Paulo Cesâr Carualho carcia / Luiz lldêÍonso Simôes
Lopês - Sócia;
Diretor - Fattiano Lirâncos Sânche2,
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Sistema Nacional de Registro de Empresas MeÍcantis - SINREM
Governo do Estado do Rio dê Janeirc
Sêdêrâna de Esradodâ Casa Civite Desênvorvimênio E@nóm,cÕ
Juntá comercial do Eslado do Rro íte Janêno@

CERTIDÃO SIMPLIFICADA
cêrtidáo simpliíÉda pâra sooêdâdê por Açares e coopêrativá, inctu§i@ fitiais

IMBÚIA PARÍICIPÂCOES SA

Tlpo JúrldÉo: SOCIEOÁDE ÁNONIMA - SÀ SOCIEOADÉ ÂNONlMr{ FEC}{AOA

Xúmê6 d. ld..iÍicação dô R.si.rro
dá EnoB.ú l lRE)

333.OO29439-a

AV JOAO CABRAL DE MELLO NETO, A5O BLOCO 02 SALA 21 5 PARIÉ, SARRA DA TIJUCA, RIO DE JÂNEIRO, RJ. 22 775.057

R52.13A.4231 (OO|S M|LBÔES E CÉNÍO E TRTNTA E OITO MtL E OUAÍROCENTOS E QUARENTA E DO|S REAIS E TR|NÍA
E UM CÉNTÂVO6]

0

ATA DE ÀSSEMBLÊIA GERAL EXTRAOROINARIÂ
D.(. raúmre
oa/0312017 00003015235

HOLOINGS DE INSTITI]ICOES NÂO.FINÂNCEIRAS

Átlvld.dc. E.ónómlcs:
. 6a62.0ro0 Holdins.d.lnslituioó..nãojin.nc.las

Firr.rl.r.) nêsr. uáidãdê d. F.derâc.o oú lôÉ.t.1.:

N.mi; od:-Ã/ris-- -tud.-B",x/,d:s-x

o.clrto Prêninrarot ção ErtBiudi.âl:

lH6êmq*ainíô.rq*.à. ú@ môJFb côllr:d. saovioÉG Éó.b6sudr.dÉ-

crÉErN: 042.as2.127-!9

a ulocEs icÁÂvÀl]«)c icrâ
cÊfÉrrJi 9a6_70a.ar7-!3

5ER6lo rIÀr CÀMPOS

cEÉr* 1721.159.rAr,20

.di&, olaFroR

iEI'taTo cÀ§stM cavaur{t
.r.ÉxPr: 26,.654.624{1

iaanNo UÀ^N@§ sÂr{c}iE:

ôdietu; otiaron

Fr*iP.ero oo e"dr R5 o,oo

P!d.+.r&tuqd: Rt o.m

..*b*&Ée.d: RS o,m

Pdí4râ e qPd: RS 0,0o

Preir.btu.aDÉrr is 0-m

Junta Comerciar do Eslãdo de Minás Gê.âis
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Sistema Nacional dê Registro de Empresas Mêrcantis - SINREM

Govêmôdo Estado do Riodê Jâ^êiÍo
Secretariâ dê Esiado dâ Câsa Civile DêsênvÔlwmento Econômico
Juôtâ comerciáldo E§ladô do Rio de Janeiro@

CERTlDÃO SIMPLIFICADA
Ce.tidáo simplih€da paá Sooedãde por Açóes ê cooperativâ, indusi€ iliais

CERTIFICO A EXISTÊNCIÁ OE TODOS OS ATOS AROUIVAOOS ÀTÊ A PRESENTE OAÍA:
091061201 1 - 333oo2ss39s - I 02,2snân111 - OOOO2227Xo _ 301, OA/O9/20í I _ 0000223105§ _ 301. 12lOS/2Ôl I _

EO33oOO265,IOOO - 94o, ot1O DO11 - OOú2213O12 - §1,26t1OÍ2O11 ' OoÍtÍn25ô776 - 50í 2711oI2Ol I _ oooo2251193 _ 5O1,

27l|ODO11 - onm2251199 - 501,21111t2O11 -Aâ002259232 - 3A1,1Afi!/2O12 ' OOtô2318074 -30í' l5106'2012 -
oooo23,to557 - 303, 1€/07/2012 - OOOO235!{a4 -301, OA/Oô/2012 - É0330002652001- 941, 16/04'2012 _ OOOO2371562 _ 301,

o,t/612013 - o0os247459r - 303, 10,o1n01a - OOOO25A2212 - í)1, Oa/1012014 _ 000{»6A17al l04,0aíO'201' _

oooo26a1 7a1 , 301 , i zo9,2o1ô - oôol»9a6931 - 301, 13/09t2016 - EO33oOO722aOOO _ 940 14/O9'',2016 - 000020'4299 _ 403

oaí112016 - OOOO2!6aa74 - 301, D3,/O3/2017 - 00003015235 - 301.

A.L1O29. Xotíreçao d. RêÜ-d.:

c.d6dmsôU.a3inbÍÉcóêsâ **Ju.t(}ffitessosg..ÉÉd'bda$áêxp.diÇ.o,

.rôr..ro !o erbr' so.oo

Rio dê J.mló, 05 dê Maio dê 2017 l"-" 1r- "'lllllll B.múdo F S Bea.a*

tuatuN,D.4..t.
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cópiã toi .urêntied. dignálmntê e assinadá m 17lo5r2o17 por MânnêV dê Paulá B@ltm - sê@lá.i.{*Él



JUNTA COMERCIAL DO ESTADO DE MINAS GERAIS
Registro Digital

o do Processo
Número do PÍolocolo Númeío do Píocesso Módulo lntegradoÍ Data

17t144 441-3 J173477417020 oato3l2017

td

ldentiÍicação do(s) Assinante T

o42-A5212749 LUIZ ILDEFONSO SIMOES LOPES

PAULO CESqR CARVALHO GARCIA

Página 1 de 1

Juntâ Comercid do Esrado de Miôas GeÍ.is
Cerrili@ iêgisrrô sob o n" 627a8a2.^ 151O5t2O17 da enpresá BFIASCAN EMPREENOIMENÍOS FLORESTÂ|S LTOA, Nr€ 31207434653 ê
pro!@ro 171á,{Aal3 mr'O3/2o17. Aurênri@çáo. 761ÉF3241Ba29B1O3OCA5aA7EB.{,45B7B5BOBA243. Mânnev de P.urâ Bomliú _ Sêcraána
G€Ét perá varrda, esrê dôorôeóIo,.cês sw juemg nrg.gov br e inlore n" rro pÍol@lo 17l1a,{-441-3 ê o díigo dê sêgú,.nça Úv. E6la

cópia roi autênriEdâ disitarrenre e dBi..dá n 17105/2017 poÍ iránrery dê P.ulá Bdnfm - s€@lárÉsêráI. 
s*x*á o*,",n

@

r.i

946.708 a97-53



Sistema Nacional de Registro de Empresas Mercantis ' SINREM

Govemo do E§lado dô Ró deJâneiÍo
sêdêtâria de Estado da casâ civil ê Dê§enw,vimêntÔ Ecônômico

Junta cmêrciâl do EBtâdo do Rio de Janeiro@
CERTIOÃO SIMPLIFICADA

Certdáo Simplir@da para Sociedade por Açóes e CoopeÉtiva, rnclusDefliâl§

PINUS PARTICIPACOES SÂ

Írpô J uídrc.: soclEoaDE aNoNlMA - SA ll.tcÉaJutadlc.: SOCIEDAOEANONIMÂFECHADÀ

o.b dé ArqúiYarentô doxúmD d. ld.nüflc.çáo do i.eLlro
d. EmpÉ... (NIRE)

333.0029461-4

AV JOAO CABF{ÁL OE MELLO NEÍO, A5O, ALOCO 02 SÂLA 215 PÁRTE. BARRÀ OA TIJUCA' RIO DE JANEIRO RJ, 22.775'057

SEM STAÍÜS

AÍA OE ASSEMBLEIA GERÂL EXÍRÂOROINÁRIÁ

taú@B
\6D3DA11 0ooo3o15239

HOLDINGS DE INSÍIÍI.)ICOES NAOFINANCEIRAS

^rlvld.dá 
Eêonõmlc..:

. 5a62{lOO Holda.g. d. l..litiiçõ.. nâo_lin.n..lE

Fnh(.rê) n..r. unrd..l. d. Fêd.-éo ou íoã dê|.

o.!r..o PLnrÍl.ra.or.Éô Ert .iud_Ei.r:

h.&'odb.,

s!o...d!.ooooo. r@

Pdo.âb, r-íldffi-x

Ôedi[émsou.asinfomcõêsae'xo@nsbm c"meat 
" 

e" .9ere" m aeu .Lt .u. .:PdiÇao.

*i Zg 
' 

U'U."SZ,OO (DÚZENTOS E ÍRINTA E UM MILHÔES E SEISCENTÔS E \NNTE E SEIS MIL E ÍREZENTOS E CTNOUENTÀ

o

u,rÍz lll)EF]orlso slMoES 10PÉ
c"?E .tI o12.a42.17149

PAUIO CESAR ariv l}lo CrXOÁ

R€NAm C.S5|M CÀV Unr

cPFÉrPJ, 263.6* 624.41

r BÁxo uMr{cos s rcHa

Púb.,*.q É...Ér: R5 O,0O

..Ébú D ..rd: R3 o,oo

Pdb.*É.rd: f,50,m

Éúrr*& * ord: RS o,oo

ãü. h"'" .,yErdldô Edáe dê Múas Gsais
SllI i.iiro .*r.t- *r 6 

^o 
a2têss2 êr 151o5t2o17 dá EmpÉe BPÁSCÂN EMPREENOIMEMIOS FLORESTAIS LÍoÂ, Nnê 31207433653 e

W o.t"ãL iii4crii - oa/or2ot7 aut..l,6çào. 75rFF32a1Ba2eB1o3ocr)5a47ÉB445B7B5BDBA243 Msrié, de P.!lá Bmrh - ssêÉà+
ôêÉt ps€ vât!d.. êstê doclmênlo, a@5sê w.lu@mg,mg gov br ê iníofiê no do pÉro@lo 17l1rr4.441-3 6 o códEo dê sêgurg^çâ lNz Estâ

ópiã Íoi áotenriÉds dir alrentê e asinadã m 17lo5/2o17 po. Ma,iÉlt dê Paur. BornÍm - Sê@Énâ.GeÉl ( OcÀ-JÁ -_..,..



Sistema Nacional de Registro de Emprêsas Mêrcantis - SINREM
GoEmo do Esiado do Riode Jeneio
serâaria de Estadoda casá civil e oêsenvotvimento E@nômi@
Junta Comerciâldo Estâdo do Rio de Janêiro@

CERTIOÃO SIMPLIFICADA
Certidào Srmpl,fcada parâ S@iedade por Açóes ê Cooperâtva, inctusúe fitrâis

CERTIFICO A EXISÍÊNCIA DE TOOOS OS ATOS ÂROUWADOS AÍÉ A PRESENTE DÀÍA
30/o6/20ir 3330029361a - 102,2A/0A]2O11 - O0tro2226949, 30r. O5/10/2ô11 00002243011-3{)1,26X0,!2011-
00002250767 - 501,2611012011 - 00002250a21 - 501 17111DO11 - OOOO225a172 - 301, l ADt/2012 - 00002316973 , 301,
í5m6/2012 - 0000232r{550 - 303, 16/07r2D12 - 00002355s67 - 301, O/UO6/2013 - 0000247A590 _ 303, 1o/Ot/201a -
moo2542209 - 301,2eDí2014 ,0000261a3SO - 306, 01/lOt201a -@0ú267A972 -301, O1tOl''2016, OOOO2aS58âO - 303.
1/ú09,2016, O000294a,í9a - 303, 04/1!,2016 - OOOO206a473 - 301. Oa/Oa12017, OOOO3o1523o - 30r_

^Ê102e, 
[otrÍc.Cao dê R.ttr.dá:

P.ddts!.onoÊ.dr so.m

llIIllllll[lill RiÕ de Jãre.o, 05 dê Maio dê 20r 7 wu tr-.,t'
Rcnw.lo F :'. thruãra.,

fuÁ.9e4úde,d

úb.dà . e.@ betu. ú.pb..e.4 seô. da€ .p...rk he rtu qe ue,ú tu disat', bn @N. úrz4o e hÉaçr., Mónia,4@3

Junra Comêdâldô Estadô dê Mina! Gerais
c€rliíico Égisko 3ob ó no 62766a2 efr15to512o17 da Éúpe§ BRÀscAN EMPRêENDTMÉNTOS FLORESTATS LTOÂ, NÍê 31207A3A653 ê
prct@to 1714a8a13 0a/03r2o17 Aúeítieçãor 761FF3241Ba29B1O3ECA54a7EB4.15B7B5BOA 2a3. MâáGt dê P.úl. AdÍm - Sd6ún*
GêÉ'. Pâ.a válider eslê docunenlo, ace wwjuemq mg gov brê iníomê n' do poro@lo 17144,341-3 ê o código da Egu,ánÉ Lrvz E.la
cópia íol autêílieda digltãlmernê ê a$inâdã êô 17105,2017 por M.nmly d6 Pãula Bomlim - sêcrêrária-GêÉ|.

$S$o"n.,o,n



IdentiÍicâção do

JUNTA COMERCIAL DO ESTADO DE MINAS GERAIS
Registro Digital

NúmeÍo do Píocesso Módulo lntêgíador Data

J173477 4 17020 oan3ao17

o do(s) Assina

946 708.897 53 PAULO CESAR CARVALHO GARCIA

LUIZ ILDEFONSO SIMOES LOPES

Página 1 dê 1

NÚmêío do Protocolo

171144.A41 3

o42.a52. 12749

€}dff"':1*i*1r§;#1iF"ff::"#ri%Í;.'":fl8:",""#""8âHyâ::i"'rs"'s-s3ij:â'":t0';"T"'êànfl':t:i-!i.:
Gêrat. paÉ vátid.r ê.1ê dôcumenlo, a6* wluemg mg gov br ê hrorc nr do pElo@rô th44 a,í1_3 e o ód'oo dê segú.ânçá Lívz E3lâ

ào," ,o 
",'.",'*0" 

a'sn.,..nrê ê âss,nadà ê- 17io5,"o17 por M.nnev d6 PáLrá BdrÍn - s.*ráàá G66r 
qg@gS cae.,r,s



Secrêl€nâ dê Gôvemo da Presidêncis clâ Repúbticá
S€cíêlenâ Especial da MhÍo e Pequana Émprêsã
OêpadaÍênlo de Rêgrstro Empresarial e htêgráÉo
S€c.€laria cl€ Eslâdo d6 Des€nvolúmênlo Econômrco de Minâs Gerârs
Junla Comerciãldo Estado de Mi.âs Gerais

TERMO DE AUTENTTCAÇÃO - REGTSTRO DtctTAL
Cêdinco quê o ato. assinâdo digitalmente. da êmpresâ BFTASCAN ÉMPREENDTMENTOS FLORÉSÍAIS
LTDA, de nire 3120743865 3 ê prolocolado sob o númeÍo ,17t144.841-3 em 0€í03/20.17. encontra-sê
registíado na Juc€mg sob o número 6276682, em 15tO5t2O17 O ato foi def€rido digitatmentê pelo
examinador Cesâr Mariano dos Santos
Assnã o .ê,gistro, mediantê certificâdo digital, a Secídána6eral, Marinêty de peuta Bomfm para sua
validâção, dêverá seÍ acessado o sitio etet.Õnico do Ponat de Serviços / VatictaÍ Documenlos (http:/,/
portâlservjco§.iucemg mg.gov.bÍ/Portâl/pages/amagemProcesso/viaunicâjsD e inÍormar o númêro de
Protocolo e châve de segurànça.

Aeb Horizontê. QuarlaJeka. 17 de lúaio dê 2017

Marinely dê Paula Bomfim: 873.638.956-00 Páginâ 1 de 1

053.644.398-01 SILVIO TEIXEIRA JUNIOR

053 644.39a-01 SILVIO TEIXEIRA JUNIOR
946.708 A97-53 PAULO CESAR CARVALHO GARCIA
o42.452.12749 LUIZ ILOEFONSO SIMOES LOPES
180.455 918-03 FABIANO LIRANCOS SANCHEZ

o42 852 12749 LUIZ ILDEFONSO SIMOES LOPES
946 70a a97-53 PAULO CESAR CARVALHO G,qRClA

946.70A.897-53 PAULO CESAR CARVALHO GqRClA
o42 852 12749 LUIZ ILDEFONSO SIMOES LOPES

@ Jo^ta co@íiãldo Earãdo de Minas GeÍais
cê.tili@ Éljsrrc aob o no 62766a2 en 151o5t2o17 da Ê6pÉ$ BR §cAN EMPREENOTMENTOS FLORESÍA|S LÍOA, Nná 3120763S653 e
p.ol@lo 171lH3413 - Oa/03/2O17, Âútênlieçáo:761FF3241416298íO3OCASA7Ê8]2|587858D8,C243, Mann€Vde pau|a AoôÍm - SêcÉLáÍia-
Gerá|. Para vãlidár êste documênlo, âe$ê lvw.ju@og mg.gov b.ê inÍomê n. do poto@to 171144.641-3 ê o côdigo de e{rorànçá Lrvz Eslâ
dtpi. Íoi .(riêÍíi€da digiláltuitê ê *inad. s 17105,2017 poí irânftty dê Pauta Bdrúm - S:@úria,Gô,át S{+:*}ff ,ao ,",e
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JUNTA COMERCIAL DO ESTAOO DE MINAS GERAIS
Registro Digítal

O ato foi deferido ê assinado digitãlmenle por

009 710.a44-83

873 634.956-00

I

CESAR MARIANO DOS SANTOS

MARINELY DE PAULA BOMFIM

Beb Honzonte. Ouartajenà, 17 de Mêto de 2017

Junrâ cqÉroal do Esr.do dê Mi@ Gêíai.
Ceniíi@ rê!istro !or, o no 6276662 em 1510512017 da ErpEs BRÂSCAN EMPREENDIMENTOS FLORESTAIS LÍOA, Nnê 31207434653 ê
pÍ.^@to 17141Ar|13 - OUO3|2O17 Aute.ticáçáo:7ô1FF3241A32S81O3DC354!'7EB445B7B5BOB,A243 Mari.e' de Pãuaá B@ÍD Se@táàa
Gerer PaÉ varider êíe d@mênto, âé5* Mjuemg mg gov.t r ê infore no do pDto@ro 17l1,t4.441-3 ê ô oód€o dê regu..nçá L^ifz €.ra
cópli íoiáulentieda dEirãlhênrê ê àssinádâ efi 17lo5/2o17 por Mân@t de Páulâ B&Ín sodeláíe G€Él

@i@ eae. r*,s

@

ldentificãçáo do(s) Assinante(s)



E FREIRI, IAcRO-I.TA
& GIMENEz

ANEXO 2

Ofício SUPRÂM-NM N' 123512018

^vdid: 
erô dó Rtó &*o ?67§, 20v202 - ccdm

,uiz & rfà - !üB cdàÀ . 3Í..r

l*n*àd!i*,d6.mlxl



GOVERNO DOESTADO DE MINAS GERAÍ§
.S..ret d! d. Estado d. M.io Abhi.bt c D§.nyotvih.trto SuÍ..Ér.l
Sup.noa.údêdciâ d. M.io AEhieír.. Denvolünctrto Súst.ntÁv.l

OF/SUPR{M-NM 1.1' 1235/20 I &
Monr€s cLÍos, 23 de abril de 2018

REF.: ARQUMIÍENTO DE PROCÉSSO

Prezâdos Scóhor.s;

S.lihos do Prc"su. P3ra inÍormar qu.esrà Sup€Íürendmcia procedeu ao dqülameÍto do
proc€s$ de Licênça de Operação \' 12069/20CA/00512014 do empreeDdedor BRASCAN
EMPREETiDIMENTOS FLORESTAIS LTDÀ/FAZENDÂ CHA?ADA À CNPJ

08.8.+0.956/0006-18, cujas â6üdâdes tocâlizrm-se no muniêipio de Jequirâí/Mc,
motivado pê]a falta de irôrmâções ess€nciais pa'a prcs§êguir com as anátisc réênico-juidica§
refeÍentes aô Iicenciamento ambienlal m queslão.

Sãlientmos que o emple;ndimúto seÉ objero de §scalizÂçào e o desacordo com o dispoÍo
nos anigo 4', 5" e demais do Declúo 44.844/08 sujeilará o emprêÊDdedôr à âpuraçào dê
eventuais in&açôes ambientãis. de acordo com a lei.

Sãlienânos támbém que, €m cáso de constatação de dôito dê ütwezâ amhieítal paa o
rcf$ido empreêddimeDto, os âutos d'c proc€sso nê 1206912()l4lú512Íir4 sdão Í.oetidos à

Assessoria Juridi.â da SEMAD parâ qüc os m€slios sejâ$ €ocaÍniriados à Advocacia G@l
do Estado pe iDscição do d.bito dê mturezâ aInbi€útâl m diüda ativa do Estãdo-

Rdsaltã.s., ainda, que o arquiLrnento do pÍesente pÍocÊsso nâo impo§sibililâ â abdÍurÀ de

novo processo, desde quc compmvaila â fuexjstênciâ de débito de nâtu.eza ambiental € dcsde
que não impliquc .eâproveitamento dos cusros refêÍeltes âo procêsso om arquilado.

EDcaniDhamos em anexo as custas finais do processo.

di t-
Supcrintcodnnte Rcgionál de Resularização Ambiental do NoIte dé Minâr

BRA.SCAN trMPR.EENDIMENTOS FLOR.ESTÀIS - EMiLIO
A}T DOUTOR JOSÉ CORRfIA }IACHÁDO. I O-9. IBITURT'NA .,

\íONTÉS CLÂROS
l94ol-8:2

Avenide José Coréa Machado, 900 - Bairro lbituLrna - IÍontes Caros - MG
CEP.:39401-832 TeL 138) 3224-75a0



TOTAL 466s,92

SECRETARIA DE ESTADO DE
FAZENDA DE IVINAS GERÂIS

DOCUMENÍO OE ARRECADAçÁO ESTADUAL-DAE

FAZÃNOÂCHÁPADÀA

ÀES365-Kt{7t,0

JEQUITÀI

038/09560!061 8

06120i8

561t571520203

ÔÍ!ào: lÊF - rnstlúo Esrãdlar dê Frore§ras
s*,çoi 56 - Li6ciaÉnto IEF
Irpo de U@Àça LO - IIÇENCA DE OPERACAO

Émprêendimento: F ZENOACHAPÁOAA. CPFTCNPJ: 080.4095600061A

FOAI de RelêÍ&Ei.: 57158,a2014
Ooômcnto no SlÂM: 32763.1,2018

Após o vffinto 'nqrnriÍc ê huia.
P@rr.r a SUPRAÀ,II,REG|ONA]S DO StSÉt A roÉ p.ôirna paÉ êmllsao d. no!! Dr€
Se o Encmdô côl^cdú 6ô ísiadG @ nnêir dê 3ê@Í8, anÉopd o pa!.rsrto.

Sr. CaD(a, Este docúêhto deve ser receÕido êxctusivamen!ê peta teiúrá do @digo de barasou tinha d,gt.vel
85690000046 9 85920213180 0 60112561857 4 15202A30210 4

a5690000046 9 85920213180 0 601.t256í857 4 15202030210 4

' 
fl ilil ilIilililililil1til1fl ilIflililffi ililtiiiitiiiitf iiitf itiitii iltiltiltililil

SECRETARIA DE ESTADO DE
FAZENDA DE MINAS GERAIS

DOCUMENÍO DE ÂRRECADAÇÃO ESTÂDUAL-DAÉ

FÁZENOACHÂPAOAÁ

01/06/2013

4685,92

0,00
0.00

TOTAL 4685,92
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SECRETARL{ DÉ ESTÀOO E MEIO AMSb_?E E
.€SENVOLWENÍÔ SUSRÍÀVEL

DESPACHO Dat.:

Considerándo que, o êmpreendedor solicitou a emissão da Autorjzação provisóriâ para Opéraçâo _
APO. oo- r ;io do oírcio de 29/03/2016 Íp;loco ta R 0.3277 5t2a 16 de 2gtl3t2l1q_

considerando que foi concedadâ â Autohza-Éo prôvisóriâ para operação - Apo- datãda 20104/2016 e
tecebida em 25!0412016, com vatidade até á finatização do reÍertdo procesao;

Gonsaderândo quê. foíBm soticitacÍas no Ofido SUPRA[,] N[, nô -17312016, possuem .14 itens de
inform.ções complemêntaiês. Se,tdo que.o empreendMor encáninhou Íesposla as informaçõcs po.
meJo do oiicro de 18i/04/2016 (P.otocoto R O | 6 tg11lt2}t6 de 1gt}4t2l16) As ,eÍeridas inío.nâções forêm
ànarisadas e aigumas foram considêíâdas saúsÍatória e outrás _insatisfêrórias. coôÍorme quadro a
seguir

PAPELETA DE N.2J5n0r8

Ir0 rrot 3

D@M3nto Pd-à Júidico\4. 74r0rB

M@i.ípjo: J.qüitai - Mc

Senhor Superiniendànte,

Corisiderando que o Processo AdministratÍvo pârâ Licenca c,e Operação do n. 12069/2004/005/20.14 foi

ÍoÍmalizado no dÉ í3/08/2014 com apresentâÉo do Retâtóno de Cumpnmênto das Cond'cronânres dà

Lice.ca de lnsralação - LrC, PÍocesso no1206g.2AO4n)4f,]O12.

Consideràndo que, o empreendimento foifiscalizado ílos dias 24 â 28/1í12015 (Auto de Fiscahzaçáo n.
1'1412015 darado 27n1n115), e postenoÍmente emíido o Oficro SüpFtAM Nlvl n. t23/2016_ datado de
04/02l2O16. solicitando inforÍfiãcões corrplenenrêres dando-thes Lrm prazo oe t20 dras a cortaÍda data
do recebimênto do mesmo - AR datado dê :lrc2n}É - logo, com prazo de en""raaoento 

"rnfi/ó6t2ot6;

Ehprendimàlor
BRASCÀI*. EiIÍPREENDIIIIENTOS FLORESTÂIS LIDÀ/FÁZENDÀ
CHAP.{DÂ A

A§§unrô: Procês§o !" 120ó9/2W4|OO5/20\4

I

Unidad. Administ ativâ:
Area rúídiça - SUPÀ..M-NM

Dc: YEi RaÍa.l de Oli!êira Tro\.ão

Pâá: Clêriô CâÉdidô Â*Él Unidâdê ÀdhinisnatiE:
Supelinrdd6re - SUPR^À{-NM

A"ord.r Jo.é CorÉa Vacü,àdo. 9CO - Bauro lbiturun2 _ Monres Oaros _ MC(lp.: J9401-812. Tel: (j8) 112+7soo

@

.t



Situecão

Itêm 2: Apresentar. o rio dê coôtrole dé Jzrsratoflo..ê ou por meio do Oficio de
rÚidós, confoírnê Lei Estadual 10_100/1S80 18/04/2016 (Protocoto R0167903/2016), Retâtório

Técnico de Ruído Ambientat, das anáísês dos
Íurdos em 04 pontos dentro dà prop.edadê
(A,B,C,D,E) dá empresâ CALTLAB - Laborêtório
de Calibraçáo e Ensâios _ CêrtÍficado de
CalibraÉo n. RAC3 -9591-576 e acompanhado
de Anotação de RespoÀsabilidade -Écnica_ART.

Itêm 3 planta topográficâ lnsat'sfatório. Encaminhoujo r meiô do Oficio de
1 8/04/201 6 (prorocolo p.oi 67903/201 6) e ptantâ

com ART do profissional respoosável,. conÍorme da propriedâde, e o potigono digitat da RêseÍvaNormas Técnjcâs Brasitei.as. Assjrn. deverão Legal contempla a Reserva Legal de loda êconstâr nâ planlê todos os detalhêmentos fâzenda, sendo que náo consta legênda dainteínos, como, estràdas ;ntêrnas, cêrcás de plânla os corredores êcológicos, áreâs dedlyjsa, corrgdores ecotógicos, grotas, cursos cascalh--iras, área cÍe barrelamento
d'água, áreâs de veredas e dàmais áreaa de
pieservàçéo permânenle, áreâs d_- cascà.hetrês e
áreas de barelamentos, áreas degradadas
(descobertas). instatações e/oú infrâ-estrúura.
De\,enão seÍ detêlhâdas ês áíeas de Reserva
Florêstal Legal e detimitar as áreas de
preservacão pgrmanerie inclusas á estâs árêâs
(ta'râ crtâr de cóíegos, áÍea: de tdpos de -noÍos
e á.eaà de bordâ de tabute,ros/chapadas). A
planta deveiá ser clâra com relaçâo ao Uso e
Ocrpaç3o do Soto da propriedade aluati?ada A

Não íoi informadó n; ptantâ as árêas que es1ão
sendo. recupfiadas por meio de PRTF/PRAD,
confoÍme o peddo ôa ÍédacEo da infoT ácao
complementàc

O dêtaihamento interno da ptania nào esta de
acordo coin a planta reglstradã em cartorio.

Não foi apresentada, tarnbém, a reservâ regal
coâíorme averbação, têt como pedialc na .edacão

lnformação

oficio no 173/2016 de 04/022016

de entrada e saída dos sistemas de tratamenlo de
efluentes.

entrêgue o reterido retatório que consta a úttima
aôálise .êaliz.âda no empreêndimênto. este deixou
a desejar uma vez que deverja 1eÍ apresentado

relatório das análises, conÍorme previsto no
Auexo ll da licenca concedidâ.

Itêm.í: Apresentar o Íelatódo de monitoramênÍô do empreeÍidedor ler

Àvenida José Conpã Mách:do,900 - Bairro lbituruna _ Vo:rcs earos . ]lC
CEp.: 39401-832_ Tel: (jS) 322+7500

. georefeÍe-cidda p,an.mélÍ câ do emp.ee'rdrmenlo.
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lesenda deverá conremplar todas as rnformações

intemas da plantâ usando' hachuÉs ou cores

nítidas, área lotal da propiêdadê, nome dos

conÍrontantes, .nome do técdco respónsável,

informando o numero do CREA com a respectjva

âssinatuía e carimbo, a escalâ, o aoo e o mês da

elãboíêEáo da planrâ.

Na legenda, devéíá conter'as áÍeas de APP'S

dênuo da RL. assim co-no á.eas

desÍragmenladas.

Deverão. ser infoímadas as áreas que estão

sendo recuperêclâs por meio de PRTF/PRAD.

Item 4: resêntaÍ insúiÉo do CAR - Cadastro

Ambie.tal Rural Fêderal com o númeÍo do reci;o
nacionálde cadastro do imóvet_ Apresentar mapâ

utilizado imprêsso e digitãl no formato KML.

dâ inf ormação complementar

InsetisÍatório. A áÍe-a d; Reserva Leg:l
demarcada. ôão.confere com a Reserva Lêgal

Apíesenlou recibo de ins.aÉo no ÇAR no quat

foi verificado Eue, eirbora o êmpreenclimento

possuâ reserva lêgal aveóaoa. a'reservê tegâl

plotada não .condiz com os polígohos

originâlmente averbados, ReSSaltâ-Se que os
imóveis que já possuein averbacão dê reserva

Iegal. náo possuem a prerrogaiiva de. alterá-la
rnediante inscri€o nb CAR; nestês cêsos ê

.eserva Jegâfdevê sêr delimitada confo.me l;mites

definidos na averbação

Avenida José Corrà lGclàdo, 9cO - BaiÍro IbiuÍu!â _ Montes Oaros _ MG
c.P.: ie401-812 _ Tel.: (j8) 3274-7sco

] Devenáo ser informaclos os memoriais descrilivos

de todas â< APP's. Reservas Legâis âvêrbadês e 
I

,J inscritas no CAR e oerimetro da propriedâde larlto ]

llem meio Íisico como em {oímá digitar (arqurvo

I OOr, o'. "i, kmllassim como todas as áreas oe 
I

I Resêrvas Legâis lá aveíbadas. I



Itêm 5: ComprovaÍ as ár€as nativas aveóadâs no

termo oe preservaÉo deío,estas
!!§AUSIÊ]úU Éncaminhou por meio do Oíicio de

18104/20'16 (PÍotocolo R01679É12016), o

Parecer Iécnico. in'ormado soore o esiudo

comparativo da vegelaÉo nativâ aflesenlâda no

Iermo de .R--soonsaorlidade de PÍeservâÉo

Flórestâis, observou que têm uma diferença do

uso do solo etual e o utilizado no TRPF diíeíe do

registrado -em cartório, principãlmente ao sul da

propriedade.

Coircl.:ru que di!êígeÍr do uso e ocupação do

solo real e recoírenda que a locafi-,zçâa e

perimetro sejâm ajustados e retiíicâdos pelo

SICAR (Sislema de Cadâsrío Ambiental Ru?l).

Ressaltâ-sê novamentá quê aqueles imóvêis

rurais cujas reseÍvas legais enconlrâm-se

averbêdas devem ser mant'Cas tal quâl nos

registros de aveôaÉo. não câbendo sua

alteraçâo por meio de simples inscriÉo no CAR-

lúotr!o pelo oual a ra,comendâção contrdê no

Protocolo é descâbida.

Avenida José Corrêa }úchado, 9cc - Baino
CEP.:39401-832 - Tet:

lbimruna - Montes Oaros - MG
(38\ 322+bac
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ttêm 6: Apresentâr o monitoÍamênto da fêuna

{mastofeuna. omitoÍauna, verlebrados,

herptofaunâ) com duas cãmpànhâs. seco e

chuvoso, de âcoÍdo com o Termô de re'?Íência

da SEMAD e lnstrução Noímaüva 146/2007-

ApÍesentaÍ reratóno a anualmente,

lnsetisfátório, Foram encaminhados ê SUPRAM

NM os ébtórios anuâis de fauÀa contemplando a

sazonalrdac,e dpenâs oãrâ os ânoa 2A14 e 20'15,

Parâ es anos 2016 e aO17 Íoram enviados

rêlalórios referente apenês à campanha chwosa

Os íelalÓrios apresenlâdos seguiram a proposlâ

do progrâma dê monitorEmenio êpresêntado no

ProgÍamã de . ccntrole Ambrental. l,viâs, é

importante ressaltar que os, eíudos dê

monitoÍamento. foíêm realizados âpenas paÍâ a

classe masloíauna e avÍíauna lsto co.lraria a

-edacSo da rn'o,rnacao oo 'rúmero seis que

solicita â apresentacão Co monilo.amento para

masloÍdunâ e aviÍauna e lambém herpetofauna e

oulros vertebÍados Desle modo, e inron-naç3o

complem€ntar íoi descumpndã ê os programas

para âs classes que não íoíam monitoíadas

devêm ser âpresentados é executados

jun(amenre com aqueies Ja realilados.

Encaminhou por rneio do OfíCio de

18104í2016 (PÍotocolo R0167903/2016).

npresentou relalório fotográfico das estruturas

pâra aÍmazenâmento de aesiduo em fase de

âcâbameôto com ventilacâo e caixa rêceptoía de

resíduos líquidos conlaminedos_

ÀwenidaJosé Con-ea lüachado, 9OC - Baino lbiriu:ma- Mo es Oâlos:MG
GP.: 39 Í01-832 - TeL (i8) i2t+,r5:c

Item 7:Apresentar adequâções da estrutura de

ârmazenamenlo de res'duos classe l

no 05, observo! que tem uma dúerença do uso do

solo. âtual com o existentê. no - Termo de

Responsabilidadê de PreservaÉo-de Ftorestá

registíêdo em câÍtóÍio, prirc,palmênte ao sul da

propriedade-

Em ênálise, a equipe da SUPRAM NM verifr_cou

que ex:stem tathôes em áreas de reserva lágal

averbada: T-0S5, T-0102. T,0104, T-0105,T-011i,

Item 8: Apresentar comprovação da âo de lnsatisfatório. Confoíme rêlataCo na iníormacão
vegetacão nativa, conÍorme mape apresentado.

entre os talhõês'102 ê 95.

l

l



1 í7,T-01€, T-01 19, T_O120

Portanto a informação â;nda qfu foi ôoÍnprovada

Pelo empÍeenoedoÍ-

ao sul daÍ:01.t2,Í-
p.opriedade.

regulanzâÉo da captação supeficial na área de
Reserva Legat.

Item J0 r . asclarecimêntos e

desativada e apÍesentôu .Íetatório fotográfico da
retirada dâ tubutação,

Satisfatórío. Sêgundo anformádo â captaÉo foi

eqüações.dos recuos des
áreas de preservâÉo permanente com
cronogramâ de execuÉo.

Item 11: Apresentarad

informa que estã informacão 11.esta junto com a
informâção 12.

Não apresenlou âdequâ ções

'Item 9: Apíesêntâr oedidas de contenÉo do Satisfetório. um relâtóÍio técnico
avanço 

. 
das - erosões, na parte jnterna

monitoíãmento e mensuraçõês, caso'
avanço, apres3ntêr medadas de contenÉo.

com sobre as áreas êrosivâs e infoÍma es mêCidâs
haja mitigadoms e no final do élatório apresênlou as

remmendaçóes técnicas

Item 12: Aprêsentar PTRF referente as áreas de ,nsâtisfâtóriô
veÍedas onde foi observado que não há faixa
minima de 50 metros. de área de prese^,ação
permânente,

Em pr:meíro tuger, o píojêto não
possut responsável técnico e, portanto, náo
po§sui proÍissionat responsávet petas medidas
prOpoías;

O mapa apenso quê deveria disc.imirEr as
dei;milações das áreâs a seíem recuperêdas eslá
ilegivel e não peímite ê visual:zação dâs àrêas
que recebêrão as medidas Ce ÍêcupeÍEÉo;
Em suà metodotogia o PTRF propôe execúar ê
recuoerêçêo após o ctcto oe coíe do plàntro rque
se encoítÍa entre .1 e g anos de idade). Ora,
considêrânoo que o cicto de corte da en-presa
esteja em lomo de 7 anos. o oroieto só.omeçana
a ser rrnprementaoo em 2OZÁ _ o que s-perê,
inclusivê, o cronôgrêma do projeto, que é de s
aáos. Portanto, o que se pede comumente na
SUPRÁV é que o projero tenha pr--vis:o de.niL,o
imediato, com à retirêda das âüvidadês ouê
iôvadem asÁPPs

Paía as. áreas de talhão se pÍopôe apenas a

AvenidaJosé Conêa M:chado, 9OO - Bainb Ibitu unâ_ Mones Ouros _MG
. CEp.: 39401_932 _ Tel (38\ 322+rsú
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Item í3: Apíes proposta de adequa'ções de lnsalisfatório- A
estacionameÀtoje máquinas

regenerEÉo- natural , o que novamentê. confo,rne
os próprios dados do PTRF. e;cedêna o prêzo de
execução do projeto. portento, deve o PTRF
incluir medidas de íec{Jperâçáo em tenipo viávil
que incluám preíerencialmentê o ptârtio ou o

O projeto falhâem não descêver quêis serão âs
mudas adotadas no ptanfio. quais sêjam
pioneiras, secundárias ou tardias, de ;nde etas
viÍão - se de vrveiro próprio ou êí€mo _.e
modelo de planto Ademãis denúê as espectes
oe possrvel Dlantio. há a Mangiferà rndica _
Mangueira - contrâ indicêda, pois desÍavorece a
regeneGçao e o desenvolv;mento de êspécies a
se! redor.

Por fm. o p.azo de execuçao e
acompênharnento do PTRF deve ser eíêndido
aÉ.que se clmprove a plênâ recuperaÉo da
á.ea, o que não se observa num Érazo de 0S

Por tudo isto o PTRF íoi dado como insâtisfatório.

propostâ apresentadâ pela

empresa para áreê de estactonamento sena e
utiÍização do rnaterial quartzo. Este material não
impeàe, caso venhê ter um , acidentê coin
dêrramamerto de óleo, por exernplo, a
contaÍriÁaçáo no soio causando coÍ, isso
polui€o e dêgradaÉo_ porém a âüvadade
demê.da grênde quantidade de Maquinas
Agricolas ermplemêntos. sendo necessária uma
área com maior impermeâbaljza cão com ôanâletâs
e Câixa Sepàradora de Aguâ e óleo _ SAO, togo,
a proposta foi considerâda ansatisfatória.

resenta. êdequaçôes

drenagem pluvjaldas plaittas de carbonizacãc

Item 14t.Ap das áreas de lrÉeüsratóÍío.

âdequações

Não forarn

concluídas ;
apresentâdas as

nem retâtóno

ÂvenidaJosé Grà À4achado, 9t0 - Bairro Ibr:rurir,râ lÍonr€s Oaros Mc

I
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No que tange à reserva rêgâr do emprêendimento, a pendência está arém da§ informacões
complementraÍes âcima ápresentadâs - e considerâdas pela equipe técnica como insatisfatórias.
A seguir, são abordados os aspectos principais desta reserva legal, quê se êncontÍa arÍegular:

A matrículã o' 20.088 t ata <la Fêzendâ Cbapada A, a quaL possúi áÍea cartorjat dê 5.49.t,6242 hectarês
e.reserva legal avêÍbadâ no.totat de 1.414,0000 hectares;

No CAR - Cac,astro Ambiental Ruràt - constà área totat {georreÍerenciacta) de 5.491 SSIT heclares,
se;do a reservê tegaj de 1.a80 5502;

Êntretanlo. ÍoÉm veificàdas.divêrgércias em termos. de locêl;zação e aÍea do Íese,vâ legé1.
demônstrâda nes figuÉs a seguir. A prjmeira moaou o ."p" de anê.tjaçâo da reserva tegat (áreãs
hachuradâs); em seguidá são apresêntadàs jmagens sobrêpostàs (íeserva regal apresêntada iro cAR _

{renidaJosé Correa Machàdo,9oo - Bdrm tbjnl.-uru - VonresOffos _ \l(;
cEP.: t9401-8i-2 _ TeI (18, 3t,+75-r

I

l

I

I

\--
lt

I



,:' í -Í Íl=

.'-: l§--! Ê
t ,à* ,i

. a ,.,/

..::-.

'.....t l

Foi observâdo, portanto, que não foram manídos os limites oíiginalmente averbados àâ reserva regar;
corro ráo houve pedido re€utar de attêÍeÇão de resê.va tegat. conformê precêhua o Códrgo Frorestate o
Decreto Estadüal n" 214.844/08, caracterizâ-se infração ambiental têvraaa atrareê Oo nuto Aê inÍ;ago n,
9479//2018 ê Auto de Ftscatrzação nô 138363/2018

Em suma'-as pÍinciaais divergências são enconríâdas nas áreas de reservâ mais ao sur da Fazêndâ
Chapada A, onde loram observados tàthôes em á.êas quê correspondem à resêrva âverbada _ Í095 _

-AleÂida Jo;é Co;{á Màch:do. qoC - Barrro tbilxruna _ Mones Claros _ \4G
G.I.:39a01-8t2_ Tel 08) 3224_750C
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M,4O.hà, fA1O2 47,86 hê, T0104 - 28,72 ha, Í0105 - 27:21 ha, T-0111- 40,03 ha, T0112 -6 46 ha, T-

0117 -21,O2 ha, 'l-0118 - 37,33 ha, T-0119 -36,32, 1U2A -29,72há. totâtizêndo uma ár€ã de 3019,07

há.

Adellais. a análise das imagens demonstrou que parte da reserva tegâl estaía fora pÍopriedede

Êm estudo apresentado pelo emp.eendedor êm rêsposta ao Of. 173t2016 neo íoi possíve, observar sé

estas áreas eram plântios já na décadã de 80. pois as imagens possuem nitidez ruim. Entretanto, o

reg'slro do rmóvel datado de 20Og inÍonna se trâtêr /a íeserva tegêl de I 414,0000 hec,r.es) oe áreâ de

vegetação native rcmânescenie da propriedade. Com base oeste documentô; pohanlo, concluimos
que houve cônveÍsão de vegetação naiiva em rêserva tegal; área que âtuâlmente é ocupeda por ptâniios

da espécie ELcalpto.

O empreendedor Íiediu que o órgão ambiental analisâsse e aprovesse a locâtizaç.áo da reserva lêgal

inscrjta no CAR, êntretanto, conforme já descritó neste despacho a ÍeseÍva teoêl do empaêênd,menlo íoi
regularmente êve.Dac,a e. portanto não câb,ê sua anahse'ro Loniêxio da inscrição do imóver ro CAR

Por têr sido avêrbada e encontrar:se parte de sua reservâ sendo exptorâdê, a árêa é gnlendidâ cotío
pássívêÍ de recuperàÉo, cominaçáo do Auto de infração lavrâdo em desÍavoí do êmprgendimento.

Ressalta-se, por Íim, quê o pedido dê âlteracão de resêrva legat é possívêI. medÉnte. pêdido ê

êprovaçao pÉvia do órgáo ambientat - que emüra seu parecer antêriormenle á conveÉão de áreas
proregdas em áreàs úleis. Nào se enquàdÍa ao caso a reserv; legâj da Fâzenda Chapêda A.

PoÍtanto, a reservâ legal do empreendimentoenconua-se inêgular.

considêrando o.exposto acima, portanto. as informaçôes prestêdas perá empresa foram rnsatisÍatónàs
e não pemitem a íegularizaÉo dá Íeserva legâldo imovet;

Considêrândo que, íoi solicitadô a apresentaÉo de pÍograma de Monitoremento de Fauna oêrê
herpetofêuna. icttoÍauna, entornoÍau1a e comp,emenlar a mâstoÍauna.côm metodologiês especiÍcas
para quirôpteroíauna e mamiferos de pequeno portê e estês não íorâm apresentêdos:

ConsidêÊndo quà, foi solicjtãdo apresentação de píogÍamas especificos de conservagAo ê
no'lilorame.llo paía âs espéctes ameaçadas de extincão cont,c,às eÍr lista oÍicial e esles náo fo?m
aprgsentados;

Considerando que, ê d.ócumentaÉo solicitada para emjt. auronzaÉo para capturâ, mleta e l.ansàode
de fauna parê rea|zaÉo dos estuoos de IVonilorêrnento de raunê nào íomm ent.egues.

Considerando quê. dês soticitacôês Íejtâs paía comptementaÉo dos progÍamas êe moniioÉmeôro de
fãu.ê íoi entrêgue aoenas Lm cÍonogíamâ de execuçáó com pre,isao de í;nahzaÉo oo,í/erlár.anerro

. Àveniita José Coéa l4âchâdo, 9OO - Bâirro lbioruía Moúes qaros _ MG
GP: l94o!832 _ TeL (58) i22+750a



âpelas en" ma.ço de 20.t9:

Consrdêrêndo quê. poÍ meio do OÍÍLio de 18;.I',2AB (ptolocoto -o R0469252013 de Z6t.t2t2\.t3)
apresentou cópia do Oficio/GAB/lPIiAN/MG n. t5SB/2013 de 30/09/20t3 onde inÍorma o recebimehto do
'Laudo Arqueorógico nas áreas da fazênda.chapada A", protocolêdo sob no 01514.005286/20i3-71
datado 20/08/2013. e de a@rdo com anátise do taudo. consideÍou com potencia, baixo e sem píobtema
pêra conceder a anuéncia: porém ê empresa náo ao.esentou o ce(ificado dâ ênuência do IpHA\i

Considerando que, desa forma, a empresa não comprova capacidade d; operar eni confo.mrdaije coh.
às normas e lers êmbientâis vigenles,

Considerândo que, foi realizada rêunião com empreendêdor e a equipe da SUpRA[4 NM e etabo€do a
Síntese de Réunião em 01/12í2017. com prázo dê aO 0dnta) diâs pâra entrega dê atguns Ítens paÍa dãr
cont:nuidêde á ân;lise Oo processo. O erapreendedor entÍegou rempestivamerle denlro do pràzo.
coníorme o oficio de 281122017 lptotoc,oto na 31A96112017 de 28t12t2017), poém íoi encaminhando as
mesmâs documentaçôes anexadas anteriorÍnenle no processo Encamtnhou oÍicio justifiôando algurhas
informaÉes quê Íô.am considerrdâs'insâtisfâiórias pero órgão ambiental. E nâo Íorà 

"n"r.,nn"l". u"
informâcôes sohcÍtêdas ra reun,ao. portârto náo foi atendida ês nÍormâções acordêdâs nãrFUntáo

Considerando quê, outro fato importante não foi aprêsenbaclo a relificêcão do CAR uma vez quê há
drvêrgênciê em .etâÉo à reserva tegât(reseívd tegàt averbàdâ e .eserva tegatap,esentaOa no Cnnj.

Considerando que, AIém d,sso, Íot âbo.dado o cumpí,menlo dâs condicronaFtes íorê do píêzo €/ou
insatisfâtória (números 3,4,5,8,10,1i) da Liçença Ambjentar (Llc no oo9/2014 de13/05t2014). doDrocesso no 12069/200 4t1r!}tz}i2.

AvenidaJosé Corrà À,Íac-hrdo. 910 _ Bairro ibin:ruo: Mones Cl:-ros_MGcEt.. j94:r-8jt _ Tel: (18) 3:2+7s:J

I

li Considerândo quê. dêstã' lnaneirê. que a "Admnistraçào pode declaàr ertinlo o píacessa ouêndt l

,exêuncâ 
sua finê-lidade ou quanda o obÊto da.dec,são se fomar rmpossi *t, nhtit * p*tra,*Aoi., ti"r")

j 
supervenrerie" (Lei n.o í4.184, de 31 01.2002); 

I

l

lconsidêrendo 
qüê, a regrê p.evist nos artigos 16 e t7 da ResotuÉo CO|{AMA n..237 de 19 aei

I 

dêzem bro de i 99 Z e a Nob Jur Ídicâ DTNOR no OB/2009 que esctaÍece: 
]

"O atquivárnento âpliéa-se tambem paê os casos er, que forem apresentaaas)
info,msço." incompleàs eJou insunctel,fJs que néo faÍêm capazes ael
esclarcce. au comptehenlár ês aecessdádgs de enàtise pelo ótgào anbienlal " )

I



Coísidêrando, porfim, o disposto no art. 20 do Decreto n.o 44_A44108:

Encaminha-se o Processo Adminislrativo de Licança dê OperaÉo ao 12O6gt2OO4rcASt2A14 paÍa

Yuri Trovão
Diretor de Coütmle SUPRAM I[NÍ/ MÁSP 449T72-ó

i".o."yç ] ,1; í-.!ç
' Mayra C'arpio Bolelho -- Estâgiáriâ - Jurídico-

Avenida José Corréa lÍaclado, 9OC - Baino Ibirurunâ - Monres Oaros - MG
CEP.: 391C1 332 - TeL (i8) 322175C0

lRecomenda-se 
que rêmeta os dados do mesmo ao DADOC oàÍa fiscahzâ€o de prare e apuzção de]

leventuais inJrâcôes ambientâis. 
I

I 
Remetâ-se, de formê urgenle. os dados do mesôo ao NUFTS pàre fiscalzaÉo dê DÉ}e e apuÍêçáo de I

] 
Remeta-se os autos á AssessoÍra JuÍídrca da sErúAD pàÍã que os encamrnhe à Aovocacia cerat oo i ^

lEstado 

pera inscíicão em divda êtivâ do Fslado caso hâià débho de natureza ambientat. i

I

I

I



@ SECRETARIA OE ESTA.DO OE ÚEIO AMBIENTE E
DESENVOLVMENTO SUSÍENIÁVEL
SJJPRÂM NM .

PAPELETA
.DE

DESPACHO
Empreendimentoa

BRASCAN Empreindímêntos FloÍesrais Ltda /Fazenda ChaÍiada A

Senhor Superintendentê,

lSl l^"l1lll":: : ":ol::10:9* §r"ftou a emissáo o* e,to*"ço proyisória para operaÉo _
APO, por me o do oficro de 29103/20.16 (prot ocoto R 01327751201é de 2gtl3t2l16);

Considerando quê Íoi ioncedidê a Autoiização provisóna para Operação _ ApO, datada 20104/20.16 êÍecebide em 25l04/ZO.í6. com vatidade até a finallzação do referido processo;

Considelando que. íoram solicitadas
inrormações com prem";;; J-s J; 

""" "Tr.*:try ":H;;J'::;"::.:":""':#::T ;:meio do oficio de 18rMDo16 (proiocoro R oí67903/2016 de 19/04/2016) As referidas intormecõesforam anatisadas e atgumas foÉm consideradas satisfatória e outras in""ti"t"ta.i"" 
- 

JJn-ro;;. ,,a seguir.

1

NÔ.Í3120í8

Data:
2AlOZ201a

14P€súnto: Proi:êsso n.o 1 2069t2004t005t20

Dê: Márciâ da Concêiç5o Lopes Fonsecâ
L,nidadê Adminisúâtivâ:

Árêâ Técnica - SUPRAM NM

Regmnal de ÍUeio Ambientê:
UPRAM NM

Pêra: Clés:o Cândido Amarat
Unidade Administrativa

Superintendente
S

I

' 
considerândo quê o processo Adminrstrârivo oaíê Licenç. de operação do nõ 12o6gr2oo4too5!2014 

|

I I T_,1::.: :: : 
a 

:3toa.::1: 
@tn apresêntaÉo do Reraróno oe cumprimento .r" ;;;;;";;; j

. 

oa Lfcença de tnstatàÇão _ LtC. proc€sso no1|ZO6gt2OO4nA4l2A12:

L

considerando que, o empreendimento foi fiscatizâdo nos dias 24 a 28t,r1r2015 (Autd de rrscarizacão 
i

: 1111r:: :""a" 
2tt1"t2ois), e postérioÍmente emitido o oticio supRA, *, o ., ra,ro., u.-0","0" ,

r :li.,;5;#'::':Jil::f ;",T;[:'ffi i"iJ: L: ::T::; j::::"":,t jtll]'"'j 
I' 1't06/2016.. 
I



. Informação

oficio no 173/2016 de 04|02J2016

Situação

Item 1: Apresentar o relatóío de monitoramento

de êntrada e saída dos sistemas de tratamento de

eíluentes.

h§3jjsÍê!É!]3] Apêsar do empreendedoÍ ter

entíegue o refêrido relatório que consta a última

âná,ise reatizáda no empreêndi'mento, este deixou

a desejar uma vez qlre dêve.iâ ter apresentado

rêlatório das análises, confoíme previsto no

Anexo ll dâ lcençá concedida.'

Itêm 2: Apresentaí o relatório de contÍole de

ruídos, conforme Lei Esbdual 10.'100/1980-

Setisfatório- Encâminhou por meio do Ofício de

fttc/,12016 íProtocolo R0167903/2016). Relatório

Técoico de Ruído Ambiental, das análises dos

ruidos em 04 pontos dentro. da .pÍopnedede

(A,B,C,D,E) da empresa CALILAB - Labôrâtório

de Calibração e Ensaios - Cenrficado de

Calibraçáo n" RBC3 -9591-576 e acompanhado

de Anotação de Respoíisâbilidade Técnica-ART.

Item 3i Apresentar plar{a topogÍáÍica !tosê!igEgil!9. Encâminhou por meio do oficio de

georeferenciada planimétrica do empêendimenlo,

com ARÍ do prófissional rêsponúvel, conforme

Normas Técnicas Brasileiras Assim. deverão

constar la planla todos os delalhamentos

interros. como, eíradas lnlemas, ce;câ§ de

divisa, conedores ecológicos, grotas, cursos

d'água, áreas de veÍedas e demais _áÍeas de

preservaçáo pefinanente, áreas de cascalheiras e

âeas ce barrelamentos, áreas degÍêdádas

(descoDertas). ;nstalações e/ou ilfra-estrulurâ

Deverão ser detalhadas as árêâs d' Re§erva

Florestal Legal e delimitar ãs áreas. de

prêservaÉo permanênte inclusas a estas áreas

(íaixa cilar de cóíregos, áreas de topos 'lê 
mÔíos

e areas de boícla de !abu'eiros/chapadas)' A

planta deverà ser slara coÍ re'aÉo âÔ usct e

OcupaÇão do Solô da proaiiedãde atuâlizada A

legenda deverà contemplâr tooas as lnformaçóes

$tO4l2O16 (Protocolo R0167903/2016) a planta

da propriedêde. 'e. o polígono drghal dâ Reserva

Legal càntempla â Reserva Lêgat de todâ a

íazenda sêndo que não coirsta legenda da

plantâ os

cascâlheiras.

corredores ecolôgicos, árêas d-'

áreá de barrelamento.

Náo íoi informâdo na planta as áreas que estão

sendo recuperades oor meio de PRTF/PRÂD

coniorme o pedido na redaçáo da informagãq

complem entar'-

O detalhamenlo interno da planla náo esta de

acordo com a planta regisÚada em cartóÍiÔ

Não Íoi apreseniâda, também, a íeseíva legal

conforme averbaÇão, tal como pedido na redação

1

da informaÉà comPlêmêítar

ll
I

I

I

I

I



intemas dâ planta usandô hachuias ou cores

nitidas. áÍea totál da propnedade. nome dos

confronlantes, nome do técnico resionsável

rntormãndo o numero oo CREA com a respeciiva

assinatura e cárimbo, a êscala, o ano e o mês dâ

elabo'aÉo da plantâ.

Na legêndâ, deyera confer as áÍeas de APP'S

dentro da RL assrm cômo áreas

desfragmentadas.

Dêveéo ser inÍôrmados -os memoriais descÍitívos

dê todas as APP's; Reservas Legais aveÍbadas ê

inscritas no CAR e perímetro da propriedade tanto

em. meio fÍsico como êm forma digital (aÍquavo

gpx, gtm ou kml) assim como todas âs árêas de

Reservas Legâis ,á' aveóadas.

Deverão ser informadas as áreas quê estão

sendo -ecupe-adàs por rnero de PRTI-/PRAD.

Item 4: Apresentar in Éo do CAR - Cadastro lnsatisfetóíio.

Ambiental Rural Federal com o número do recibo

nacional de cadastro do imóvel- Apresentar mapa

utilizado impressó e digital no formato KML.

demaacada náo conÍere com a Reservâ Legal

averbeda

Apresentou recibo de hscriçáo no CAR no qual

foi verificâdo quê. embora o empre-endimento

possua reserya legal averbadá, a reseÍva legal

plotada não condiz com os polígonos

originalmente aveÍbados. Ressâltâ se que os

rmóveis que )á possuen âveÍbação de reservá

Iegal não possuem a preÍÍogâliva de âlteÍá Ía

medianê ;nscriÉo no CAR: nestes câsos a

Íeserva legâl deve ser dêlimitada coôforme limjtês

definidos na averbaçãô.

A áÍea de Resetua Legal

I

I

I

lt

i

I



termo de preservação de florestas.

Itêm 5: as nativasarees noaverbádâs

18/0412016 (pÍotocoto R0167903/2016), o
PareceÍ Técntco, inÍormado sobÍe o estudo

comparativo da vegetaçâo nativa apiesentada no

Têrmo de Responsabilidâde dê presêÍvacão

Florestats. observou que tàm uma dfeÍercâ do
uso do Solo atúal e o utilizado no TRPF difere do
registrado em cârtório, prjncipalmêntê. aci suÍ dâ

ProPriedade.

Concluiu que divergem do uso e ocupâcão do
solo real e recomenda que a locêlização ê
perímetro sêjam ej!étados e retificados pelo

SICÂR (Sistema de Cadâstro Ambientat Ru.at)_

Ressalta-se .novameíte que aqueles imóveis

rurais. cLrias reservas legajs enconlrern.se

âverbâdas devern ser mantidàs.tal qual nos

registros de averbaçáo, não caOendá sua

alterâÉo por meio de simples ii)scriçáo no CAR.

Motivo pêlo qual a recomendação contida no
protocolo é descábida

lnsatisfatório- Encaminhou por meio do OÍiqio de

4

l
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Item 6: Apresentar o monitoramento da íauria

(mastofauna, omitofauna. vedebaados,

hÂ'p_oraunà) com duas cãÍpanhàs )eco e

cl_Jvoso. de acordo.om o Ter-no de rêíerénctê

da SEI,ÂD e lnstruÉo Normativa 14612007

Apiesentar relatóÍio a anualmente- .

Item 7:Apresenlar adequaçõês

lnsatisfatóriô, Forarir encaminhados a SUPRAI\,I

NM os relaiór;os anuai§ de fauna côntemplando a

sazofal;dade'aperias pa.a os ânos 2014 e 2A15-

Para os anos 2A16 e 2017 foram envi

e. execulados

os

.elatórios rêÍerenle apenas à camiraflha ahuiosa-

Os relalórios apresentados segu Ítsm a oroposLa

do pr6gl6rns de mo'1iio'ame.lto apÍese1r;do no

Programe de controle Ambiental.. úlas, é

importante .essaltâr que os .estudos oe

monitoiâmâ1to toram reêlizados âpenâs pa à à

classe mas'oÍa rra e aviÍaunê lsto co.lta a a

.êdação dà in'orrnacão oo número sets qLle

solicÍia a ap'esentãçãO dO .non{Orêmento 
Lera

maslo'auna e âr,,iauna e rambém heÍpetofêuna:

outros vertebràdos. Desle mJdo, a ;ríoimaçào

complemenlâr foi descLJmpridâ. e os programasl

para âs class-ês que não Íoram monitoradas

dêvem sél: apresentados

juntamente com áqúeles já realizados

da estrutura de S âtisfatório.

18104t2016

En.amlnhou por mero do OÍic;o cle

(ProtocoÍo R0167903/20í6)

.Apiesentou relatório fctográfico das estruturas

p3'a à'cralenanenlo de .resídLo êm ,ase de

ecâbamento cbm ventilaaão ê caixa receptola dê

resíduos líqLrtdos coriâ-,1inêdos_
Item 8: Apresentâr comprov-ção dã

vegetáção nativâ. conforme mapá apresêntado,

e-rre os lalhóes 02 e 95

supressão de

ao 05 observoú que rem uma difererca do uso cjo

solo atuá' con o extstente no TeÍmo oE

Responsàbtl"dade de Preseryêcáo de Flo.esla

regislíado êÍ canoio. pfllcipalmerre.ao sLt dà

pÍopriedade

Err êráhse. ê equipe dê SUppÁ\,4 NM ,(írtcoll
que e{isre.r rã.hõe. e-n áreas de rese,và l?gál

êveroada' , 095. T 0102. T,0tOa, T-0105--01 ..

Insatisfatório. C

aÍTnazenêmento de residuos classê 1.

5



Portanto a informaÉo ainda Afu foi comprovacja
pe'o empreenoedoÍ

propÍiedade

T-0 T--01T T 1 1 11 B 0 201 sao u d

avanço das erosóes, na pade inteíra,
rnoriro'amênlo e rrensuràcões. cás;
avànco, aprêsentar rnedidas de contenção..

doItem I entar dme idâs de nte ção

c9m

haja

Apresentoú, uni relatório técn'rco

sobre as árê-as erosivas e'inÍorna as medidas

mrlrgàdoras e no tl']al do reldtó1o ap,e>enrou ds

Íecome.ldacões iécnrcàs

SatisÍâtório

í0: Âpresentar esclaÍecimentos e

.egulaizaçáa da captaÉo supedicial_na áreâ de

Resêiva Lêgá1.

Item Segundo informado a câptação foi

oêsatrvada ê âpresenloü relàtório torogr;Ítco dà

retirada dê rL oulaÉo.

Satistatório.

1'í: Apresentar adequac6es dos rêcüos das

áreas de preservacão permanentê com

c.onogÍâma oe execuçào

item Não apresenlou as adequações

iníorma que esta informaçâo 1 1 esta lunto com a

rntormêcão 12.

lnaatisfatório

lnsatisÍató.io. Em primeiro lugar, o projeto náo

possui responsável técnico -e, portênto não

possui p.oflssional responsável pelas medidas

propostas;

O Ínaoa apenso que deveria drscnmtnâr àr

delimitaçôes dâs áreas a serem rêcuperada§ está

rlegivel e'náo permtÍê a vtsuâltzação das áreês

qLe -êceberáo às medidas oe recupaÍâç5o:

Em slJa metodologia o PTRF propõê executar a

recuoerêcão êoós o ciclo de corle do planiio (que

se enco'rLíà enlrê 1 e I anos de ,dêde., O_a

considerando que o ciclo de coÍte da êmpresa

esleja em to,no de / ãnos. o prolelo só corecâflê

a s:r injlementado e'n 2o?4 - o oue suoerà.

inilusive, o-cronôgrama do proJeto, que é de 5

ahos. Poiranto, o que se pede colnumente na

SLJPRA[,,] é que o projeto tenha previsâo de início

imediato, com a retirada das atividades que

invadêm as APPS '

Item '12: Apresentar PTRF reíeren ie as. áreas de

veredas onde foí observado que não há iaixa

mÍnima de 50 metros de árca de preservaçáo

permànelte.

Para âs árêas de talhão-se propõe apenas a

T{119,

I
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regênêÍação ôatural. o que novamente. conÍorme

O .rojelo íd ha en náo dcscrever quais se.ão 2§

mudas êdotacês no plartio, quêrs seJaíyr

oione -às. secLnlá ias ou la-d'ás de onde elas

viráo - se de viveiro próprio ou extemo - e

n_odelo oe p'anl'o. Aderrais. denre Às espé. ês

de possível pLantio, há a À,4angifera indica -
Í\laÍ gJeirê - conlrâ 'ndrcêoa. pors oesiâvorÉce a

regeneração e o desenvolvimêàto de êspécies a

Por fim, o p@zo de exêcugáo e

âcompanharnento do PTRF dêve sea estendido

até que se comprove â plena recuperação da

área, o que.náo se cbserya num prazo de 05

enos

Pôr tudo isto o PTRF íoidado como insatisfatóiio.

Poiraotô, deve o PTRFexecLrção do projeto

incluír idasrned de temporecuperaçao

'que

nto.uecimeennq

Item 13: Apresentar proposta

estacionamento de máquinas.

de sacoe propostâ apresentada. pela

empfesa para área de estAcionamenlo seía a

impede, caso vênha ter um acidente com

denamamenlo ae ó eo poÍ exemplo ê

contaminacào no colo cêusando com tsso

poluiçáo e degradaÇão. Po'ém a àtríidâde

dêmandê 9,anoe oJantt.làde oe MáqJtnJs

Agricolas e lmplementos, sendo necessánà umâ

árêa corn maior impermeabilização corn caDaletãs

e Câ xâ Seoa.adorâ de Agua e Ôleo - SAO ogo

a propostâ fôi considerada insatisÍatóaiâ.

rio. A

nao

lnsatis

Item 14: Apresentar adequaçôes das áreas de

orenêgêm pluvral das planlas de caroorrzação

Não foram

concluídes e

InsetisÍatórro.

adêqLrações nern relatóÍio

incÍuam preferencialmente o plantió ou

ut.hzacão do mater'el Ô.rartzo. Estê meterial

de

aoaesentâdâs es

7



No que lange à resêrva têgal dô êmpÍeêntimênto, a pendência eslá além das rnfàrmações
comprementares acima apresenladas e.consideradâs pera equipe técnica como insatisfatórias.
A seguir. são abordados os aspectos principais desta reserva legal, quê sê encontra,;";;;;,-"

A mêtricLtê n. 2O.OBB u;,ê dâ Fàzenda Chaoada A. a quâr possLri áíea canor,a, de S 491,6222 necrarêse.eservalegalâVerbadanototalde,í.414,ooooheciares,

No CAR - Cadastro Ambiental Rurat
sendô a rêserva legal de 1_480,SS02:

í:

.8



!;

I

Foi observado, portaÀto, quê nãô foram mantidos os limites originalmente âverbados da reserva legal;

como não houve pedido regular dê alteração oe.reserva legal, conÍorme preceitua o Código FÍoíestal e

o Decretci Estadual n" 44.8441OE, caracteriza-sê iníraÉo amb;ental lavrada atraves do Aulo de infraÉo
no 94797/20í 8; Aúo de Fascatizâçáo n" 13836312018.

Em sumâ, as principais diveEências são.encontÍadas. nas áreas dê reserva mais ao sul da Fazenda

Chapada A, onde ÍoÍam obsêrvados talhões em áreas que correspondem à reseNà averbada - TOg5 ,

03 ha, T01'12 -6,46 hâ, T-44 40h TO1OZ 47.86 ha, Í0104 - 2A,72 T0105 - 27 21 ha T-01'11- 40

9
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01',17 -21,O2 ta" T-0118 - 37,33 ha, T-oi19 -36,32, Í0120 - 29,72 há, totalizando uma de 3019,07area
há

Adeiais, a análise dês ,magens demonstrou que parte da reaeÍva legalestarja fora pÍopriêdade-

Ern eslucio apresentado peto empreendedor em Íesposta âo of 173/2016 não foi possivet observar sê
estas áreas eram plantios já na década dê 80, pois as imagens+ossuem nitdez ruim. EntÍêtântô, o
regrsko do imóvel dâtado de 2OOg informe se trelar ê rêseívâ legal de 1 4í4,OOOO hectares) de área dê
vegêtâção nâtiva remánescênte da propriedade. Com base neste documento, portanto, concluimos
quê houve convêrcão de veàetacão nativa êÍ,1 rêservâ legal: área que atualmente é ocupàdâ por
plântioa da espécie Eucalipto. '

Por'ter sído aveÍbâda e êncontrar_se parte de suâ reserva sêndo êxprorãda, a áreâ é entendida corio
pessivel de recuoeracà'o, comrnação do Auto de ;nfraÉo lavrado em desíavor do empreenormento

Ressâltê-se, por fim, que o pêdido dê attei.çao ae reserva legâl é possível, mediante pediclo e
apaovaçâo prévia do órgão ambiental - quê emitirá seu parecer anterioamente à conversão dê áreas
protegidas em áreas úteis. Não se enquadrâ ao cáso a reserva tegal da Fezende Châpadâ A_

Portanto, a resêrva legâl do empreendimento encontra-se inegular. .

ConsideÉndo o .exposto acima, portanto, ãs informações prestâàâs pela empresa íóram
rnsatisÍatóriàs ê não óermltem a. Íe9ulênzaÉo da reserva lega do imóvel

Considerando quê, foi solicitado a apiesêntaçáô de programa de Monitoramento .de Fauna pera
herpetofaúna, ictiofàuna, êntomofauna e complementaÍ a mastofaunà corn metodologtas espgcificas
para quiropterofauna ê mamlferos de pequêno pàrte e esies-naô iáram apresêntados,

Considerando que. Íor sotic,raoo àpresentação dê pÍogÍâmâs especificos de conservâção e

monitoramerro oara as espéoes ameacadas de exlhção coniidas em hsfa oficiâl e estes náo Íoram
apÍesentados,

Considerando que, a documentaçáo solidtada parã emiiir alitorizâÉo pâra câpture, cotetâ ê trânsporte

de fâune pâÍã reâlÉação dos estudos de MonitoÍamento deJâuna não forem entregues;

Considerando que, das solicataç6es feitas para complementação dôa programês dê monitoramento de

fauna foi entregue apenas um cronograma de execuçâo com previsão de finâlizaÉo do inventariamento

âpenâs eÍn mârço de 20'19;

10

]O 
emoreenoeoor pediu que o órgão ambientat analisasse e aprovâssê a localização da ,""e*a I"gati'lrnscritanocAR.enríetanro,conÍormejádescritonesredespâchoâresêrvaregar 

do empreendimento'foi I

. 

regJlârmente avêrbacta e, poÍtento. não caoe sua análise no conrexto da inscricão cIo imóvel no CAR. 
I



Considerando que, por meio do Ofício de 1811212013 (Ptotocolo n: ROa6S252013 de 26/12n0131

apresentou cópia do Oficio/GAB/lPHAN/MG no '1558/2013 de 30/09/2013 onde informa o recebimento

do "Laudo Arqueológico nas áreas da fazenda Chapada A', proÍocola.lo sob no 01514-0052861201!71

datâdo 2Ol08/2013, e de acordo com análise do laudo, considêrou com potel:lcial baixo e sem píoblema

pâra conceder a anuência'Porém a empresa náo aDresentou o certiÍlcado da anuência do IPHAN;

considerendo quê, fôi realizadâ reuniáo com ênpreendedor e a.equipe da SUPRAM NM e elaborado

a Síntese de Reuniáo em o1t12t2o17, com prazo de 30 (tnntâ) dias para entiega de alguns itens para

dar continuidadê à análise do processo- O- êmpreendedor entregoÚ tempestlvamente dêntÍo do pÍazo,

confoàe o-oficio de 2811212017 (protocolo n" 3189Ütt2O17 dé 2811?,m17'L po.ém Íoi enceminhândo âs

mgsmas documentaçõés anexadas anteriorme'nte no processo. Encâminhou oÍiqo justrílcéndo aigumas

informâções que foram consrderedas'insatisferóaias pelo órgáo arnbientêl F não foram encê14inhaoas

as informações solicitadas na reuniáo. Portanto nãofoiâtêndida as inÍormaçôes âcordadas nâ reunlão'

Considerando que, oúro fato importante náo foiêíresentado a retiíicaÉo do CAR uma vez que há

divergência em rêlação à reserva tega,(reserva legalaveóâda e reserva legal apresentadâ no CAR).

Cgnsiderândo qúê, Além disso,. foi abordado o cumprimento das condiciônêntes íora do prazo e/ou

insatisfatóna (númeÍos 3,4,5,8,10,11) da Uànça Ambienlal (LlC no 009/20í4 de13/05/2014), do

Proceséo ô''t2069/20o4loo4l2o12.

ConsrdeÍando que, desta maneira, que a Administraçãõ pode declarat extinta o processo qúando

exauida sua Ínahc!êde ou quando o obieto da decisão se lonat iínpos.sivel, tnút ou piejud;cado pot

falo superuenientte" \Lei n o 1, 184, dô 31 O1 2OO2)

Considerando que, a regra prevista nos artigos +6.e 17 éa Resolugão CONAMA n.o 237 de 19 de

dezembro de 1997 e a Nola Juridica DINOR no O8/2OO9 qJe esclarecê:

"O arquívamenta aplica-se também parà os iasos.e,.I) que forem 
.apresentadas

inforynações . inÇafipletas e/ou ínsuíicientes, que não íoàm capazes de

esclarccet ou comptementaÍ as necessidades de análise pelo ólgão afibientel '

1t

I

It, I
ConsideÍando que, dêsta forma, â empresa nãÔ compiova capacidade de operâr em conformidâdê 

I.l
lcom as nornas e lêis ambientais vigenles Ir-l

I

I

I

I



Considerando, por Íim; o disposto no ârt 20 do Decreto n.o 44.844DA

Encâminha-se o Processo Adm:nisúerivo dê Licençâ de .Operaçáo no 1ZO6gt2OO4lOOSt2O14 oàÉ
arquivamento.

Recômenda-se que remeta oÀ dados d(
eventuais infraçóes ambientajs. I 

t*to ao DADoe pâra fiscál2açáo dê praxe e apuraÉo de

Márciâ da Con;eição Lopes Fonsecã
Analista Ambientat/SupRÁM NM

t^'.,.
õt,l
ípf

l

l

..1i

w I

t2
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LO\'. R \O DO I S I l OO DF }I INÁ. CFRAIS
§..r.tzri2 de Estado de)Íeio ÂDbiênr. e Des€nvorri6ento §u§renrávei
S;perilterd?ôcia d! líêio Anbientc r D§rniotyiôento Sust.ntáwê1

,dTO IIE AROUIVAME\_TO

O Superirtetrd.Dtc Rcgiolal de Meià Ambientê ê DeserLlotvimenta S!-<teniá1€t Ca None de
\Íind. Do uso d. 5rà5 rbbú\ô.. .e.as

Considerândô que, perante â âpresenração de.coiidicionatesincomptetas o! insalistâróiâs não
há como dd coniinüidade às anális3s técoi.o juridicâs refeÍeatês ao licEncraüento aÍ1bi6ral
en ques ao

- ConsidsÍando o teor do pdcce túni.9 e parecff llndico n" "4 t0tE, qo: recornendê o
dqüii-amento do Fesénte processo peios faros e fiúdarnentos tegâis .xposios

consroeranlo. poÍ iln,. ore a "idar.:ÍKàa ?aae d"c.ar -- .):-::o o j,a.erra a_anC,4a-,:io : a .,.a|ôode at qro, a ot,'e!o àd Ce ;,ào ,p .at,or .t) s\,;_ ia::t aL
prejtudicado pol Íaío stlpetu-ekiehre., (Le; n . 14_ t E4. de j i .0 r 20r.12)

Detefirino o arquivamento do pro,;sso de Lictuçà de Opràc;o n" 11069/to0l ooj,tota do
enpreendedôr BR-\SCA}Í EiÍpFf ENDIr,ÍEr-Tos . FlOÀf sT-{lS LIDÀ;-cãND;
CII\PADA { CNPI 08.840 956/0006-18, cujâs atiüdâdes tocaLzam se no mudciôir de
Jêqr:t,i VC

Em -a.o dp rece -rd.de. remerd.se o áL,or â \ces-ona I ridiG dà SE-\L{D odc c.( os
er.cd::r,he a Ao\o.àci" úerâl do E.làdo pe ú.c)jo do aébiro de naLuez" :mbi:niar em
dr.ro r à_ir" do L<:àdô

I 1 4ú.-.e oJ doco j ( o pre:frre prors<o ; \,cleó da" D-ú- r.. 1Ior--js\.DE\
paátjsc!'1izaçáodepÉxeeapua9ãodeeventuaisinÊaçõesâmbiefuai§

NÍonres Claros, 23 de âbái de 20t3

Clásiô Câ
.Lr(_ r-l le.rq Eegroni. d( P-g. tú. -c;o Ao\:e . ,. oo \oí" .: \4 rd

.\enid- jose Gnéa \Írchedo. o:0 - Beirro Tbir.rru: \Íorte, Oaros MG
clP.: J9]0t-8i2 . T.l, ,r8, i2:+, )o:

Corxidqddo, d*ta foúi a rêSra lreüsia nos ed,sos t6 ê 17 da Rêsolução CCNÀ-\1'\ a_"
:.1-. de 9!(Jilmbrode to ,

e



GOITRIiO DO ESTÂDO DE MINAS GERAIS
Secretâriâ dê Esrâdo dê Meio Ambiente e Dêseovolvimento Sust€trtávet
Superint€ndência R€iorâl de Regulârizâção AJnbi€útal
Supram Norte de llina§

PLBLICÁÇÀO NO DIÁRIO OFICIAL DE I!T\AS C[R\IS
DIÁRIO DO EÍECUTIVO

DÁTA: l6l0.Ín018 PÀG[\iA:0:Í

O Superintendente Regional de Meio Ambiente da SUPRAM Norte de

Minas, torna público o arquivamento dos processos de Licenciamento

Arnbiental abaixo identificados: Í. Licença Prévia concomitante com a

Licença de Instalação: * Cia. Ferroligas Minas Gerais - Minasliqas/Fazenda

Reunidas dos Gerais - Gleba 02 e Gleba 4 - Silvicultura e produçao de

carvão vegetal, de origem nativa/aproveitamento do rendimento lenhoso

- Rubelita, Coronel Murta e Virgem da Lapa,/MG - PAIN"

06467 /2001/002/2014 - Classe 3. Motivo: Não, âtendimento as

informaçoes complementares. 2. Licença de Operação: * Brascan

Empreêndimentos Florestais Ltda./ Fazenda Chapada A - Produçâo de

carvão vegetal oriunda de floresta plantada - Jequitai/Mc - PAIN.

t2O6g/2O04/OO5/2014 - Classe 5. Motivo Nào drendrmento âs

informaçôes complementarês. 3. Renovação da Licença dê Operação: *

Brasaan Empreendimentos Florestais Ltda./Fazenda Santa Rita A, B e C -

Silvicultura e Produção de carvão vegetãl oriunda de floresta plantada -

Olhos D'Água/MG - iN N tZ3qg/ZOOS/002/2013 - Ctasse 3. Motivoj Não

atendi-ento as informações complementares. (a) Clêsio Cândido Amara,.

Superintendent'e Regional de Meio Ambiente do Norte de lüinas.

Âv.losé Co!Íea Mâchâdo. 900 - Bairo Ibir]ruâ - trÍo:lres Cldos - i!Íc
CEP: 39400-000 - Tel (38) 322+7s00 FLx:. (38) 3224 7s38

ew n àa n bie t r,. ng.gou. b



E FREIRt. lAGRorrA
&GIMENEZ

ANEXO 3

Publicaçáo do Arquivamento no DOMc

^veniÍri 
Brtudo R0 BÍàn.o,26ze, r0r:02 ad;

I,,izde rôD . MinÀ5rj.Én,3c5ir

ww i13a;vosàdo...m 5Í I nsofls.dvoaàdo! .M, hr



4 ourNrÀ ríRÀ, 16 DrÁàRtrD.ro1s

Irreria do f,íldo d. Àrins Cer.is

Junl, Com.rciâl do EÍdo

Sccretariâ de Estâdo
do trIeio AInbiente e
do DeseÍvolümctlto

Sustentável
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ANEXO 4

Oficio SUPRAIú-Nlú N" 17312016

Ávênidà B tu do Rio B'ân.ô,267e, 
'0r/202 

_.dre
jÚ. dê fr,a Miiàsc§aÀ.8nsil

u,v&.í sàdvoÊdn .om.bÍ I asonsd{,sà3oç.m b,

fl.g
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COI'ERI\O DO ESTADO DE MINAS GERÀIS .

Secretariâ de Estâdo de Mêio Ambieote e DeseÍlvokidento SusteDúvêl
Super:intetrdênciâ Regionâl dê RegülâÍizâçÃo Àn bi€Dtâl
Nortc dtrMin;s

' lniormamos que,'com o-objetivo de dâr cgoiinuidedê à análise ijo PÍocesso'
AAministrativo . ^"' 12O69/2OA4n95n014, rêfêrente a LÍcénça de Operação do
e-:1oreendrmênto Brascan Emorêendiíientos Florestats Ltdê. paia prodLção dê carvão
,egetal onunda de ÍloÍesra plânlada. deveÍão ser apaesentêdâs a Supêíintendénciê
Regionâl de RequierizaÇãõ Ambiental, âs inÍormaq6es' anexas, referentês aós:esiudos

I\ê oponJnidade escÍaaecernos que a empÍesa dtspõe de Lm prazo niáxlmo.de
. 12O dias a pa4Í do rêcebimento deite. nos rerÍÍ'os do aíi. 11. § 20 do Deireto no

.44.a41laa.onã9-a{endimêntodoprâzoacimaestipulado.acaÍÍetaráoarquivamentodo
ijrocesso. tendd'em.vista a inexistênciê de ê!em€nlos esseitclais a sua análise:-

. ' As infôÍmaçôes complêmeniarês solicitâdas, soménte seÍão Íecebtdas.ná intégra, r

ou sela. lcdos os itens con!iooa 10 ot'cio te.ào que 5eÍ entÍegués ior_untamente.,./
EsclaÍeceros oue a SupeÍirtendéncrê Regionat dê RegulerizaÇão Anrbiental

apenaí liberâ prolerbs Ce sistemas de contíolé amblenrat paÍa tmplêrtâçád. sendo oue a
comp oyaÇão. da e:ficiéncia é de intêfê resporsêbllidade rlê próoia empresâ. e seu'

Colocamoinos a vossa disposiião para esclarecimentô de eventuais düvidas.

Ofiaio nÕ: 173/2016/5UPRAM NM

Montes Claros,.04 de Fêvereiro de 2016

Ptezádo sr

Câríêrà da Cunhâ
lista Ambiental

I

Claudia Oliveira
Veéiani.

D et ra deArjo io Técnico

A
BRASCAN EMPREENDIMENTOS FLORESTA]S LIDA,
AV, DR JOSF CORREIA,MACHADO, 1079 - IB]TURUNA _ LJ 1O
cEP 39 401-832 ,

I\íONTES CLAROS - MG

Av.José CoEêa Mâchâdó, s/Âo - B^iEo IbirutllÚ - Moot* Chrcs - MC
CEP.: 394o0-OOO : Tel:138) 322+?500 , dI urc;I3@copaÍrlmg sov.s!
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GO}EII.r\O DO ESTÀDO DB MINAS GERAIS
Seiretaria de Estado d.l\Íeio À.úbiênte e ilsenvolvimento Süsentávet
Supêrinterdência R€giorlel de Regulârizâcão Ambiáírâl
liorte de [Iinâs

1.. Apíesentar o relãtóÍio de inonitorariiento 'âe eníadâ.ê saida dos sisteôas de
tratamenlo clê êfluentês. .

2

3

. Apresentârô teLalório de coóÍole de .uidos. conÍorme Lei Estaduât 10100i1€80.

. ApÍesênlar planta topograÍlca georeÍêrenàiada plênimétÍica do e_mpreendimer{o,
ccm ART do profissional responsávet, coôfqrme _Normal Tecnicás Brasileiías.
Assim. dêveÍão constar na. plantê'todos. o§ detáthêínentcjs intdmos, como,
êstrádas intêrnàs, cêÍcas dà divisa, collêdores ecológico§, grotas, ci-,rsosútágua,
áreas dd: veredas ê lemãis áreas de .presetuação permanentê, árêas de
cascalheiíâs e áíeâs .de. bair€lamentos, : áreâ9. degradadas ,(dirsio6eriàs)i
inslalações e/ou infrá estrutuía.. Deveião ser delêlhadâs as áÍeâs .de.Reseryâ-
Flôrêstal Legal e delimita'ras, áreas de. pràservaÇão. permanente. inclusas.ã: êatas

. áreàs (faixa'cilar d-e cóííegos,. áreês dê topos de morÍos e árêas de ôoroa de
taÉrrleiros/;hápadas). A plante deveÍá àài.ctara com íetàÉo ao Uso.e Ocupação
dô Solo aa: propriedade âtuatizada. A legenda deveíá contêmp.lar todas as

iilfofmâções intem?s da planta usando hachuà ou coies Ôitidas, áréa.total de
' propr:eoade. Torre oos confrorrantes nome do técnico responsável,. tnloÍmando o

numero do CREA.com a resFiectivâ âssinâtuia e carimbo, a ejcêia, o a'no e o mês-
dâ elaboraçãorda planta,
Nê legenda, que deverã contêÍ as àreas dê APP's oenÍrô oa R. assim como

- ái9as desfi'agmentaàas'
Deveíáo ser infor-rados os'Íenoriais descr,nvos de todas as Àpp's. Reservas
Lêgeis averbadas e iÍiscrjtas no CAR e perirnetro da Í,.ropriêdade tanto em meio
iísico como em íoona dlgital (êÍquivo gpx. gtrr ou kÍnt) ass;m como lodas.as áreas
0e Seservàs Leqa,s â âveÍbadas
Deverão sê inÍãrmadas as áreai que estáo sendo recuperadês por meio áe
FRTF/PRAD

4, Àpresentar inscriçâo do.CÁR - eadastro Ambiental Rural Federal coín o_núúêao .
do ecrbo nacio.ral ríe cadastro do imóvei. ApresêntaÍ mapa Ltilizâoo ,mp-essc ê
digital no Íor ato KML.

5. Comprovar as áreas nati\Jas êveÍbadas no iermo áe preservação de florestas,.
6. Apresênler o monito.a-nento da ,aJna (mâsmJàuna, om,lo.auna, renebrados;

nerotofâ-rà) colt ouas campân.ês seco e.chuvoso, oe acoÍdo corl o Te.rno dê
aeferência da SEMAD'e lnstruÉo l.loÍmanva 146/2007- Apresentar'relatóríôla
anualmente.
f,preserrd_ ãdequaçõês da esr.uiura de aÍTazenaraentc Ce restouos a,êsse 1

Apresentar comprovaçéo dê.supressão de vegetâção nativê, coniorme mapa
aoresentâdo- éntie os telhôes i02 ê 95

Ár. José Correa lvàcnàdo,5/oà - Baüô lbitutrnâ : Mootç CÉos -Mê
CEP.: 39a00.000.- T* 138) 32.+7500 . ..-al .ücÍtr)@;oParó-mg.gov.b!

_i-

lt

\:8.
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GO},BRNO DO ESTAIO DE MTi!AS CERAIS
' Sêcretarir de.Estddo dê Me-io Ambieste e,Desenvoivimento SustentÁvcl
Superiíêtrdênciâ Región:il de Regutârizâçio A&bierrâl

9.

14.Aprêsentar. adeqüãçõês
'cârbonizaÉo.

das áreas. de drenagem plaotes de

Vêrsiâni
urTeIoíá oe Apoto tecntco

intêma. com

'conterição.
ê. mensuraçõês, .cáso haja avançc, âp@sentar medidas de

10.A4Íesentêr esclarecimentos e regutarizaÇão da captaÇão superffcial.na.árêa de
Peserva Legal.

1 1 . Apr esenlar ;deq uacões dcs recuos oes áreas de presêryação oermanente com
. c-onogíama de execuçãd.
.. 12-Aprêdentar PTRF refeÍentê as áíeas de veredâs onde foi observado que não há

.faixa mínima dê 50 metro§ de área de preservaÉo pêrmaEente-
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ANEXO 5

Síntese de Reuniáo de 0111212017

Bl,tr.t' *i àtN., )679, 2Orl2O2 - CRft
,u, r,c re - Mi.ar cÃân . 3Í..1

wvw,t v.e.dG (Ú ú 
' 
íseflsrd\r4id6Õn.b



COV,ERNO,DO IisTÁDO Df, MINáS GER{IS
secretaria dê Esrado-de Méio. *.E üie!{e e.dêelvôlvihento SustentáwtSuperütêndêrci, dê $irio .À-DbiêEte - SupnÂv, - - - --'--* ".'
:\ orre de Minâs . ,::. . .. : .. l

.. sl\-rf,sr.q! REUrÉó , . .. - .
- i - ruonres !_tÍaios, 01 de dezêmbro dÊ 2017

. Ein O1llZ2O17 íor reatrzaúa reünião
BRlscANEmpreendim-lil"#;L:l:;#ff ::"n::"iJT:rT"":1"T:12A69t20A4tAASt2Aj4 /LO. êhvjoâoê p.odJçâo de *;;;^,;" ;;;;.,"blantada, Jocalizado no mr,nicjpio de Jequ rsr _ frC 

" "or,p" i" SUÀ<ai,l.l"f ..êsponsávêis pelâ ê?.átise do orocesso.'I .r r. Foram apresentacês êq e-ínpreendedoi a: infgrniaçaes ,aivergerrtgs e_ ,"i.çeo a Irese a lêgat.(rese.va tegat 3\,eíbadâ e."""",; ,-:-;:-^_:.:-::r':" ",1.,:'.Ç.
4,"'o. roi:.0à.oaoo- o '";;;il:[" j::en" lesal apresentada no cAR). Além

in.êt,srró.ia (núrrero" .,.,qi. i r.i ir ::',-il'J:'Til:; ji,:_ :" "i:ã:,rZ;;. de13/0520Í4). do processô .o .2069;2004/0 
O4t2a , _

" tÍ relêçâo ao oicio ôo .17?201r

' complernenlaÍes oue fo-anr con!'al,-:::1'*'l't? soric:tándo r.líor-naÇões

13,4;6;8,11,13J4)r e orto" 
"stuào" 

üHlâ: 
insêtrsfarónas_ eJou fora co pia20

/ Não Ío. apreée:tado d proa
herpetoÍauna.,o,"i"*", 

""iã#â1""t .Xilllfffij". fl","ff",:;" ::.;merodotogras êspecÍficâs pâra qurroorerofulna 
" .;.:í*;;;;;;;""oorte. ConÍormê Te.íno dê RêÍ.ileü; sEü;D:i]i," É;ü7",T3:iãfr1*'"ne'oia Fauoê disponrver.nê.

" |áô,fqram apresenaàos o..progo.". especificos de conservacão e.nonrtorêmêntô. peÍã as esoecàs .--""_;,j:: ^;;_-^.:"--":,i--, ""!é:dr.,É";;;"ã.s;?J;:'ff il:ãXH.*,:5-iilT,:[,:""T"?":'i:
amêáçada dé exfncão e cÍon.,ôEmx ",,^ ^^;^j:l^--.:-_-:"=: 

-.""
. "ieê";;ãí: ã"ãà,iI',' '1" ooral1 qqê cont mprein lodo peíodo de

{

-r
-:ltc
^lo
)üt

' . l:9 ael=eÍ.'lCu 3 aútorizaÉD iãra.c€pturài coteta e trànsporie de tuLrnaparâ reátizâçâo Cos êstuiJos dê Monitr
aprêsentâÉo de to{Íâ a oo"ur*rro.'3',"Ot.de-íauna, imprelcinilível â

) paía emiss6o da aüoAzzéo:
v Faltou_ apredentar o relatorio referêntê ào D.ocesso n" ntçí ir nrnc. ,rÀ. "I.z. conronne oficio êncaminhá.tà ôfi .io/GÂBnpHAN^rc 

"; 
;;á6í;ói;' ;;

:!!::.1121r, iríorma.ndo quê o emoreendimento cr.rmprio.as ;".1êi;::s_r.rgênoas peto lnstitu,to dd parrimônió Fts:órico 
"-Á.tú"..f.rããi.ril.IPHAN,

, av"Jqé
G.P-:39a@Om; TeI (38) 3

Càros -

s
u+75AA - ,-;a1 urrüi@cópáú qg govôÍ



Secreúriâ de.Estâdo d-e l{eio"-i.obiêmê e Deseurlelvimeato susnentávplSuperiEtsodêEtiá dê ]íêio Árrbi.nte - SUPRÀIIÍ- 
:- -.' *__': "_"wqs 'Er

Iorte de ]tíEâs.

,,!-onsroerando. ou9: o esfudo lattou ôomó ementar ô can,inl-amerio espelêolóoico, .

:,."IoL. ^1.1"1oi.i' 
,ida a ADA ráÍêa dietaÍnente ,+"r"úi 

" ",ii"ãããà"zità-Ndo .or ervrêoo taÍiben o arquivo d;g-{at no formato ôpX 
" À_Ltã"i"Kesponsabilidade Tecnicê _ ART ê.ômô,. " or,ê.lte dê pagamento oí:gin;Í.

.-l

ror acorctado um prezo dé í30) trintâ diàs parâ o emprêendedor apresentárjuslrricàtivas..a respeilo da à."-, r.-I-^1i,.-i ryr Eçr íwqul 
.dP 

resenrá r
;.,,pr"',;;i;;";;J;ü""."à",,J,;;l';.i;ffi .;';,1'9,?à1:""einiormaàáo

Estav.aiü p rêsêntês r.ra. reuliao:

- Márcia da Oon& Lopês FoI1sec€.

Ana Caíolinârsiti/á -,
- Clésio eândido Arnàral

nsável de

.394dlooc - Tel. (33).12.4is1a -,-zraiÁ\i@@,

.vuà Rata,at.Trovao'
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ANEXO 6

Cópia do Volumê ll, Capítulo 9 do EtA-RlMÂ do empreendimento

ffi ísadlôsadÉ .m l, I flseíEàdu *àdG@.br
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CéleresAmbientat

Estudo de lmpaclo Ambiental (ElA)

Fezenda Chapada A

Jequitaí, Minas Gereis

BEF

VOLU I\.4 E O2

Uberlàndia - Minas Gerais

Janeiro de 2013



Equipe Técnica lcéleÍes Ambiêntal

Coodenação Geral

Paula caÍneiro Blóloga/Geslora
Ambiêniâl

Expediente téc n ico
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A realização do diagnóstico referente ao meio biótico da área de iníluência da
Fazenda Chapada A, se vaieu de campanhas de campo para levantamenlo das
espécies de faufla e flora.

9 Diagnóstico Ambiental do Meio Biótico

9.Í Descrição geral do projeto

Nos meses de setembÍo, outubro e novembro de 2012, período de mesma
sazonalidade da campanha de Maio de 2012 (estação seca), foram realizados
na pÍopriedade, levantamentos dos demais gÍupos da fauna (Herpetofauna e
lctioíauna) e da floÍa- Especialistas de cada um dos grupos investigados,
seguindo o mêsmo padrão adotado para a avifauna e mastofauna,
pêrcorrêrâm a área de influência da Fazenda Chapada A, a fim de obter
informações acerca da biodiversidade local. Foram íeitas Íncursões nâ
principais fisionomias vegelais que ocorrem nâ Áreâ Diretameniê Afêtada
(ADA) do empreendlmento e em seu entorno, buscando identificâr o mâior
númêro de êspécies animaÍs e vegetais presentes na árêâ do
empreendimenlo, âssim como seu alual estado de conservação.

Destaca-se que este êstudo objeliva a tegulatizaçáo da ampliação do
1icênciamento ambientâl dâ pÍopriedêde e que, refêr1do processo, Íoi
reoíientado em tazáo da decisão Iiminar prolatada pe,o Juiz de Direilo dâ 5'
Varâ da Fazenda Pública e Autarquias da Comarca de Belo Horizonte, no
âmbito da Ação Civil Pública de no 0446101-38.201 1.8.13.0024, em que
figurâm como partes o lüinistério Público de I\rinas Gerais e o Estado de
Minâs Gerais. Dessa formâ, a decisão judicial dos autos em epígrafe
determina a apresentaçáo de EIA/RIMA nos pÍocessos de licenciamento
ambiental pata empÍeendimentos que desenvolvam atividades
agÍossilvipastoris, e que possuêm áreas superiores a 1.000 (um mil) hectares.

9.2 lítrodução

O Brâsil possui a mâioÍ biodiveÍsidade do mundo, abrigândo 07 biomas e

diversos ecossistemas. A biodiversidâde é êssencial para a sobrevivênciâ da
humanidade na TeÍ.a, â sua conservaçáo representa um dos maiorês
desaÍios, pÍincipalmente pelo elêvado nível de pêrlurbaçôes antrópicâs dos
ecossistemas nâtuÍais, sêndo â fragmeniaçáo das vegetaçóês nativas uma
das principais consequências dessa intervençáo (Viana & Pinheiro, 1998).

O estado de I\,'linas GeÍâis possui divêrsificadas íormaçóes vegêtais
resultantes provavelmente da sua ampla variaçáo nâs condiçóes geológicas,

Vâle destacar que, tanto no mês de NovembÍo de 2011 quanto no mês de
[Iajo de 2012, foram realizadas no local, campanhas de monitoramento dâ
avifauna e masloíaufla objetivando o cumprimento da condicionântê de
número 04, eslabelecidâ pelâ SUPRAIú Norle de Minâs âo concedêr a Licençâ
de Operaçáo (LO) n" 180/2010, processo n' 12069l2OO4l0O2l2O09 pata à
alividade de SilviculluÍâ dâ propriedâde. Devido âo paÍeceÍ favorável da
equipe técnicâ da SUPRAIú Noíte de Iúinas qLranto às metodologras
empregadas e cÍonogrâma estâbelecido paía a tealizaçáo das câmpanhas de
monitoramento, a Céleres Ambiêntâ1, êmprêsâ Íesponsável pelo cumpÍimento
dessa condicionante, sêlecionou as informaçôes obtidâs no monitorâmento
Íealizado em l\,4aio de 2012, pârâ compor o Estudo e Relâtório dê lmpâcto
Ambiental da pÍopriedâde, cujâ êlaboraÇão lambém êstá sob responsâbilidâde
da refeÍida empresa.



topogíáficâs ê climátlcas. A Fazendâ Chapada A, locêlizâdâ no município de
Jequitaí, está situada na regiáo Norte do estâdo, em uma área onde
prêdominâ o biomâ Cêrrâdo com evidênciâs dê trânsiÇáo (zonas de contalo)
com o bioma Caatinga. O Cerrado, biomâ predominante na árêa, é
considerado o segundo maior bioma brasileiÍo com coberturâ vegetâl de
aproximadâmente 24% do lettilótio nacional. A fauna do Cêrrâdo é ricâ e
diveÍsiíicâdâ, com muitâs espécies êndêmicâs, râras e/ou âmeâçadas de
extinçáo.

A Ílorã do Cerrado é considerâda uma das mais ricas das sâvânâs tropicâis,
com alto grâu de endemismo. De suas 10.000 espéciês de plântâs,44% são
endêmicâs, incluindo quâse lodas âs grâmíneâs (CASTRO et â1., 1998;
ITENDONÇA et al. 1998; BRIDGEWATER et â1.,2004). Esla diversidadê de
plântâs tem promissor potênciâl êconômico com espécies ÍoÍrageiÍâs,
mâdeireirâs, alimenticias, medicinais, coÍticeiÍas, taníferâs, melí[êras,
oÍnamentais e ouiras que são fixadoras de nitrogênio, importantes sob o
ponlo de visla agronômico e de recuperaçáo de áreas degradadas.

lnÍere-se que a tealizaçâo de levantamêntos e monitoramenlos Ílorísticos gera
conhecimentos importantes, íornêcendo subsídios paÍa lÍabalhos como
estudos fitossociológicos, mânejo de árêâs prêsêrvâdâs, reôupêaâçáo dê
áreas degradâdâs, entre outros. Conhecer a estrutura das Íitocenoses, suas
cârâcterísticas, suâ distríbuição biogeogÍáfica, a dinâmica e os processos
ecológicos envolvidos nâs mesmâs, é um requisito fundamental para se poder
vislumbrar â utilizâção sustentada dos recuÍsos existentes nas áreas
monitorâdas e elâborar estrâtégias de conservaçáo a longo prazo.

No mesmo sentido, o levantamênto e monitoramento da Íaunã proporcionam
iníormaÇóes essenciais para o melhor conhecimento dos padróes de
comportamento, distribuiçáo e as necessidades individuais dê cada espéciê
em sêus hâbilâts. Com os dados levantados por meio de inventáflos e
possÍvel cêracterizâr espaços geográficos, e entender a dinàmica entrê
asinteÍâçôes dâs espécies com esses meios. lnventáÍios e informaçõês dê
câÍnpo obtidas por meio dos monitoramentos permltem anâlisar as fÍagilidades
inerentes às inlerâçôês bióticas e abióticas, delinear diretrizes paÍa
preservaçáo da faunâ ameâçâda ou susceptível podendo, ainda indicar os
níveis de perturbaçáo e esiruturaçáo de diferentes comunidades biológicas e
de seus âmbientes de ocorrência.

No total íoram rêalizados levantamentos dos cinco gÍupos da fâunâ, quâis
sejam: maÍniíeros, âves, aépteis, anfíbios e pêixes e, tambem, dâ lloíâ. Câdã
equipe foi composla por um biólogo especlalista no respectivo grupo, e um
auxiliar de campo- No total foram quatro equipês de campo para íauna, vjsto
que uma mesma equipê levantou os qrupos dê répteis e anííbios, enquanto
câda um dos demais grupos foi levantado pelo êspêciâlistâ competente na
área e uma equipe parâ florâ. O peÍfil dos especialislâs de câdâ equipe pode
ser observado na Tabelâ 9.1.
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Tãbêla 9.1 Pêríil dos cooídênadores.lâs êquiFês quê Íeal'zã.âm 5lêvântãmentô

Figura 9.1 Locâís de âmsslrãgem do Mêio Siótico

Os locais de amostÍagem íoÍam definidos, considerando, dentae oulaos falores
que serão detalhados no decorÍer desse estudo, as paÍticularidades de cada
grupo e a Íepresentatividade dos fragmentos. Uma visão geral da disposiçáo
dos pontos amostrâdos nâs áreas de inÍluência dos empreendimefltos pode
ser observada na Figura 9.1 a seguir

Francyelen Fernandes de
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9"3 Lêvanlâmênto Florístico

9.3.1 lntrodução

9.3.2 Objetivo

O Cêrrâdo é composto poÍ uma vegelaçáo que cobre dois milhóes dê Km'?, ou
sqa, 25o/a do lerritório nâcional, sêndo o segundo maior bioma do Brasil,
superado apenas pelâ FloÍesta Amazônicâ. com âpÍoximadamenle 3.5 mrlhões
de km'. Estende-se desde áÍeas marginais dâ FloÍesta Amazônica a áreas do
sul de Sáo Paulo e Pâraná, ocupan_do mais de 20'de latitude e atingifldo
altiludes de 1.800 m. Há uma impressão errônêa de que o Cerrado é um
biomâ biologicamente pobre. Ao contrário, êstâ é umâ dâs rêgióes de maior
biodiversidade do planeta (MYERS et al-,2oo0)-
Esiimativâs âponiam mais de 6.000 espécies de árvores e 800 espécies de
aves, além de grandê variedade de peixes e outÍas formas dê vidâ. A flora do
CeÍrado é considerada uma das mais ricas das savanas lÍopicais, com âlto
grau de endemismo. De suas 10.000 espécies de plântas, 44% sáo
êndêmicas, incluindo quâse todas as gÍâmíneas {CASTRO el a/., 1998;
llIENOONÇA e, a/., 1998; BRIDGEWATER et al.,2OA4). Esta diveÍsidade de
plantas tem pÍomissor potencial econômico com espécies íorrageiras,
madeireiras, alimentíciâs, medicinâis, corliceiras, ianiferas, melííeÍas,
oÍnameniais e out.as que sáo fixâdoras de nitÍogênio, importantes sob o
ponto de vistã âgronômico e sob o ponto de vista de Íecuperaçáo de árêas
degradadas. Algumas esiimativas indicam que 67% da vegetaçáo nativa do
Cerrado já foi de algumâ ÍoÍma modiíicada. Apenas 20% encontÍa-se em seu
êstado original (D lAS, 1992).

Devido a esta excepcionâl riqueza biológica, o Cerrado, ao lado da [/lata
Atlàntica, é consldêrâdo um dos iolspols mundiais, isto é, é um dos biomas
mais ricos e ameâçâdos do planeta ([,,lYERS el al ,2040). Dianle disto, Íoram
definidas 87 áreas, sendo cinco delas prioritáÍias para a conservaçáo dâ
diversidade biológica do CeÍrado e pâra âs quais são recomendadas açóes
que possâm Íeverter a situaÇão ou, ao menos, íninimizá-la. As açóes incluem
a Íealização de inventários, o monitoramento, a pesquisâ em biodiversidade,
o apoio às coleçóês cientificas e a criação de uflidades de conservação de
uso indirelo (CoNSERVATION INTERNATIONAL DO BRASIL, 1999).

O CeÍrado caracteriza-se pela presença de árvoÍes baixas, inclinâdas, com
Íâmificaçóes irregulares e retoÍcidâs e, geralmente, com tÍoncos dê câscas
com coÍtiça grossa, fendida ou sulcâda. As folhas em geÍal sáo rígidâs e
coaiáceas. A presenÇâ de arbustos dê pequeno e médlo porte se dá de modo
esparso. A presença de substrato herbáceo é maicante, no entanto lorna_se
mais evidente na época dâs chuvâs. Devido à complexidadê dos fatores
edáfico-climálicos condicionantês, pode-se obseÍvar subdivisôês fisionômicas
do Cearâdo sentindo rêstrito: CerÍado ralo Cerrâdo típico, CerÍado denso e

Cerrado rupestre. Estâs vâriaçõês reflelêm âs vâriaçóes na Íormâ dos
agrupamêntos e espâçâmentos entÍe os individuos lenhosos, seguindo um
gÍadiente de dênsidâde decrescente do CeÍrado denso ao Cerrado ralo.
Destâs quatro formas de CerÍado senlido restÍito, o Cerrado tlpico e ralo está
mãis bem Íepresenlado dentÍo da área de ÍeseÍva legâl do empreendimento.

O presente trabalho tem como obietivo mosiraÍ os resultados do levantamento
dâ flora realizâdo na árêa de influéncia da Fâzenda Chapada A, localizada no
municipio dê Jequitaí-lúG e pertencente à Brascân Empreendimênlos
Florestais S/A, avâliando a possível exlstência de êspécies âmêaçadas de
extinção. Este levantamento de floÍa subsldiará o Esiudo de lmpâclo
Ambienlal e seu respeclivo RelatóÍio de lmpacto Ambiêntal (ElA/RllúA) paÍa
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9-3-3-1 Áreas de estudo

A campanha de levantamênto da Ílora foi realizada nos dias 18 e 19 c,e
setembro de 2012, totalizando dols dias êfetivos de trabalho e esforço
amostral total dê 36 horas (18 horâs/homem/dia).

A deíiniçáo das áreas amostradas levou em consideraçáo as diferentes
fisionomias vegetâis e as feições geomorfológicas, dê Íormâ â se obteÍ ulna
amostragem Íepresenlativa da diversidadê de habitâls exislente ne Íegião do
empÍeendimento.

As áreas de êstudo foram estabêlecidas com auxilio de imâgem dê satélite e
em seguida por checagêm ín loco. o que proporciona maior critério ê mêlhoÍ
detalhamento na sêleçáo dâs áreas âmostradas, permitindo identificar aquelas
consideradas mais relevantes dentro dos âspectos pré-estabelecidos. Um dos
principais aspectos analisado no decorrer do procêsso de seleção das áreas
foi o grâu de Íepresentatividade do íragmento na paisâgem e sua capacidade
dê conectividádê

das atividades desenvolvidas na

9.3-3 Materiâis e mélodos

Com a utilizaçáo de êparelho dê cPS (Global Positioning Syslêm), Íoram
regisiradas as Iocalizâções dos ponios amoslrâdos e também das rotas
percorÍidas pela êquipe de campo. A visuâlizâçáo da rota percorrida nos
permite uma noção da abrangência dos locais visitados pela equipe durante o
levantamenlo da ílorâ, demonstrando que estâ pércorreu grande extensão
dentro da área de êstudo. Nesse contexto, foi possível a análise de uma partê
signiíicaliva dâ árêa dos fragmentos dê vegetação natural que foram
encontrados na área do empreendimento em questáo. Como pode seÍ
observado na FiguÍâ 9.2, a equipe de campo tentou contemplar a matoÍ
diversidade possivel de lipos fitofisionômicos dâ vêgetaçáo de ceÍrado
diagnosticada na área, para obteÍ uma avaliação precisa na cârâcteÍizaçáo da
composiçáo floristica do local.

reg ularização am biên1al dâ
propriedade.
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rigurã 9.2 Pontos.lê amost.âgêtr € Íota peÍcõrrida no levântamento da florã na
tâzêndâ Chapada Â.

A temperaturâ média anual da região é de 23,6"C. O índice pluviornétrico é de
1078,6 mm. O relevo apresenta topografia plana de 30%, ofidulado dê 40olo e
montanhoso de 30%, a altitude máxima é de 10'15 m e a altitude mínima é de
485m. O cêríâdo representa o pr;ncipal lipo de vegetação. O principal rio que
drena a rêgiáo é o Rio Jequitai ê seus afluêntes sáo o Riacho Fundo, Sáo
Lamberto, CórÍego do Sítio, Corrente e Jatobá.

I 3 3.2 Equipamentos

A equipe foi munida com cámera digilâ1, GPs, materiais paÍa coleta de
amostrâs, facão, luvas, perneiras e demais equipamentos de segurânç4.

9.3.3.3 Metollologia

A metodologia utilizadâ íoi o método Ponto-Quadrante (Browêr & Zat, l984)-
Em cadâ área amostrâdâ, respeitando â êquidistância de 20 m (Figura 9.3 A),
foi êstabêlecida uma cÍuz formada por duas linhas pêrpêndiculaÍes com
dirêçáo convencionada, delimitando qualro quadÍantes (FiguÍa 9.3 B). Em

seguida mediu-se a distância do ponto até o centro do tronco da árvore mâis
próxima ê Íegistrou-se a espéciê. FoÍam regisiradas árvores com 15 cm dê

CAP (Circunferênciâ AItura do Peito), somenle paÍa critério de avaliação, pois
a ci.cunfeÍência náo foi utilizâda para os cálculos finais.

i...

- D€limitaÇáô dá propÍi.dad€

Pô.1os ÍesistÍàdoe
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- M.diçáo da dislânci. ê

B - C.uz Í.í.r.nciando o p

Fo^r.: cé1.r.: 
^Ebi.nral, 

2012.

Os cálculos para dens,dadê íoram íealizados no progrêmâ Microsoít OÍfice
Excel 2007.

O método íoi êstâbelecido em áÍeâs amoslradâs consideradas de maior
releváncia, denlro dos fragmenlos íloreslais escolhidos e as feiçóes
geomoÍfológicas, de forma a se obler uma amostragem repÍesenlativa dâ
diveÍsidade local.

As identiíicâções Íorâm baseadas no malerial coletado pela equipe execulora,
ê compãrâdas com materiais constanteS no Herbarium Uberlandense da
Universidade Federal de Uberlándiá (HUFU) parâ â checâgem final. Os
binômios científicos foram conÍirmâdos êm literâturâ especiâlizadâ e em
dominios próprios na internet (W3Tropicos
httpr//mobot.mobot.org/W3T/Search/vast.html - e IPN I

httpr//www.apni.org/index.html). As espécies enconlradas durante este êstudo
foram checadâs alrâvés da listagem da flora brasileira das êspéciês
ameaçadas e raras existenies (Porta.iâ IBAÀ.ltA n'37-N, de 3 de abril dê 1992)
e acrescadas com iníormaçóes para as espêcies amêaçadas da IUCN (União
lnternacionâl pârâ Conservaçáo da Nalureza ê dos Rêcursos Naturais)
(www.iucnredlist-org) e das espécies emeaçadas dê Sáo Pâulo e À,!inas cerars
(http://www.biodiversatas.org.bÍ.).

9.3.4 Rêsultedos e discussão

Os quatro pontos de amostrâgem (Figura 9.2) foram dêfinidos de forma a
representâr melhor a vegetâçáo local tlpicâ do biomâ Cêrrado. O Ponto I
localiza-se a 17'2'50.47"5, 44"21'29.64"O (Figurá 9.4), o Ponto 2 a
17'4'17.91"S, 44'22 1O.76"O (Figura 9.5), o Ponto 3 a 17"7 2A.44"5.
44"22'18.64"O (Figurâ S.6) e o Ponto 4 a 17'8'29.10"S, 44'23'10.58"O
(Figure 9.7).

BEFgI
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Chrpadâ A durante

I
Figure 9.4 Fotogíafias
levan!âmento da íloÍâ,

Flgur.9.5 FôtograÍiâs do Ponro 2 amostrrdo n. F."êhdâ Cn.pada Á dumntê o
leventâmênt6 d. flo.a-

Flgur.9.6 FotograÍiâs do Ponto 3 amostrâdo nâ Fzrondá Chtpâtlã Â du.antê o
lêv.nt.mênto da Ílor.-

l.
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As fitofisionomies do Ceraâdo que constituem a ílora dos pontos amostrados
são: Cêrrâdo Denso, apresentando-se dê Íorma bêm regulâí ê contínua, com
nivêl de rêgenêração estacionário, o quê é umâ consêquência de umâ mâtâ
que não sofíê poÍturbaçáo ântíópica há algum tempo e faaxa§ de Vêreda, no
inlerior dos fragmentos âmosirados, nos locais mais úmidos.

A íim de melhorar o êntendimento ácerca das fitofisionomias dominantes na
área, seguê uma bíeve carâclêÍizaçáo das mêsmâs.

Figurã 9.7 Fotografias do Ponto tl amostrâdo ná Fazerdá Châprda Â duÍânte o
lêvâôtâmênlo dá Ílorâ.

CerÍado Denso

. vereda

Segundo RibeiÍo e Walter (1998), é ã íitofisionomia com palmeira arbórea
MauÍitia flexuosa ou Maotítía viniíeía emetgenle, em meio a agíupamêntos
mais ou menos densos de espécies arbuslivo-herbácêas. As Veredas sáo
circundadás por Campo Limpo, gerâlmonie úmido, e os buritis não formam
dossel como ocoríe no Burilizal, caracterizando-sê por altuaâ média de doze a
quinze metros e a cobertura varia d€ 5% a 10%. São enconltâdas em solos
hidromórficos, saturâdos duranlê a maior pãíte do ano (Figurâ 9.8).

E uma subdivisão fisionômica do Cerrado senlindo restrilo, de vêgetação
pred om inân tem enle arbóíea, com cobeítuía de 50% a 70o/o e alturâ média de
cinco a oito melros. Representa a íorma mais densa e alta de Ceírado sentido
restrito. Os estratos arbustivo e herbáceo sáo mais rãlos, ptovâvelmente
devido ao sombíeamento resultante da maior densidade de árvores. Ocorre
principalmêntê nos Latossolos roxo, vermelho-escuro, vermêlho-amâtelo e nos
Cambissolos (CNPq, 1 983).

BEFg
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FiguÍs 9.8 Espécie tipica da fitoÍisioíomiâ Vereda, Mâuíítie tlexuosa
{Buriti).

. Estrato aÍbórêo
Forâm represênledos 478 indivíduos ârbórêos de 50 espécies distribuidas êm
29 íamílias (Tebele 9.2).
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I
As êspécies que apresenterâm maior dênsidade êm porcentagem foram, em
ordem decrescente, Hymenaea stigonocarpa (Jatobá-do-ceríado) com 10,67%
(Figura 9.9 A\, Catyocar brcsiliense (Pequi) com 9.62% (Figura 9.9 B),
Eriotheca gracilipes (Embiruçu) com 6,9% (Figuía 9.9 C), Mico,ia íefiuginalâ
(Pixarica) com 5,86% (Figura 9.9 Ol, KiolmeyeÍa lathrophylon (Pau-santo-da-
serra) com 5,44oÁ (Figura 9.9 E), Roupala montana lCarne-de-vaca) com
4,8'l% (FiguÍa 9.9 F), Kiolneyera corracae (Pau-sãnto) (Figura 9.9 G), Quaíea
grcndiflora (Pau-têrra) (Figu.a 9.9 H) com 4,18%, Machaerium acutifolium
(Jâcârandá-tã) com 3,97% (Figura 9.9 l) e Myrsihe guiarensis (Câfezinho)
com 3.56% (Figura 9.9 J)-

Figura 9.9 Forogrãiias c!idcnciandô rspecies ârbór.ás iden!iíicadâs nos poôtos
amcstràdos no leve.lam.nlo de llôra C2 Fa2êÕdâ Clrapâdâ A.

^ 
- Hyn.n.ê. stiqon.c.rp. (.r.lobá-do cêÍadô)

B - CàrlocÍ h'as,Iiê,so (P.aúil
C - Er,orâ.., sra.írpes (E6bi'!çu)
o - Hi.oâi. ,.t,uqinâr. (Pirnic.\
É - Ki.tõ.y.ô,.thtophrto, (P.u-3ã.ro-d.-r6Í.t
Fo.r. Cal.íô. Ambi.nrâr. 2012.
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Fônr. cél.rê3 Ânbrenlar, 2012

F - Rour.t. hont.na lc.rn.-ó.-v.c.l
G - t<i.tn.r... cotiêcaê \P.c-.tnt6)
I - Qu.t.. e..ndiftôê lP.!-t tt.)
I - Mach..riun acutifotiun {J.c.r..óárã)
J - My.sir. gur,,.,srs (C.í.zi.hô,

A Figura 9.10 ilustra as densidades absoluta e rêlativa das seis espéciês que
obtiveram maior dênsidede nos pontos amostrados. Os resultados dos
cálculos das densidades absoluta e íelativa das 50 espéciês arbóleas
iclentificadas análise estâo âpíesentados na Tâbela 9.3.
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Figurâ 9.10 Espécies com naloí dênsidedê relatlvâ â absoluta, âmostradâs ra
Fázenda Chapâd. A

Íaôela 9,3 Pãrâmêtros dê densidede faÍa o êsrato arbórêo, organi2tdoÊ êm
ordem decrêscenlê. OA - Oon6ldadê Àbsolutâ. OR - Dên§idàd€ Retâtivâ.
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0,84
0,84
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As Íâmílias que tiveram mâior representatividade, em ordem decí€scenle,
forâm F abaceae-M im oso ideae com 5 espécies, Vochysiaceae com 4 espécres,
com 3 espécies tivemos as Íamllias Apocynaceae, Fabaceae_Fâboidêao e

Myrtêceâe, as famílias Bignoniaceae, clusiaceâe, lvalpighiaceae, Malvaceae,
Mêlastomataceae, Rubiaceae, Sapindaceâê e Sapotaceae forâm
Íêpresentãdas por 2 espécies (Figura 9.1 1). Já a família Fabaceae_
Caesalpinioideae teve a maior repÍesentatividade em indivíduos, totalizando
5Í distÍibuldos em apenâs uma espécie. As outrâs 15 famílias foram
represenladas ápenâs por uma única espécie.
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Salve iiâ conv all ariodora
Acosmíum dasycarpum
By rso ni ma coccolob ifol ia
B y Íso n ím a v eÍb ascifol i a
MêIayba elaeagnoides
Ocoleá sp.
Psidium pohlianúm
Ago na nd ra bra sil iensi s
Cumtella americana
Guapim gracilillara
Hancornía speciasa
As p idos pe Ína macroc atpon
Cecropia pachyslachya
Myrcia guianensis
Pl athyme ni a rel ic ul ata
Schefrleaa macÍocatpa
Strychnos pseudoquina
Brasimum gaudichaudii
c h ry sophyll u m gon oc arpum
Cyb i stax an lisy ph i lilic a
Luehea grandiÍ|oÍa
Mimosa claussênii
Zanthoxylun sp-
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FiguÍa 9.11 Relâção da quantidade dê espéciês ê indivlduos por famlliâ
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EEspécies

Obseíva-sê a dominância de trê5 espécies (Figura 910), Hymenaea
stigonocarpa (Jalobá-do-ceÍrado), Caryocat brasiliense lPeqsit'. Eí.iotheca
grãcitipes iemÀiruçu), o que indicâ alteíaçôe6 na dinâmica natuíal da ílorestâ'

Ne seqllência serâo de§cíitâs e câÍacterizadâs as espéciês que aplesentaram
meior domináncia nos pontos amostÍados e que indicam o gÍau de

lonservação dâ ílora locel. Tais espécies podem ser usadas em futuro§
maneios florêstâis, já que e§tas apresêntaram devido.ao fâto de teíem
apres!ntado densidades mais âltas, ume maioÍ edaptabilidade com o clima,
solo. dentrê outros fatoíes. São êlas:

Hymenâea stigonocaÍpà (Jalobá-do_ceírado) com 51 individuos, íoi a espêcie
qúu apresentõu maio; densidadê, 10,67%, (Figura 9.9 A). .CaracteÍÍsticâ de

àrmaçóes abertas do cerrâdo e campo-ceírado apíêsenlâ dispersào amplâ ê
um laito irregular, porém sempre efil têÍrenos bêm drenados (Lorên2i,2008;
Silva-Júnior,2005).
Caryocat btasiliense (Pequi) com 46 individuos foi a segundâ espécie com

mai;Í densidadê, 9,62% (Figura 9.9 B). TÍata-se de uma espéciê típicã do

ceíredo e camDo cerrado, ocoÍrendo tânto em formações primárias como
secuncláfias e proneiÍas, É produtora de trutos procuredos pela fâuna,
(Lorenzi, 2008; Silva-Junior, 2005)-

Etiolheca pubescens (Embiruçu) com 33 indivlduos foi â t6rceira espécie com
maior denaidade,6,9% (Figura 9.9 C). E§sa é ume êspécie caracteÍÍstica dê
formações secundárias do cêrrado e cerradôes, que prefere solos ârenosos e

sêcos. A predaçáo de seus írutos quando aindá verdes tem, por sua vez,
limitado â produção de sementes viáveis. Segundo Loíenzi (2008), ela
apresenla dispersào bastânte irregular. ocorrendo geíelmente em baixissima
f;êquênciâ, o que não ocoríeu no presente estudo, apresentando elevedâ
Írequência e dominância.

Miconia íeíÍuginala (Pixirica) com 28 indivíduos. íoi a quartâ ospêcie com
maior densidade. 5,86% (FiguÍa 9.9 D). É uma espécie quo ocoÍre no cerrâdo
sentido restÍito, campos e cêíradão. (Silva-JunioÍ, 2005).

BEFg Célere5



Kielmeyera lathrophyton (Pau-sanlo-da-serra) com 26 andivlduos, foi a quinta
espécie com maior dênsidade, 5,44o/, \Figuía 9.9 E). Espécie câractêrlstica ê
exclusiva dos cêÍrados de altatiJde, onde é mais ou menos fÍequente, porém
com djspersâo um tanto descontlnua e irregular. Ocoríe píêdominantemente
em formações secundárias de terrenos bem expostog, na mêia encostâ ou no
topo das elevaçôes, onde o solo é argiloso, píoíundo ê bêm drenado.
(Lorenzi,2009).

Roupala monlâna (Carne-de-vaca) com 23 indivlduos, foj a s6xta espécie com
maior densicÍade,4,81% (Figura 9.9 F). Trata-se de uma êspécje que ocoíre
nas bordas das mates dê galeria, ceíradáo e no ceÍrado sentido restrito no
nordeste, centÍo-oesle e sudeste brasileiros. até o estado do paraná. (Silvâ-
Junior,2005).
KielmeyeÍâ coriacae (Pau-santo) com 20 indivídu06, foi a sêtrma espécie com
mâior dênsidade, 4,18% (Figura 9.9 G). É uma espécie caracteristicâ do
cerredo, que apíeseíta ampla, porêm descontínua daspersáo, ocorrêndo tanto
em íormações primárias corho secundárias. possui nítida prêferêncja por
têrrênos bem drênados situados em locais elêvados. (Lorenzi,2OOg).
Qualea gíanditlora (Pau-ter.a) com 2O indivlduos, íoi a oiteva espécie com
maio. densidadê,4,18% (Figura 9.9 H). Característaca do cerrado ê campos
cerÍados é amplamente dispersa por todos os cerrados do Brasil centrai. egeralmente encontta-se em terrenos altos. secos e bem drênados. Ocorre
tanlo 

- 
ern formaçóes primárias como secundárias e, gêralmentê em alta

frequência de indivÍduos (Lorenzi, 2008).
MachâeÍium acutiÍolium (JacaÍandá-tã) com 19 indivtduos, íoi a nona espéciecolh maior densidade, 3,97% (Figura 9.9 l). CaracteÍÍ§iicâ de cer;ados
aÍenosos,. sua dispêÍsáo é âmpla, porém irregular e descontinuâ, ocorrendopÍeterencratmente êm teríenos altos e de frágil drenâgêm. pode sêrenconlrada Iâmbém em formaçóes primárias. (Lorenri. 2008).
Myrstne guianensis (Caíezinho) com 17 indlvictuos, Íoi â décimâ esDécle commaior densidad€, 3,560/, (Figura 9.9 J). Essa espécie ocorÍe no ceÍrado
sentido restrilo, cerradão, campo sujo e campo cerrâdo_ (Silva_Junior, 2OO5)_

R
icinal

I âd

Dêntre as êspécies que constam na Lista de Flora Ameaçadâ do Brasjl,
formulado peto TBAMA (1S92). e peto BtOOtVERSITAS, ná; ío, ,"!i"ioO",
durânte o levânlamento da ílora na Fazenda Châpada A, nenhuma espécie
clâssificacÍa como vulnerávê1, íara ou ameaçada de extinção.
Porém, Íoram registredas espécies com proprjedades medicinais (Íabetã 9.4),
e de interesse econômico (madeira, Ííulos) (Íabela 9.5).

Ag t. ,t)dt" b.."-t..."s.s Ce1Â à oe poo.e
Annana cariacea Araticum
BÍosinun gaudichêLldti l\rtênrin!.ra cadeta
Byrsonnna caccaloblalia i,.lríc, Cc-.eÍado
Sy,soa,nrd . crD.,scr/o/,d M,í -

Catyocar brasiliense peqLl
Cecropia p?chyslachya Embaúbâ
Chrysophylrit ganocaeutn Caxetâ

t.
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Íâbêla 9,5 E3pá6iês dô lntotessê êconômico rêgistrãclas ná3 áíêâ5 ãlno3tradâ3
dâ Êazêndã ChaPada A

Timburi-do-cerÍado
Câqâilâ

Jâtobá-do'ceÍrado

Jacarandá{á

Bate-carxâ

ColheÊde-vaqueiÍo

Ouina-do-ceÍíado
Barballmáo

Lobêira

Guatambu

lpê-amarelo

Jâtobá-do-ceÍado

Barbalimáo
I\rurici-do-ceíado

Murici

Guâmirim

Camboatá
Lobeira

Nomê PEspéciê

9.3.5 consideraçôêsFlnals

A fazendâ Chapãda A spresenlou biodiveÍsidede elevada consicÍerando os
paràmetíos esperâdos paía a Íitofisionomia Cerrado Denso Foram

identificadas cêica do 20 das 26 espécies ocorrentes em pelo menos 50o/o da§

áreas já estudadas do biomâ CeÍrado, segundo Rizzini (1979), Râtler ê Dargie
(1992i Cast.o (1994), Ralter et a/. (1996 apud Ribêiro e Walter, 1998).

Os Írâgmentos estudaclos aple§entam_se bem consêrvados, com nlvel dê

regenê;açáo estacionário, pois se trâta de áreas destinadâs, há algum tempo,

BEFg

Curalella afieicana
Cybislax ênÍhyphilrtba
Dinorphandra mollis
En le rolobi u n gumm ifetum
Eugeniê dysenleíba
Hancomia speciosa
H anclrcanl h us ac h Íace u s
Hyfienaea stiqonocapa
Kielmeyeta coÍiacae

Magonia pubescens
Myrsíne guianensis

Plalh y me n ia reÍic ul ala
Qualea grandiflora
S âlve ii a co nv all a iodora
Schefllera macrocarpa
Solantm lycocatpum
Slrychnos pseudoquina
Stryphnode ndra n adstinge n s

Termi)alia argêntea

My racÍodru on u ru nde uv a

Asp idos pe m a m ac rocatlon
Hancarnia sqec,,..sa
H andro anth Lt s ochrace us
Caryocar brasilie nse
Cúratella americana
Hymenaea stgonocatPa
M a ch aeriu m ac ut ifol ium
Plalh y fi e n ia reticul ala
Slryph n odenÜon adslringe n s
By $o n in a coccolo b Ío lia
By rso n im a ve ú a sc ilol i â

Éiolheca graciliPes
Eugenia dysenteica
Myrcia guianensjs
Magania pubescens
Matayba elaeagnaides
Sala,)um lycocarpum



à conservaçáo, No inleíior dos írâgmêntos, pontualmênte na parte mais funda
do valê. eriste afloramenlo do lençol Íreático, epresentando uma vegetâção
tlpica da fitofisionomiâ vêreda, com a prêsençâ c,e espécie Mautitia ftexuosa
(Euriti).

No prêsenle esludo náo foram rêgistradas espécies classificadas como
vulnerável, raías ou ameaçada dê extinçáo de acordo com a Lista de Florã
Ameaçada do Brasil. íormulada pelo IBAI,iA (1992), e pêto BtODIVERSITAS.

Y-âle--r.!s-sallgl q!e Licença de Operaçáo (LO) n" OO26/2007, processo n"
120691200410021200 9 para â âlividade de Silvicultuía exislente napropÍiedâde, íoi concêdida mediante o cumprimênlo de condicionântes
ambrentáis estâbêleodas peta SUpRAM NoÍle de Àrrnas. denlrê âs ouarsdêstaca-se paía o presente ÍelatóÍio, a condictonânle de númeío 05 quê
d is pôe:

"lmplantar no perimetro da ReseÍva Legal e áreas de prêseruaçâo
permanente ptacas explicativas, quo apresente boa visíbitid;de,
demonstraodo gre essas árcas sào pÍolegtdas por tei e qua nelasnáo_é perfiiticto caça, Íettractâ de maieira e ngnhun tipo de
e\plorcção econômica_,

As placas íeÍeridãs na condicionâhte já se enconlram lnstâladas nas devidas
áíeâs, cumpÍindo sua finalic,adê bêm como a condicionantê em quêstão, comopode ser obseívâdo na Figura 9.12.

fi9urâ 9.'t2 Ptacas imptanrâdas êft áíêa de Reservâ Legat ê Área de prêse.va§ao
PGrmanênte da F.:snda Chãpadâ A

O Brasil ê considerâdo como um dos paisês dê meior biodivêÍsidade no
Íhundo, pois se calculâ que nâdê menos do que 10% de loda a biotâ terrestre
encontram-sê no paÍs (MITTERMEIER et a/., 1997). Embora âs estamativâs dê
riqueza vaíiem enormemenle, o univêaso das espéctes conhec.des paÍa ospfincipais grupos tâxonõmicos lá é suÍicrente parâ colocaÍ o peis no primetÍo
lugar mundial em termos de espécies (MACHADO et al..2OO4l.

Levantamentos e monitoramêntos de fauna proporcionem jníormações
essenciais pâÍa o melhor conhecimênto dos padrões de compoÍtamento,
distribuição ê as necessidades individuâis dê câda espécie em seus habirats.

9.4 LevantamentoFaunís1ico

9.4.1 lntrodução

l.
l.r r'.
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Com os dados levântâdos por meio dos invenlários é possível carâcterizâr
espaços geográíicos, ê enlender â dinâmica êntre âs inteÍeções das espécies
com esses meios. Assim, os invêntários € informaçóes dê campo permitem
ânalisâr as Írâgilidâdes inerentês às intêreçóes bióticas e âbióticâs. delinear
diretri2es para preservâçào da fauna ameaçada ou susceptívêl podendo,
aindã indicar os nlveis de pêrtürbaçáo e estruturaçáo de direrenles
comunidades biológicâs e de seus ambientes de ocorrência. Nessê sênlado,
âs infoamaÇões obtidas por meio desse estudo são íeÍramentas que podem
orientar tomadores de decisáo â racionalizar o uso de recursos naturais e
pÍoleger a fauna.

É importante destacar que os lêvantamentos e monitoramentos Íoíam
fundamêntados segundo lnstruçáo Normativa do IBAMA no 146/2007, quê
estabelêce crilérios para procedimêntos relâtivos ao mane,o de fauna
silvestíe em áreas de influência dê empÍeendimentos e ativideclês
considerâdas eíetiva ou potenciâlmentê causâdoras dê impactos à Íauna,
sujeitas ao licenciamento ambiental.

O trabalho objetivou íornecer consideraçõês preliminares sobÍê as populações
de espécies existentes na Área de lnfluência do empreendimento, elaborar
lista p.êliminar das espécies, destâcando êvontuais espéciê§ ameâçadas,
endêmicas ê indicadoras, além de identiÍicar posslveis impactos quê podem
ocorreÍ sobrê o§ organismos. A avâlaação da fauna Íoi Íealizada basêendo-sê
no levanlamento de enfíbios, répteis ê pêixes ê no monitoramento de aves e
mâmíÍêÍos.

9-4-2.1 Campanha de campo

A campânha de monitoramento de eves e mamííeíos ocorreu em Mâio de 2012
na áíea de influênciâ da fâzendâ Chapada A, com duraçáo de 05 dias de
esfotço amostral pata càda grupo. Nos meses de sêtembro. outubro e
novembro de 2012 lotaÍn realizâdo§ âs campanhas de levântamento de
anflbios, répteis e peixesl com duração de 02 dias de esforço amostíâl parã
cada grupo. No lotal foram obseívados cinco grupos dâ fauna. As equipes dê
moniloramento e levantamento de faunã íoÍam compostas por um biólogo
especialista e um auxiliar de calnpo. Os horários de campo dos profissionais
vâriaram de acordo com o hábato do gíupo estudado.

9.4.2.2 Equipamentos

As equipes foram munidas com cámeras digitais, binóculos, GPS e demais
equipemontos dê segurançâ. Equipamêntos especlficos pera cadâ grupo
analisâdo íoram também utilizados como: peneiras, ledes. puÇás, grevadoles,
lanleínas, armadilhã§ fotográficâs, entre outros.

9.4.2-3 Amosttagem da fauna

A metodologia utilizada para monitoramento e levantamento da íãuna é
especÍíica pârâ cadâ grupo e será detalhada na sêquênciê.

9.4.2 Materiais e métodos
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9.4.3-1 Introduçâo

O Estado de Minas Gerais é possuidor da maior vâraedade de Ío.maçóês
vegetais do pais, em decorrência de sua§ diverses condiçóes geológicas,
topográficas e climáticas (MELLO-BARRETO, 1942). abrigando t.ês dos seis
biomas encontrâdos no Brasil (Cerrado, Mata Atlântica e Caatinga) e,
consequentemente, umâ fauna muito diversificade,

O Nortê de Minas Geíaas é uma regiáo do sertão que ocupa umâ área de
120.700 km'z correspondente a 20.7o/o do estado. O território nortê mineiro ó
composto pela transiçáo do Cerrado, da Caatinga, da Mata Seca e da Mate
Atlânticâ, ê é díenado por três grandes bâcias hidrográíicast Sáo Francisco,
Jequitinhonha e Pardo-

O Cerrâdo é o segundo úaaor bioma brâsileiro, sendo supeíâdo em área
apenas pela Amazônia. Possui grande percentual dê endemismo paÍa ílotà e
íauna, com valoíes estimados por Silva e Bates (2002), da magnitude de 44%
pâra plântas vâsculares,30% para anfíbios,20oÂ parâ répteis,.l2% para
mamíferos e 1,4Vo pata avês. Pâía mamlferos 243 espécies iá fo.am tistadas
para todos os baomâs presêntê§ no Estado (DRUMMoNo et ar., 2oo5).
Dessas, estima-se que 40 espécies eslêjam sob algum sÍalus de ameaça de
extinçáo.

A Fa2enda Chapada A. localizada no munacipio dê JêquitaÍ (MG), que faz
parte da Área Mineirâ do PolÍgono das Secas, iitua-se na Bãcia do etto tUeOto
Sáo Francasco ê tem o Cerrado como comunidade vêqetal dominanle, que se
desenvolveu sobre ã extensa plenlcie pontilhada de legos e lagoas, cuja
formaçáo ostá diretamente relacionada com váaios ciclos êrosivos e
deposicionais intensâmente trabalhados pela açáo físice dos principais rios
da rêgião (Rio das Velhas, Rio Jequitaí e Rio São Francisco), onde se
desenvolveram solos sob as mâis diversas combinações, correlâcionando
mucían9es, quer de paisagem, quêÍ de solos.

A formação vegelacionel local deÍine o Cerrado como baome paedominante,
porém, de acoÍdo com as caÍâclerísticas de Íeílilidade do solo, algumas
variâçóês podem ser notadas, a €xemplo do cerradáo, cerrâdo sersu slrlcto,
campo sujo e campo limpo, alêm de campo rupestre êm Iocais com
atloramentos rochosos, A dêgradâçáo dêsses ambientes pode iazet
cônsequências considêÍáveis à mastofauna local.

Biodiversidâde é o teímo usaa,o para descrever a variêdade de organismos na
têrÍa (WILSON, 1994). O Brasil é considêrado um dos pâíses de maior
biodiversidâde no mundo, pojs se câlcula que nâda mênos do qúe 10ôlo de
toda a biota lerreslre encontram-se no país (MITTERMEIER el al.,1997\.

Nessê contexto, o monitoramênto da fauna em áreas de opêraçào de
empreendimentos é umâ imporlante Íêrramenta pâía assegurar a consêrvâçáo
da fauna e de seus habitâls nêstes locais- Permitê ainda analisar as
Íragilidâdes inerentes às interaçõês bióticâs e âbióticâs, delinear dirêtrizes
pâra pteseÍvação da fâuna ameaçâda ou susceptivel podendo. ainda, indicar
os níveis de perturbaÇào e estruluração de diferentes comunidâdês biológicâs
e de seus ambienles de ocorrência.

Este estudo apresenta uma descriçáo regionâ1, especificamente da
composiçáo ê riquêza dâ mastoíeunâ têrrestre de médio ê grande poÍte
registrada na área de influência direta da fazenda Chapedâ A, além dê
destacar âs câtegorias dê ameaças às espêcies registradas duranle o perlodo
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9.4.3.2 Obietivo

O paesênte tíabalho lem como objetivo apresentaÍ o§ íesultados da campanha
de monitoramênto da maslofauna tealizâda em Maio de 2102 nâ árêe de
influênciâ direte da Fazenda Chapâda A. Este estudo subsidiârá o Estudo e

Relatório de lmpâcto Ambiental (ElA/RIMA) da refêridâ propriedade,
locâlizada no municipio de Jêquitei - MG.

9-4.3.3 Materiais e métoclos

A fim de seguií a Iegislaçáo ambiental pertinente, e§te monitoíamênlo foi
fundãmentado segundo lnstruçào Normativa do IBAMA n" 146/2007 que
estâbelêce critérios pera procedimentos relâtivos eo manejo dê fauna
silvestre êm áÍeâs de êmp.eendimentos e entorno, âssim como ativjdades
considêradas efetiva ou potenciâlmente câusadoras de ampâctos á feuna,
suieitâs ao licenciamento ambienlal.

9.4.3.3.1 Campânha de câm Po
Os estudos de campo inereÀtês ao monitoremento da mastofauna da Fazêndâ
Chapadâ A foram iêâlizado§ êm mâio de 2012. çom um totâl de cinco diâs
eíetivos para observação deste grupo, com êsforço amostral médio dê g

horas/homem/dia, o que implica média de 90 horas de observação e coleta dê
dados atrâvés do método de longâs caminhadas êm tralhas e acessos, de
âcordo com as pos§ibilidades locais, incluindo noite e madrugada, para
registro da íauna nolurna.

Já o metodo de ârmadilhas fotográficas compulou em média
19/horas/aÍmadilha, rêsultândo em um total de 285 horas dê coleta de dedos
nâ câmpânha (lrês armadilhas Íotográficâs).

9.4.3.3.2 Áíees de estudo
As áreas dê amostíâqem, consideradãs de alte signiÍicància por êquipe
multidisciplinar de especiãlistâs, que analisol.r âs diferenies Íisionomias
vegetais e es feiçóes geomorfológicas, foram deíinidas de Íoíma a ofeíecerêm
r.rmã maior probabilidade dê registro da presençâ da mastoÍauna local.

Essa análisê foi auxiliade por meio de imagen§ dê satélite, disponÍvei§
grâtuitâmente no softwere Google Earth, ôonsiderando as particularidades ê

àssociando as mesmâs âos objetivos definidos. Em cempo, pode_se obseívaí
ã relevância deslas á.eas dê forma êÍetivâ.

L4- 3.3.3 Equipamentos
A equipe Íoi munida com câmerâ§ digitais, cámerâs trap (âímadilhas
fotográficas), GPS (Global Positioning Syslem), binóculos, iscâs para âtreção
dos animais, reíletor manual (silibim - potência 1.000.000 de velas) para
avistamentos noturnos e d€mais equipamentos de segurança.

9.4.3.3.4 [4elodologias

AmoslÍâoem da maslofáufla de médio e orânde ooÍle

Oiferêntemente das planlcies âíÍicanas, onde muitas espécies de calnÍvoros
sáo íâcilmente observadas em meio à megaíaunâ hêÍbivora, visualizaÍ ô

i':'r.
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êstudaí os memiÍeros silveslres bÍasileiros em seus ambientes nâturai§ é, na
maioriâ dâs vezês, umâ tarêÍa diÍÍcil. Essa dificuldade se deve especialmente
à hetêrogeinêidadê do habatal, pequêno portê da maioria das espécies,
hábatos cÍepúsculaíes e noturnos, além de baixâ densidade naturâl ou
decorrente da âçáo aniíópica (CHEIOA & RODRIGUES,2010). Por isso, foram
utilizados 3 métodos combinados de amostragêm durante o periodo de
estudo, de forma a potencializal o esforço amostral da campanha de campo e
compilar dâdos televanles pâra âmostragem e reconhecimento da mastoíauna.

,ra oâs oõseÍ!aco

. Método das obseívacões clirelas

Consistê na procuÍa dos mamiferos pâra que sejam vislos ou ouvidos nas
regióes dâs áÍêas de amoslragelh. Essa metodologia é êmpregada no peÍiodo
diurno concom ita nte m enle com e tealizaçào dos outros métodos e no pêÍíodo
noturno, iá quê os mamlferos têm hábitos predominantemente crepusculares

Foi utilizado o método de âmoslíagem por armadilha fotográfica (Figurâ 9.14),
que permitiu a identiÍicaçáo dos animais por meio de cicâtrizes, manchas,
listías ê a contabitização do número de individuos. Atém disso, possibilitou a
coníirmâção da presenga de espécies terrestíes ê também escansoíieis ou
arboricolas, ê confirmou a identificeção de espécies com râstros semelhanles
(ALVES e ANDRIOLO, 2005), além de auxiliar no regislro dê espécres
aírediâs à presênçâ humanâ, e dificil de serem idêntificadas atÍâvés de outros
métodos.

I'r t'.
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. Mélodo das obsetvacões ihdiretas

Consiste no r€gistro de rastros. tocas. fezes e outros vestlgios dos
rnamíferos. Forem peacorridas estradas, trilhas e inlerioaes de Íragmenlos
vegelacjonais a pé a procura dê vestígios (Fi9uÍe 9.13).

Ouando estes eram ênconlíados fazia-se o registro íotográfico e toínâvam-se
medidas dos Íastros com réguâ, tais informaçóes eram anotadâs êm caderno
de câmpo. Quando posslvel, sinais acústicos (vocatizaçóes) e tocas também
eÍâm registredo§ como indicativo da prêsença dâs ê§pêcies. perâ auxiliar nas
identificâções corretas dos veslÍgios encontrados foram utilizados os mânuâis
dê BECKER, DALPONTE (199S), BORGES, TOMÁS (2005) e MAMEDE. ALHO
(2008), âlém de experiêncie prévia do responsável técnico.

I
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A fim de atrair os animâis foi ulilizada mistura de iscas, incluindo batâta-doce,
bânana, mamão, mânga, abóbora, bacon e enlâtado dê carne paÍa Íelinos.

:iSUrâ 9.14 Ârmâdilhâ
,arâ âlrãcão do§ mâm'

O esforço de captura (ermadilhâs x noite) foi calculado através da seguinte
íórmulâ:

Ec = (N" de armadilhas x N'de noites em que êlas ficaram ârmadas)

Com o inluito de otimizer o registro de mamiíeros noturnos, forãm realizâdos
iensos â noite, sendo que tõdas as êslrâdas que margeiam as área§ dê

pÍeservaçáo (APP e Rêsêrva Legal) doS sítiOS amostrâiS tjveíam seus acêssos
percorridãs duranle a trânsição do crepÚsculo pâra o anoitecer, como também
durânte a trânsição da madrugade para o inÍcio da mânhã. E§ses censos
íoram reâlizâdos utili2endo-se de aulomóvel, além de um reflêtor mânuâl
(silabim - potência 1.000.000 de velas) com o intÚito de localizar-os -animâis
àu grupos'de animâis no campo ou nas bordas de mata (Figura 9.15) As rotâs
notürnas eram percorridas seguindo, aproximadamenle o mesmo íoteiro dâ

trilha diuína, viito que no censo diuíno, íoram feilas ancursões adentrando os

íragmentos. Dessa iorma além de encontrar possiveis vestigios (toce,.fezes e

nin-hos) aumentâ-se a probabilid6de de depaíaí com os animais que habitâm
âquele locat ou o utilizâm como conexão para outros remanêscentês-

igürâ 9.'15 Mstodologia das o!6erváçóes
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Pâralelamente estrâdâs de íodâgem ptóximas foram percorridas em busca de
Íauna atropelâcÍâ para âuxiliar nâ detecçáo desses animais na área de esludo.

O mêtodo de entrêvistâ, quando corretamentê âplicado. pode constituiÍ uma
Íerramenta imporlantê no inventário e monitorâmênto de espécies. permitindo
o registro de algumas. e â confirmaçâo do desaparecimenlo local de outras,
além disso, este método é uÍlla fonte essenciel de informaçóes para âqueles
mãmÍferos íâcilmente identificáveis por caractêrística exlernâs como, por
êxemplo, os xênarthrâ (tatus e taÍnanduás), ceÍnlvolos, primatas, ungulados,
denlre oulÍos (VOSS, EMMONS, '1996).

. Métodô das ênttevislâs

Figurã 9 16 Mêiodologla dê ênt.evistâs ienato emorêqada êom m

Perâ o presente esludo, enlrevistâs iníoÍmais, foram feilâs com moíâdores
locais, residenles há âlguns anos na área, conhecedoíes do ambiente e com
alguma experiéncia com a íauna nativâ (Figurâ 9.í6). As entrevistas foram
conduzidas de modo a não induzil os êntrêvistados a incluir animais
esp6cíÍicos na lisla, me§ sim buscando â verificaçáo e conferência de
dêtalhes que permitissem coníirmar a presençâ de daterminedâ êspéciê na
área. Esse metodotogiâ é usuâlmênte empregada em trabâlhos cie;tificos afim de se obter dâdos rêÍerentes às espéciês de mamíferos ocorrentes na
regiáo, bern como âlguns hábitos e costumês da população local com relaçãoà íeunâ (MICHALSKI. pERES, 2005) podendo, dê íalo. contribuir na
elaboraçáo de uma lislâ de êspéciês presente nâ área. Nessê senljdo foÍam
apresenladâs íolos de animajs com Clistríbuiçáo rêgional, objetivando a
conÍirmação dâs espécies já mencionedas e a inclusão de outraí através do
reconhecimento visual. Os manuais de Câmara e Murta (2003), i,lamede eAlho (2006), e Borges ê Tomás (2004) forâm utilizados parê aux,liar nas
identiíicaçóes dos animais_

Ressalta-se que a nomenclaluÍa taxonômjca utilizãda foi seguidâ de acordo
com Rêis el al., (2o11). Para cles§ificação das espécies ãmeaçadas dê
exlinção íoram ulilizadas três Íontes: Biodiversitâs (2007) a nÍvet Estaduat,
MMA (Machado êt a/., 2008) e IUCN (201i) pêÍa ameaçâ nacional e gtobal,
respectivamente.

BEFgI
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9.4.3-4 Resultados

Foíâm regislradas t7 espécies de mamlferos terreslres de médio e grande
porte, dislribuídos êm sete o.dens e doze famllias.
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Tabelâ 9.7 Coordenadas gêogÍáÍicss dos
fôtog.álicas na Êãzenda Châpadâ Â.

pontos de instala§áo drs âÍmadilhas

s r/05 52 g" / !! 4!h3 32 2"

s rloaa9.1' /waa"22 15.e"

s llos'os.3_ /waa"2a 1 1,4-

s I /oo o+,zl r w,&ozz ss,o_

Fi9ura 9.17 Oisposiçào dos pontos âBostrais
ra Fazênda Chapadã A.

dê instãlâção dâs armadilhas

Na Fazenda Chapâda A íoi possível visualizar bendos dé Callithrix penicítlata
(sagua) (Figurâ 9.19 A). Esta espéci€ parece seÍ bem comum na região, visto
que quando não eía posslvel constatâr â presênça dêsses anjmâis por
visualizeçâo, sua vocalizaçáo coníirmavâ a ocorrência no local. Um indivíduo
da espécie Sylvilagus tlrasi/iersis ítapeti) (Figura 9.19 B) íoi visto em
atividadê durente a metodologia de censo notuíno. O animal se encontíave na
borda da mate que íaz divisa com a áÍea de plantaçáo de eucalapto. Também
foi possível observaÍ um indivÍduo da espécie Didelphis albivenlrís (gambá)
(Figura 9.20 A e B) em ativadade, o animal Íoi visualizado escalando áÍvores
de eucaliptos situados próximo à divisa com a área de vegetação netive.

t.
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I
Figurâ 9.18 Paisâg€m da Fazênde Châpada A {Â) e iscas âtÍâtlvás ulili.âdá3 nâs
aÍmâdllhãs-ÍotográÍic.s instâladâs nâ propíisdade (B)-

Fontê caleÍ.s Àúbi.nl.r. 2012

Fisqía 9.íg lnttividuo de Éâlui \Calr,íhrix peniêi,lata) (Â) . dê ÍâP€ti lSylvilagus

Fonrc célêíe. Âmbicnlal. 2012

Fieura e.20 Geíibá lDt!!9!2!E-!9!:3!:!!ÉL-

lndivlduos da espécie Mazama cí gouazoubita (veado) (Figurâ 9 21 A),
Conepatus semrsl;ialus (jaíitataca) (Figura 9 21 Bl Chrysocyon btachyurus
(lobo:guará) (Figu? 9.22 A e Bl, Lycatopex vêÍuIus (reposa-do_ca-mpo)

ifigurã s.z3), ptra".am ser confirmadas através de pegada§, também íoram
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encontíadas fezes de lobo-guerá e íaposa-do-campo durantê os censôs a
procuía dê vestígios.

FoÀr.: Cér.res Ââbi.nr5r 2o 1,

Fisur:9.22 Pêsâda (A) ê íezes (8, de lobo-suará lCh tysoc yoô h tãch yu tus\

Fonr. catêÍe3 ÁúbL€nrat. 2012.

figura 9.2 3 Pêgada de .z9osinhe lLy.atoper vê,utus

BEFg
Célerei... ,.

Figura 9.21 PêgÂde veado-câtinguêito lrúazaha gorazoubiíâl (A) ê psg.da dê
iâritatscâ (Cor.peÍrrs sêmisarirtus) (B).
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Ô rêgistro, âtravés de vêstigio, da êspêcie Corepaaus seni'tíiatus Uaritataca)
(FiguÍa 9.21 B) conÍirmâ a presença da mesmâ para áÍea de estudo, uma vez
que sua presença iá hâvia sido reportada pêlos moradores locais duraôte
enlÍevistas rôalizadâs pe,a equipê técnica. Ainda, a presênça de espécie
Procyon cancrivorus (máo-pelada) (Fi9urâ 9.24) foi confirmada durânte a
presente câmpanha através dê íoto-captura, visto que a mesma Íoi listada em
entrevislas com a população local.

Fis

.! )i

F,S!ra 9.25 Cac horrô-do-mâto \C et.to.yon tho u sl

Além da espéciê mão-pêlada, etÍavés da utilizâção de armadilhâ íotográÍica
Íoi possivel obter registro de Didelphis albiventÍis (gambá) (Figura 9.20) e
Cerdocyon ltotrs (cach orío-d o- m âto) (Figura 9.25). por serãm espêcies
generalistas e, consequentêmente, se adâplaÍem com maior íacilidade a
ambientes perlurbâdos, gambá e cachoÍío-do-mato sáo nãturâlmente
reportados pelos moradores locais, o que podê indicar uma mâior abundância
desses ânimâis na região.
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Dê acordo com os dados bibliográficos, pâra a região de estudo sáo listadas
58 espéciês dê mamííeros de médio e grânde porte, distribuidos em nove
ordens ê 18 fâmÍlias. As 17 espécies registradas na prêsonte campânhâ
{Tabela 9.6) correspondem a 29,31% das espêciês esperadâ6 parâ a região
(Tabêla 9.8).

Iabela 9.6 Tebola comPa.ativâ dê rêgistros d€ ê3péciês d€ móclio e 9Íândê
mãmíÍêíos. Pretontê êstudo (dados trlnârios s dâdos secundárlos) êspécies
observãdás ê rê9 istros histórico6 bibliogÍáÍlcô3 {êspécies espê

macâ@prego-d€riías

Dado§ Dados
P.nnàri§s Secundàrio§

Ord.n Familiâl E§péciê

macâcGpÉgo-doreitGamarelo

l_
II
i

_--1----

I

t.
ls !.

CélêrêiÀm).,!-BEFg

OIDELPNIi'ORFH!A

cabàssaus cÍ unickclus

Euqhâctus sexcirclus

Dasyp$ .a@tuci.ctus

Myfre.ophaga lidactfla

Íânand@ telâdaclyla

PRIí{AÍES

alouatla guàriba claml a.s

Abútta gúnba guanbâ
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B@hyteles hypoxaííhús

Cat)Eebus baúarcbtusnâe

Puna yaq@aaundi

Puha @@dot

Chrys@yon bdchyns

Cohepalus seúisfiatus

Pro.yonldàê

PERISSODACÍYLA

Mazana cf, gouazoubi@

Azoteetus be2oanicus

RODEXNÁ



Cavia apeÉa preê

Cale. spitii p,eê

Hydrcch@rus hyd@haens

Cuhicutus paca pâcâ

Dasyptucta sp cli a

Er.thlzonrlnãe

Coehdou ptehensilis ôuÍiçô-@cheno

Fâ!êndá C hapa dã
connÍm.do3porv'.u3liuâçó€s. v.tli9io..0.!o.t.c!ndários

x1 - F.í.iÍ., 2003 X2 - Lês3. €r al.

PÍiháÍios: rêgi3iro5(J.qun.i (MG). Dadoj

Fica clará â importância da Íealizaçáo de estudos regionâis ê de
levantamos/monitoramentos como êste. a fim de se conhecer com maior
pÍecisáo as êspécies existentes na área, permitindo definir melhor linhâs de
açáo q[iê venham de encontro com a pr€servaçâo destas espécies.

Esoêcies reoistradas com âloum orau de amoaca à extincão

Em íelaçáo ao 9Íau de ameaçâ de êxtinçào, as espécies ÍoÍam classificadas
como: "Vulnerável â êxtinçáo' (Vu). As calegorias'Quase ameâçâdâ' (NT),
'Menor preocupaçáo" (Lc) ou'Deficientes em dâdos' (DD), foram utilizadâs
somentê para reíerência intêÍnacional (1UCN,2011), uma vêz que apenas
essa lislâ utiliza tâis reÍerências para espéciês quê não se êncontram êm
algum stâtus de âmêaça de extinçáo. Sendo âssim, para o gráfico de
porcêntagem de status de ameâçâ pâra espécies listadas, es categorias (NT),
(Lc) e (DD), loram agrupadas na câtegoíiâ de menor píeocupâção. Não houve
registro de espécies que se enquadram na categoriâ êxtinta, extinta na
naturezâ, criticamenlê em perigo ou em petigo de extinção.

A maioíie das espécies íegistaâdas nã Fezenda Chapada A na paesentê
campenhâ enconlra-se ne íaixa dê menor preocupação de risco de extinção
(ap.oxim ed am ente 82%). Aproximadamênte l8% das espécies ê§tâo na faixâ
vulnerávêis a extinção. Vale ressallâí que lobo-guará \Chrysocyon
brcchyurusl se enquadra sob dois status de ameaça de extinção, sêndo
vulnerável estaduâl ê nacionalmentê e próximo c,e ameaçado mundialmente,
(Figuíe 9.26). Ressâlta-se, ainda, que a classiliceção dâs espécies seguiu as
lislas vigêntes de íauna ameaçada de extançáo, quais sejam, BiodiveÍsitas
(2007), MMA (Machado eÍ a/., 2008) e IUCN (2011), a nivel EstaduâI, nacional
e mundial, resPectivam ente.

BEF CéleÍes



Fiqura 9.26 Gráíico com poícêfltâgêís dâs espéclês
câmpânha dê êâmpo reãli:âda nâ Faz€nda Châpada
inÍormâsôê6 dê stâtüs frênto a âmêâçâ dê ertinçáo.

rêgi§trâd.s dürâÍite a
A {Joqu itai-MG). ôoÍn

9.4.3.5 Dlscussão

A maior parle da mastoÍâunâ presentê registrada na áÍea de estudo, está
relacionada à ambientes Ílorêstais e ambiêntes de area aberta, sendo,
porlanto, cla6siíicadâs como §emidêpêndentes de ambjentês florestai§. Se íâz
necêssáíio atênção no que diz respêito a consevaçào locâl desse grupo, umâ
vez quê a§ áreâs remânescentes estáo restíitas as màtas ripáíia§ e sêus
entornos, quê já apresentam algum grau de antropizaçáo.

Considerando-sê o Domínio Moífoclimático do Cêírâdo, a grande daveÍsidade
florística e fitofisionômica que o bioma abriga, resulta em uma gíande
hêterogêneidade de hâbitâts para a fâuna.

ê,(thção

r Menor PrEocupãcão

As florestas ribeirinhas (ripárias) são, indiscutivelmente, â fisionomia quê
abriga ume maior biodiversidade feunística (ALHO, MARTINS, '1995). Este iipo
de formação possui um pepel muito importânte dentro do bioma Cerrãdo-
Alojam populações natuÍais de mamÍÍeíos, caracteristicas lento dessa
formação como de outros ambientes, em virtude da ligaçáo que píopicia entre
eles e âtuam como um corredoí, que sáo hábitats dê gaânde importânciâ
biológica na preservaçáo da biodivêrsidade em áreâs degradadas (PRIMACK,
RODRIGUES, 2001). Essês remanêscentes, além de disponibilizaÍem rêcursos
hídricos. atuâm como fonte dê alimento e âbrigo, apârênlêmente sendo muito
importantes para a mânutenção dâ Íâuna de mamlíeÍos em termos Íêgionais
(GUllúARÁÉS,2009).

Entre os grupos de maior ocoírência, estão roedores. carnivoros, marsupiâis,
primalas e edenlâdos. Os píimalas tambêm ocupam de maneira signiíicetiva
as Ílorêsles semidecíduas, uma vez que êstâs, âssim como as floreslas
ribeirinhas, lembém constituem fisionom,a tipicamente ârbórea. Os íoedores
compóem o grupo com maior número de espécies de6 fi§ioflomias savànicas e
com o mâis âltô gÍau de divêr§idade (ALHO, MARTINS, 1995). E§se grupo
ocupa desde íormações âbeÍtas até íormações de mâta.

Caínívoros de médio e gíande porte, geralmenle se enquãdram entre os
predadores dê topo e sáo denominâdâs de acordo com Souté, (2000) de
'espécies chavês'ou'keystone species', apesaÍ de suas densidâdôs seíem
naluralmente baixas, quando presentes no ambaente são considerados
indicadores de saúde do ecossistema- (VlDOLlN,2004). São deíinidas como
espécae-chave âquelas que enriquecem o funcionamento do ecossistema de
uma maneira única e significativâ, sendo que sua remoçáo pode induzir
modificaçõês na êslÍulura do ecossistêma e perda dâ biodivêrsidade, afetando
direta e indiretâmente todos os nÍveis tróficos. A remoÇáo destes Dodê induzir
mudanças ostruturais no ecossistêma e perda de biodivêrsidade (ÍERBORGH,

Fr.t'
áterei^.:*,.BEF

C



1992). Por nêcessitarem de grandes áÍeas dê vida e também serem
consideÍados animâis terÍitorialislas, carnívoros possibilitam a existénciâ de
diversas espêcies silvestres abâixo deles na cadeia alimentar, regulando a
super abundància de meso predadores (animais de hábito genêralista) ê das
populações de herbivoíos que irão influancieí nas comunidades
vegetacionais, prevenindo aanda o declínio das populações de aves e
pequenos mamiferos, um efeito conhecido como 'top-down regulâtion'
(TERBORGH ET ÁL,, 1999).

Das 17 espécies registradas no prêsentê estudo, uma, L. vetulus (raposinha-
do-campo), foi identificâdâ como espécie endêmica paía o bioma Cerrado
(MARINHO-FILHO el al., 2002t. Foram registradâs três espécies com alguma
particulâridade quanto ao slalus de conservaçáo, Destas, apenas umâ,
Chrysocyon bíachyurus (lobo-guará), foi confirmãda poÍ meio de dados
primários em campo (Tabêlâ 9-9).

Íabêlâ 9.9 Espéci€s com algum. pa.ticulârirladâ qrraõto
con§êrvação regi.trâdes.o pre§onte eatudo-

Cturseyon b@hyws

EN

vur,vri. NÍ3 EN. PE, FE

e- Íez.s: Pe- pêc.d. ATUS Car€sôria d. .rêsça
a nivêr E3rádu.l d. Minâ3 Gerais (Aiodiv.r!iI.!.2007) vu1= Vuln..áv.r à €xrinÇáo: Â6..Ç...ivel
nacionar (MMA,2003): vu2 = ruln..áv.l à.xliíçáo. ameaÇ!. niv.l mu.dial (1ucN.2011) NT3:
próximo d3 ri..o dê áheâçá dê êttinÇá.,

O lobo-guaíá lC bíachyutus) é umâ espécie consideíâda de grânde porte,
dentre os mamifeÍos nativos do Bioma Cerrado. RequeÍ ampla áreâ de vida,
podendo seu uso atingir, segundo Rodrigues (2002), 115 km', dependendo da
qualidade dê hâbitats disponiveis e da disponibilidade alimenlâí. A drástica
rêdução de âmbientes ideeis pârâ a manutençáo de populaçóes tem sido
apontada como o fator pÍincipal de reduÇáo dê populações. Essa ameaça é
ainda mâis potencializâdâ quando se observâ que grânde parte da árêa de
ocorrênciâ da espécie já eslá convertida em campos agricultáveis ê em
campos dêstinados à pêcuária, Verifica-se, assim, grânde número de animais
vítimâs de atropelamentos êm várias Íegiôes de §ua área dê ocorrência, na
maioíia, jovens, provavelmente em fâsê de claspeÍsáo. Em algumas
popu,âçóes, eslima-se que os atropelamentos sêjam íesponsáveis pela morte
de um teíço à metaclê da produção anual dê íilhotes (RODRlGUES,2002).
OutÍo impacto é â contaminaÇáo epidem;ológica de patógênos advindos do
contalo com ânamais domésticos, principalmênle cáes (MACHAOO 0t ái,
2008). Dêntre as estratégiâs para ã conservação da espécie, podêmo§ citâÍ,
obrigâtoriamente, a protêçáo do hábitât natural, o ôontrole de populações dê
cáes domêsticos, ev,tando a enlrâdâ e permanência destes em árêas de
conservaçáo e a íeâlização de trâbalhos ligados à educação ambiêntal, junto
às populaçôes humânas próximâs às áreas de seu hâbitat nalurel, no §entido
de orientar sobre as Íormas de diminuir o conílito entre as pessoâs ê esses
ânimais, principalmente êm relaçâo à predação de âves domésticas.

Dê umã forma geral, os fâtores de mâior risco a manutênçào da
biodiversidade estáo diretamentê Íelâcionados â reduçáo de habitât, a

fragmentação, antrodução dê espécies exólicas, incêndio, caça,
atropelâmentos, entre outros. DentÍe essas, fragmentaçáo de habital tem sido
citadã como o principal impacto âmbiental con§tituando uma dâs maiores
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causas de diminuição de dênsldáde populâcional das espêcies (PRIMACK,
RODRIGUES,2OOl),

A manulenção das Unidades de Conseívaçáo já efelivamente implantedâs, â
proteção das APP(s) (Area de Proteção Permanênle) e promoção cle
conêctividade, devem ser utilizadas como íerramenlas básicas para a
consêrvâção dâ fauna e flora lôcais.

9. 4. 3. 6 Considerações f ina is

As informações obtidas poí meio de Esludos de lmpacto Ambiental (ElA)
fundemêntais parâ subsidiar o mâneio e a íorma de melhot operar
empíeendimento. buscando red!zir impactos ambientais
consequentemente, minimazândo Íiscos à fauna e a flora locais.

sáo

Neste esludo foi registrada umâ ricâ faunâ de mamiferos no local, incluindo
espécies com algumâ particularidade quanto ao stalus de conservação e que
nêcêssitam de grandes áreas de vidâ. Nesse contexlo, em se lralando de um
empreêndimento do porle da Fazenda Chapadâ A, â responsabilidade poÍ uma
operâçáo adêquâdâ, se torna maiol, especialmênte, ao se tralar de posslveis
impactos e do mânejo adequado parã conservaçáo dessâs espéciês. Resseltâ-
se â imporlãnciã da continuidade da sensibilizeção dê todos os direlâmenle
ou indiretamente envolvidos, por meio de um progÍama de eclucaçáo
âmbienlal que envolva a participação de todos no senlido c,e consciêntizâr
acerca da importânciâ ê dos beneflcjos que as espêcies de mãmlferos podem
trazer ê como devem lidar com a pÍesença dos mesmos nos aaredoíes do
empreendimento.

Àronitorâmêntos devem continuar sendo rêalizâdos a fim de âcompanhar o
impacto do empreendimento no local, com âtenção maioí e Chíysocyon
brachyurus (lobo-guará) que é uma espéciê emeaçacÍa de êxtinção, cuja
presença na área de influência do empreendimento foi confitmadâ através de
registros primários, e que necessila de grandes áreâs de vjda, exigindo um
plano de consêrvaçáo. Nesse sentido. Íeloaçemos que â continuidâde dos
estudos de monitoramento é necessáriâ pâra mânutênçáo de toda
biodiversidade local, pois permanecerá lÍazendo dados que poderão subsidiar
projelos de consêrvaçào e manejo não só da espécie ameaçadâ registrada na
áreê de influência do empíeendimento, mâs no bioma Cetrado como um todo.

9.4.4 Av líau nâ

9.4.4.1 lntroduçáo

Alualmente, o Brasil âbriga ceÍca de '1.832 êspécies de aves incluindo
espêcies residenles e migtatórjas, sêndo eslãs úllimas visitantês sazonâis do
Hêmisfério Norte, do sul do continenle âmericano e de áreas â oeste do
território brâsileiío (CBRO, 201 1).

As aves constituem um elemênto impoÍtante nas têias tróficâs das
comunidades em gêral, desempênhando os papéis de presas e predadores de
diferentes gtupos. P6rtencem a várias guildâs, consumindo tanto mátéria
vegêlal como animal. Uma paílicularidade das âve§ é ocuparem diferentes
alturas nâ vêgetação âcima do solo. Ocupam nichos verlicais epenâs
parcialmente sobrepostos ê bêm definictos na vegetaçáo (ORIANS, 1969;
PEARSON, 1971), o que geralmênte está âssociado aos seus tocais de
forrâgêamento. Aves insetivoras geíalmente predominam nos estrâtos
inferiores da floaestâ, ênquanto es fíugívoras ocupam paeíeÍencialmênte o
dosse l.
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Éspéciês que necêssilam cle hâbitat ê alimentaçáo êspêcÍficos são mais
diversas ê abundantes êm ambientes bem presêlvados, enquanto fragmentos
e áreas cuja vegêtaçáo tenhá solrido âlgum lipo de alteraçáo tendem a perder
tais espéciês (GRAY et ár., 2007; O',DEA & WHlTTAKER,2007). Âves que
forrageiam no solo e no sub-bosque, por exemplo, são consideradas mais
sensÍveis à íÍagmenlação florestal devido â sua baixa câpacidadê dê
dispersão, e sua eusênciâ em remanescenlês podê indicar redução dâ
quâlidade do habitat (STOUFFER & BIERREGAARD, Í995; DONATELLI el ar.,
2007).

Excelentes bioindicâdorês, as aves ocupâm variedos ambientos
geral facilmênle dêtectáveis pêlos pesquisadores, o que faculla
listagens desse grupo como uma dâs fêrrâmêntâs paíe avaliaçáo
(FURNESS & GREENWOOD, 1993).

e sáo em

am bie ntal

O íato de Minas Gêrais localizâr-se numa regiáo geográÍica que engloba pârte
dos biomas Cerrado, lúatâ Atlàntica ê Câatinga faz com que o Estado abriguê
uma fauna de aves bâstante rica e diversiÍicada (DRUMMOND et â/.,2005),
âbrigando cercâ de 780 êspécies dê evês (lVARlNl & CAVALCANTI. 1998),
coÍn cêíca de cem destas classjficâdas em algum tipo de calegoria de ameaça
(coLLAR êt ar., 1992; MARINt & CAVALCANTT, 1998).

A área dê estudo contêmpladâ no presente relalório, a saber, Fazendâ
Chapada A (municÍpio de Jequitaí), está situâda na íêgião Norte do Estâdo de
Minas Gerais ondo, apesar da predominância do bioÍnâ Cerrâdo, notou-se
evidências de transição (zonas c,e contato) enlre Cerrado e Caatinge-

Sáo consideradas como áÍeas de transição enlÍe o Cerrâdo e â Caatinga
(apud IBGE, 1993) aquêlas pÍesêntês na drenagem do rio Sâo Francisco, no
norte de Minas Gerais (Piíapora como limite meridional), noroeste da Bahia,
sul do PiauÍ e leste do I\râíanhào, sendo quê a avifauna da Caatinga (mesmo
a endêmica) se eslende até essas porçóes (PACHECO,2004).

O Cetrado é a maior, maas ricâ e possivelmente a mais amêaçâda savana
tropicâl do mundo, além de ser o segundo maioí bioma (SILVA & BATÉS
2002) e dominio moríoclimático (AB SABER, 2003) da América do Sul. No
entanto, nas últimas dêcadâs grandê parte dos 2 milhões dê km'originais do
Cêrrado Íoa substituída por plantios de monoculturâs e pastagens (MACHAOO
et al.,2004). De acordo com l\TITTERMEIER et ál- (2000) apenas 20olo dessê
tolal permanêcêm intactos e somentê '1,2% se encontra em unidâdes de
conselvaÇã0.

Para o bioma Cerrado sáo registradâs 856 espécies de avês (SlLVA, 1995;
sILVA & BATES, 2002i sILVA & SANTOS, 2005), sendo que nesle bioma há
um baixo endemismo de aves (4% ou 32 espécies), o que pode ser explicado
pela sua interconexão com os demais biomas brasileiros (SlLVA, 1995: 19s7).
ContucÍo, apesaí clo baixo endêmismo, o número de espécies de avês que
pode ser encontÍada em diíeíentes localidades vaÍia grandemente.
CAVALCANTI ('1999) analisou a composiçáo das comunidades de ãves em
seis localidades do biomâ e verificou que 50% des êspecies ocoírem em
somente um ou dors locais âboídados.

Alualmenle, a Caatinga ocupa o inlerior dos Estados do Nordeste blasilêiro
além do norte de Minas Gerais e noÍoeste do EspÍrito Santo. Registro§
históíicos moslram quê áreas ântes ocupadas por florestas âltas no domínio
da Mata Atlântica, em áreas de transiçáo ecolÓgica e nos vales dê Íios
anteÍioÍmente perenes foram desêrtificadâs nos ültimos séculos graças às
alividades humanâs (colMBRA-FILHO & CÂMARA,'1996; RlZZlNl, 1997)' de
formâ que o semiáriclo está atualmente em expansão. O complêxo da Caatinga
dêstaca-se entre as outÍas provÍnciás íitogeográÍicas por seí, aparentêmente,
a mais rica em paisagens dê êtcêçáo ou enclâves (FERNANDES & BEzERRA,

(éleresBEF



9-4.4.2 Objetivo
Este.trabalho tem como objetivo geral mostreí os resulledos da campanha ctemonítorâmênto cÍâ âviÍauna reatizada em Mêio de 2012 re"aniãA* áÀ Àr.""de Preservaçáo permanente (App,s) e dê n"""ú l"i"r, 1""ái;r;d";;"-À;;;dê tnftuênc,a Direre (AtD), dâ Fâzê;da chapâda A, aã rorr"., iJJ,iriili", o"eventuais impactos que as âtividades dese;votvidas n" proprLà-"i" pã"""rnocasionâr sobrê este g ru po.

D-estacam-se, 
, 
atnda, os segutntes objetivos especificosr câraclerizar as

:.il-i,:"!:" de âves sitvestres quanto à riqueza, composição, ttábito de vidâe orera atrmentaÍ, e detectar a ocotrência de êspéciés com status deconservação.

Este estudo subsidiaíá o Estudo e Retâtôrio de llnpacto Ambaental (EIA/RtMA)da referidâ pÍopriedade, tocatizada no munictpio de Jequitii iüGi. '-'" '

BEFgI
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1990). As condiçóês de altitude, drenagêm, geomorfologie e tipos de solo
dêlerminam a exislêncaa de uma gíande c,iversidade de fatoíisionomiâs que, de
forma paralele aô que ocoÍre com o bioma Cerrado, variam Oe forúaçóes
relas e âbeítas a vêrdadeiras ftorestas (OLÀrOS eÍ â/., 20OS). Há ainda
9jq1q9:-11"r!i: sobre informações a rêspeito das âves no baoma Cáatinga
(PACHECO,2004), contudo, inctuindo os táxons que ocorrem nas á.eâs de
exceçào (Caalingâ lalo senso) atuelmênle são regislradâs S1O espécies neste
bioma (SILVA eÍ al.,2003).

Íanto o Cerrado quanto a Caatinga de Minas Gêrais soÍrêrâm, ao longo dosanos, um processo de antropizaçáo âcentuado. Entrelanto, atualmenlê.
observa-sê uma crescente preocupâção da sociedac,e com o meio ambiente.temas como o esgotamento dos recursos nalurais, a biodiversjdade e apoluiçáo são recorrentes, Nesse contexto, cresce a disseminação danecessadede de práticas âmbientalmente corretas na tentativa de ieverlêr
êssa siluâçáo.

Neste sentido, invêntários ê monitoramentos clâ Íauna sáo impoalantêsfêrramêntâs pâre a avaliaçào da biodjvê.sidade em oistintàs' escatasgêográficas, bem como na identificaçáo de árêâs de grênde valor paraconsêrvação (CAVALCANTI & JOLy,2002). Assim, o monjúramento da faunâem áreas de operaçáo de empreendimentos é fundamental p"," ri"ãgrr", 
"conservaçáo dã íaunã ê dê seus hâbitats nestes locâjs. permjte-ainda,

analisar as fragilidades inêrentes às interações bióticas e abióticâs. dêlinêârdiretrizes .parâ prêsêrvaçáo de Íaune ameaçacla ou susceplivel podendo,âinda indrcaí os ntveis de perturbaÇáo ê estruturaçáo'Oe Alferenrescomunrdades biológtcas e dê seus ambientês de ocorrênciá, pol esse rnolivo,é indispênsável o acompanhamênto quando do funcionamento dessesêmpÍeendimêntos, a fim de que seiam tevantedos o" posiir"ir -r,""o"
ambientais gêrâdos, permilindo de forína prévia elaborar med'adas.liig"iOri""
e de compensaçáo dos danos.

E importante 
. destacer que, quelquer que sejâ o empreendimento, ooesenvorvtmenlo somente seÍá êfetivo se possibilitar a conservaçãoambientat. pors. atém de propicrâÍ quatrdade de v,aa. perÁife fa.ÉÃ-or," 

""renna uma manutençáo dâquelâ ativtdade econômrcâ

5:!:-^"^"lrdo for Íundamentado segundo tnstrução Normativa do IBAMA n"
]-1-"]1r!.1:.!1! estabetece criréíros para procedimênlos íetaljvos ao manejo deraunâ srtvestre em áÍêas de inÍluência dê empreendimentos e atividadesconsiderades eÍêtiva ou potênciâtmente causadores a" i-fá"tã"-à-i"rn",sujeita§ ao licenciâmento ambientâl



I4 4.3.1 Arees de êstudo
A dêfinição das áreas âmostradas deu_se dê acordo com os objetivos
pretendidos para â âviÍâuna, de íorma â sê obler uma amostrâgêm
;eorêsentativá da divêrsidadê de habitats êxistente ne regiáo do
empreenc,imento. Dessâ maneiíe, Íoram estabêlecidos critérios na delimitação
das áreas do monitoíamênto de aviíaunâ baseado nâ lnstruçáo NoÍmativa - lN
IBAMA n' 146 de 10 de janeiro de 2007 e em âspêctos ecológicos relevantês
paía esse grupo.

As árêâs consideradas de âlta significânciâ para a equipê m ultid isciplinar de
especiâlistas foíâm observadas, em um primeiro momenlo. com auxlliÔ dê

imàgem do soÍtwâre Google Éarth 2012, poÍ apíesentaíem boâ resolução dê

lod; área dâs propriêdades ê seus entornos. Em seguida, essas áreas Íoram
percoÍridas in Ioco, o que proporcionou maioí confiabilidade e melhor
letalhamento nâ selêÇáo dâs mesmas, permitindo jdentificâr aquelas
consideradâs mais relevantes dentro clos aspêclos pré_estabêlecidos'

Com a utitizaçáo de âpâíelho de GPS (Global Positioning System) Íoram

iegistiaaas aJ localizações dâs áÍeâs âmostrâdes dêntío da propriêdâdê
(AVl+1, AV1+2 e AVl+3) (Íabela 9.10)

Essas áÍeas amostÍadas, os clemais pontos marcados o limite d€ píopÍledâdê

;-;;-r;iáa percorriclas pêla equipe de campo duranle o monttoramento dâ

avifauna na iazenda Chepada A, podem ser obsêÍvâdos na F;gura 9-27'

A rota percorriclâ peímite melhor visualizaçáo da abrangência dos

visitâdos durante o monitoramento dâ avifauna,6videnciando que â

peícorreu extênsão significâtiva dentío da áÍeâ de estudo-

locais
equipe

9.4-4-3 MateÍiais e Mélodos

Tabela 9.10 lnÍoÍmaçóss sobre âs árêas de êstudo na Fazênda Chapadã A

17'02',35.6 S.

17',03',33.3-S

17"0s',52.9'S,
!t'23',32-3W

600

Faendâ Chapade {Áv1)
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€.coÍrid.. áÍeas amostíãdas ê
ênto dâ aviÍ:un. na Fazendâ

A.

Delim ilã

9.4.4.3-2 Campanha de campo
A câmpanha de moniloÍamênto dâ avtÍeuna dâ Fazenda ChâDada A Íoirêel.izade em maio do 2012, totalizãndo cinco diâs etetivos para'oliervaçao
deste grupo nesta propriedade_ O esÍorço amostral diroto eàpenhaJo nesseestudo íoi dê 8 horas/homem/dia, o qué implica 8O horas de obseivação ecoleta de dados.

A equipê dê campo íoí composta por um biólogo êspecielista em aviíeuna eum. âuxaliar de campo, entrelanlo, uma equipt muliidisciptinar Oe OiOtogos,
9:991119" e eng.enherro.. agrônomo acompânhou todo o ,i""q";;;ro .oesenvotvlmenlo do trâbalho

A pro!íiedac,e é ceÍactêfizadê petâ píesençâ dâs Íjtofisionomjas de Cerrado
:11,_o,o -r,""tl,jo 

(Figurâ 9.30 b e c; FiguÍa 9.29 a, b. c e d; Figurâ 9.20 a) euampo cerrado ou Câmpo rupestre (Figura 9.28 b) e Vereda (Figurâ 9.30 a).

lf.'
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Figurã 9.28 Fotog as dâs ritoÍisionomias rêqistredas nã área ÂV1a'Í da

! c.mpo rupê.k.: {d) pêqu.ío curso
L.Oc âd. (à) C.íráo tcn
d asu. nrêrú rcnl. €m r.'

ridô..stirô; (b). (c) campo cêÍÍ.do
ro Í.choso pÍóxl6ô d. M.t. dê G!leÍr.

Éonte: Céler.! Âmb'.n131 2012

Figuí. 9-29 FotogÍãfias da§
Fe2ênda Chãpada Â.

litofisionômiãs Íegi§tí.dã§ nâ âÍsã Âv1+2 dâ

a^ ' -'?
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L.0.nda: (.). {b). (.) . (d) .vidênci.ndo csí.do se.rido .esrr ro

Figura 9 FotogÍaÍiâs da3 liroÍisioflomiâs registradas nâ

Êk ro co.tlsuo à v.rêdâ (c) ê (d) C.íado ..niido rê§1Íilo
Le9..dâ (!) v€.êdir (b)
conriguo à noÍêtr. c. êu
Fo^rê: có1...s Âmhlênrar 20i2

A equipe foi munida com cêmeras digitais, GpS (G/obál positiorlrg System),
binóculos, gravadores e demais equipâmenlos de segurança,

9.4.4.3.3 Equipementos

9.4.4.3.4 l\,,1etod otog ias

BEF
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O monitoramênto da aviíauna íoi realizado utili2ando-§e duas metodologias
complemenlarês entÍe si, quais sejam: observâçáo dirêta (levantamento
qualitativo), que inc!ui abordagem para a determinação de áreas dê
nidificação e de áíêâs preferênciais de folrageamento, e censo direto em
transecçóes (levântamento quântitativo). O detalhamento das duas
metodologras é apresentado a seguiÍ.

. ObsêÍvâçàodireta(levantamentoqualitállvo)

Foram realizâdâs sess6es de obsêrvaçáo direta da avifauna mediante a
utilazação de binóculos 8x40 e 10x50 nas áree§ de âmostragêm ê no seu
ênlorno pata a confecçâo de listagem de aves pâra a área de êstudo. Em
cede área de âmostragem foram percorridos trânsectos náo-lineares disPostos
eÍn trilhas pré-existentes, percoíridos a passos lentos pelo observador. para o

íêgistro visual ê/ou auditivo dê todas as e§pécies encontrâde§. Este método
íoi utilizado durânle todos os pêríodos do dia.

Registros ocasionais realazados nos trajetos dâs áreâs de amostragem ou
flagrados por integíante da equipe têcnica tambêm forâm contâbilizados pãra
esta metodologia.

Aindâ, durante a íeelizeção dos métodos de observaçáo direta e censo direlo
êm transecções das ave§, erâ dãda especial âtençào ao levantamento dê
áíeas pÍeferenciais para a nidiÍicação ê íorrageamenlo.

DeteÍminacâo de árcas de nidiÍicacào

Caso ocoíresse a dêtecçáo d€ áreas de nidiÍicaçâo, essas eram fotografadas,
georreferenciadas para se verificâÍ alterâçõês de local, ííequência e

intensidadê de uso ao longo dâs campanhas de campo-

Determinacâo de áreas orcferenciais de foÍaaeamento

Parâ a deteímineçáo de áreas píeÍerenciais dê forrâgeâmento eram Íeãlizadâs
obseívaçôes sistémáticas de áÍeas, onde de alguma Íorma êram ÍêgislÍados
âoÍuoamentos de âves com preferência por algum tipo de âlimento' Caso
oõorieaa" " detecçào de áíeas de íorÍageamento. as mêsmas eram

iotografaaas, georráÍerenciadas para serem moniiorâdas ão longo das

camianhas de campo para se verificaí possíveis alterações no local
frequência e intensidade de uso.

. Censo direto em transêcçóe3 (levantamento quantitativo)

o método quantitativo adotado peía o censo avifaunist;co coÍresponde a

r.irh." releàv et al . 1gg2 RALPH et ái 1997, BETlNl, 2001) onde sáo

.i.irraà" * censos'êm pontos de ralo lixo. escolhrdos devido à mâror

pralicidade de apliceção e grande potencial na obtençào de dados

Peía cada áreâ de êmostrâgem Íoíam definidas trilhas pÍé-existentês' ondê o

ir"ln" úál a ser percoriido dêveria ter, no minimo, 2 000 metro§ dê

àrt"niao, a"nuo que caso esta extensâo náo íossê alcançada' diante do

i"À""ü "ir"r 
dai áreas de amostragem. era percorrida a maioí extensáo

BEFgI
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CÉleresÀ'n..'



possível, registrando-se a metragêm obtida em cade trilha e a metragem totâl
obtida ne área. Cade trilha era georreferencaada cofi o uso de GpS (Global
Positioning System) ê vistoriade uma v€z a câda cempanhâ de campo no
horário de 06:00 às 10t00 horas da manhà. Visando âumentar o e;forço
amostíâ1, as tíilhâs erâfi percotridas novamente no periodo vespêrlino, apartir das '15:30 hoíes, estendendo-se as observaçóàs até o c;êpúsculo,
aproximademenle, entre'18:00 e 1g:30 hoÍâs.

Durante o caminhâmento na trilha a cada 2OO meiíos de pêtcutso eram Íeita§'parâdas de dez minutos'parâ a Iomadâ de dâdos quantitãtivos sobÍe aavifaunâ local. Éorâm obtidos os seguinles dados:

. nome da árêa de ámostragem;

. data, horáÍio e condjçóes climáticas;

. nome da espécie dê avê obsetvada;

. número de individuos registrados parâ a espécie;

. tipo de registro obtido (sonoío, visual, ninhos, etc.);

. tipô d6 ambiente de .egistro;

. íorrag6âmento, nidificâçáo e outres atividades.
Durânte o monitoramênto Íoa também Íejta a procuÍa e detecçáo por playback,
.:^.1!9'ri*". de êspéciês crê âves endámrca". i"i."-ã-"riãàJ"ãá" o"exÍnçao. §eus cantos peculieres eÍam emitidos por um gravador, vijando suaâtração e registro.

. Análise de Dados

A estrutura das comunidades de aves Íoi relâctonada ao grau de conseavaçãodos âmbientês de âcordo com os pâÍâmetros ecológicos süpracitedos.
A ide ntrficaçáo texonômicâ seouiu
Ornrtológrcos - CBRO (2011) e âs;nÍo,

o Comitê Brasileiro de Rêgistros
maçõês reletivas à endemicidadê1 e aocom porlam ento

espêcializacla.
m igralório dâs espécies íoram basêadas em literatura

Com rêlâção ao slalus de consêrvaÇão, as aves foram clâssificâdas dê acordocom paràmetros de:

. âmêâça de extinção, para o qúal íoram considerados dois inslaumênlostêgais: â tnstruçáo Normeriva MMA n" 3t2OO3 para o úritài. i""ion"r
!r,11-.1..:" 11911 i a Deriberaçào Normâtrva no Í47l2or-o iCôÃeüip"l."a.raun-a mrneÍa ameaçada de exlinçáo (MjNAS GERAtS, 20tO), âl;m dactassificaçâo rnteÍnacionat disponibitrzada pera aÉoiÉiiioiii -

. endelnicidade para o bioma Cêrrado ê Caalinga, e Brasil;

. bioindicaçáo; e

. câtegoÍies cle uso ântropogénico, a sebel:
o xeflmbabo (com vãlor cle cneçào e/ou domeslicacão): eo cinegéticas (com valoí alimentâí e/ou comercral). 

,

'Espe"i"s "noe.i"a" sáo aquelãs que ocorêm somênte em um detêrmi.ado hâbitât ou

i't'BEF§I ,ü+,,
Célere§



As comLlnidâdes de aves forâm categorizadas nâs seguintes clâssês de dieta:
insêtlvota, caínívorâ, onívorã, frugivora, granivola e neclarlvola De acoÍdo
com a tipologia do ambienle caractêristico, as espécies Íoram distribuldas nas
calegorias: Íloíêstal, campestre e áquática.

Para as ânálises de dados foram con§iderados os parâmetros de riqueza e
âbundância, sendo que parâ avaliaçào dâ diversidadê Íoram calculâdos os
indices de Shannon-WieneÍ (H') ê de equitâbilidade de Pielou {J') utilizándÔ_
se o progrâma PAST (vêrsáo 2.08b) (HAMMER et al.' 2001)-

O índice de Shannon_WieneÍ é. segundo Krebs (1999), uma medidâ de

diversidade utilizada pâra determinar a qúanlidade de ordem existente num

"i"t".r. O" acordo com Bush êt a/ (1S97) esle indice é usado para medir a

àivursiaaOe em clâdos catêgóricos. Assim, é a rnÍormaçáo entrÔpica da

àiitriúriçao, tratando as espécies como simbolo§ e o tamanho da respectiva
;";;Éi" como uma prolaLilidaoe. A vantagem deste indice é que ele levâ

!ni-ions,oeraçao o númêÍo das espécies e as especies dominântes' O indice
de eouilabrlid;de dê Pielou expressa a relaÇáo enlrê a divêrsidade Íeal e a

divêr;rdede máxrma leórica (Dâget, '1976. Brunel & Cancela da tonsêca'
1979). É uma meclida de uniformidadê dâ comunidâde'

A Íim dê âvaliâr o êsforço amostral obtido a partir dos m étodos^ d€scrilos
,t,iiiorl."-à-piosi"ma Ésl,matêS (veÍsão I2.0) (coLwELL 2006)' culas

ãiiiÃ"iir"" de riq-ueza observada e esttmadâ íorâm rêalizadas poÍ melo dos

eitimadores Mao iau e Jackknife 1 (1'ordem), respectivâmentê' para.geraí o

õiàii"" à"-ãrirã a. coletor visanclo subsidiâí a discussáo sobre o esíorÇo de

coleta.

9.4.4.4 Resultados

Na presente câmpanha de monltoramenlo clê avifauna da Fazenda chapadâ A

iài i"si"ir"ã" ,;'t"lâl de 76 espécies pertencentês a 30 familias e 13 ordêns

(Íabele 9.'11).

l.

Céleíes kr..,rBEF



===

1
=

z
ã366:

ll Li.L

§

e

t

:

!_

€E
I

9-

s õ7

Eà

=

3

p

E

4

É

i
8

!

tà

.é

à

í

!

s
Q

e

e

3

t

r

c
3t
*
ô

€."
fiãF
àÉÊÊ

t

s
E

e

õ

É

I

3

§

I
É
ê

3

e:e
É§

!

=

€

II
3

:
e

3H

l,!

.3

PF

à

-P

Ip
_+

a

3

3

3
s

3I

Pô

q
à

I

!

à
F

E

I
:

a

,

I

2

I

=

o9e1

TE

9o

9;

=
E

9

E

s

.I

o
=
ã
=

e €
ê

*3é- E

16 3



=
z

=
z41641z=12

>raLr
IL
ul
Í]

8

p

e

3

g

3

*

3

x
t8

!

t

t

ê
Éf

t

à

3i

:
3

Eg
-át

ô

E
à
ã
âI

p

?

é

Es$i
8.U
Fü
i-

g

!
ê

ã

à

§

:
3

Ê

ã

:

E

E

g

!:

q

:

à

3

éÉ

I
E

e

Ê

E

P

.&

I
t

E

E

€s
_q. 3
_3

e

ô

Ê

:
:
3
B

à

E

ê

:
E

!
Eà

Ê

e

Ê

E

:
Eà

3

Ê
3
E

sI
Ê

e

:
c.

ê

!
e
e
PI

a

2

c

B

!

=p
=

F

t
§.

e



t

a

9

?

3!

!o

I
.q

s
e-

n

=

t

a..

9

õ

..2
==

-.:.

9

>ttatar
IL
TIJ
ÍlEi:

gI

e

j

à

I
l
à

t
a

a

.e

Ê

ô

!
i
9

.9

:

,9

9

!

I

9

Q

,i"

§
i

E

E

e

Ê

_9

3.

à

§
s
e

6a

Ê

a

§

Ê

=

p

q
!

!

:

3

à

§

. ..

ã

I



Com relaçáo à riqueza de espécies destaca-sê a áÍeâ AVl+3, com 53
êspécies rêgistradas, o êquivâlente â 70% do lotal de espécies registrado na
presente campanhâ (n=76) (Tabela 9.1'1), seguida pelas árêas AVl+1 e
AV1+2, ambas com 32 espécies registradâs, o equivâlente 42"/o do lolal
registrado pâra AV1 (Figurâ 9.31). Deve-se levar em consideração que
estudos reâlizados duaântê o peÍíodo seco resulta no regislÍo de menor
número de espéciês se compârado a estudos realizados na mesma região eÍn
estação chuvosa. lsso eslá Íelacionado à sazonalidade climática marcante da
regiáo, Ainda, Íessalta-se que durante a coleta de dados em campo ÍoÍam
registrados ventos intensos na regiáo, o que prejudicou a observação e o
censo de aves nas árêas de amostÍagem.

Figúra 9-31 Rêpresentâtividâdê da riquez. de êspéciês de ãves Fô. áreá de

DentÍe as familiâs mais representativas em termos de númeÍo de êspécies
destacam-se Trochilidae e Tyrannidae, ambâs com dez espécies cada uma,
seguidas por Psittâcidaê (n=7) e Caprimulgidâe, Furnarjidae e Thraupidaê,
âmbâs com cinco esPêcres cada uma.
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Quanto ao hábito de vida, as aves rêgislÍadas sáo predominântementê
campestres i55%), sêndo que as de hábito ílorestal represêntam 450/o do tolal
íegistrado na Fazênda Chapada A (Figura 9.34).

Fo nr.: Célêr€! Âmbiêil.l 2012

Figurà 9.34 Reprêsêntatividàds do§ hábilo6 dê vada das e5pécies de avês
rêsistrâd!3 duranta o Monitorâmênto d€ ÂviÍãuna .{.."!'!! 9!!!!!! 4-
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Correlãcionando âs categorias de hábito de vida àquelâs de dieta atimentar
tem-se que a dieta insetívora (n=15) predominou cÍêntre as âves campestres
(Figura 9.35), enquanto que entre as aves florestais predominou a dieta
onlvoía (n='1 1). Como insetivoros campeslres destacam-se a bichoita
(Schoeniophylax phryganophiltisJ (Figura 9.36 b), principalmente associada a
Veredas, ê a ândoÍinha-serrado.a (Stelgidopleryx rúficorlis) (Figurâ 9.36 c),
frequentemente observada em áreas sâvânicas ê campesttes. Denlre as âves
ílorestâis deslecam-se o frugívoro periquilo-da-caatinga (Arãtinga cactorum)
(Figura 9.36 â) e o neclârívoro beija-ílor-tesoura-vetile lÍhaturania furcata)
(Figura 9.36 d).

Figo.á 9.35 RêpÍesênlâtivld.dê das câtegorias de diêtã âtimêntâr com rotaçào
ãos hábitos de vida des êspéciês dê âv€s rogiEtíâd.5 na camp.nhâ dê
Monitorâmerto d€ Àvifauna oa Fazêldâ ChaDádá À
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Tabela 9.12 Paíãmêtros dê abundâteiâ ê diversidádo de âves rsgiEtrãda8 â parti'
uantilativo íeenso dirêto êm tíânsecçõês) nâ Fãzendá Chapada A

O levantamento quantitativo foi rêalizedo apenas na área AVl+3, sendo que
nas áreas AV1+2 e AV'1+2 estâ metodologia náo íoi aplicada devido âos
venlos intensos, o que impossibilitou o registÍo das aves nestâs áÍeas Na
áreâ AV1+3 foram registrados 73 indivlduos (Tabela 9.12), ê destâ forma, os
indices dê diveísidade ê equitabilidâde foram calculado§ apenas para esta
área- A diversidade calculadâ pate ê àtea AV1+3 é considêrada baixa
(H'=1.7a5), a quâl lâmbém apresentou baixo lndice dê equitabilidade
(J'=0.680a).

TOÍAL

0

o

73

73

0

1.745

0

o

0.6404

0

13

13

A espécie mais abundante íegastrada na Fazênda Chapada A no presente
estudo, íoi o periquitáo-maracaÍ\à (Atatinga leucophlhalmal (A R'=0'5342)
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equivalendo â cerca de 50%
9.37 ).

das avês rêgistrâdas nesta localidadê (Figu.â

Figura 9,37 Reprêeêntatividade da âbundanclâ Íêlâtivâ 14.R.) das
rêgi3l.adas no Moíitorâmê.to de ÂviÍsona àa Fâzênda Che

!

0.6

0.5

0l

o.2

0

ttaaaa

3 10 72

abuõdân.iâ{ne individuos)

Das 76 êspécies registradas nâ presente campânha,25 espéciês apresênlam
alguma particulaíidâde quenlo ao sÍalus de conservaçáo (Tabelâ 9.'13). Este
número á considetâdo expíessivo e imporlante, pois corresponde a
aproximâdâmênte 33o/o dâ comunidâdê de aves registradâ na Fazenda
Châpada A (Tabela 9.13). Novamênte Íoi registrada â arara-canindé (Ára
ataraunal, espécie xerimbabo consaderâda 'vulnerável' no Estâdo de Minas
Gerais (MINAS GERAIS, 2010).

T.b6lã 9.13 Listâgem dê c.tâgorias do staass de consê.yãçào para a! av€s
si,vestres rêgist.ad.s na esiãç3o sêca/2012 pára o Programâ de Monitoramêíto
d6 Aviíâ!nâ nâ Fazêndâ Cl!ap.da Â.

a

Oêntre as espécies com stalus de conservaçâo destacam-se os registros de
pomba-de-bando (Zenaicla auÍiculata) (cinegéticã) (Figura 9.38 a) e da
pataliva (Sporophi/a p/írmbea) (xeÍimbabo) (Figura 9.38 b).
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9 4.4.5 Drscussão e Çonsiclorações finais

Após â realização da campanha de campo observa-se que o número dê
espécies aegistradas na Fazenda Chapada A é expressivo (n=76) (Tabelâ
9.11). Contudo, Íessalta-se que a riqueza observada na presente campanha é
reílexo da forle sazonalidade na distribuiçáo da avifauna na regiâo. Aindâ,
durante a coleta de dados da pres€nte campânha os íortes ventos ocorrentês
na Íegião impossibilitaram o Íêgislro visual ê auditivo duranie os censos
diurno e noturno, íato este que tambêm pode ter intêríerido de forma negativâ
na riqueza obsêrvade. A áreâ AVl+3 dêslacou-sê como equela mais rica
( n =s3).

Dentre as famílies registradâs, Írochilidae destaca-se como aquêla mais
reprêsentativâ ne áree de e§tudo (n=í0) conlribuindo com aproximedamente
130Á do total de espécies registradas, sendo que esta ÍamÍlia configura-se
como uma das mais importantês no bioma cerrado por sua riqueza e
diversidade nas meis diversas fitofisionomiâs, mas principâlmentê naquelâs
mais esparsas, sendo uma das mais representativas (MOURA el al., 2005.
STRAUBE et á/., 2005; PINHEIRO & DORNAS, 2009; ÍUBELIS, 2009).
Especialmênte na estaçáo seca do ano, onde ocorre o perlodo de floÍâçáo da
maioria das espécies dê plantes do cêÍrado, â riquêza e e abundância de
beijâ-Ílores são maiores, sêndo que estas eves forregeiam náo somente sobrê
Ílores com síndrome de polinização ornitófila, mãs tâmbém sobre ílorês com
outras sindromes de polinização, tais como floíês mêlitófilas polinizadas por
abelhas, dentÍe outras. segundo ARAÚJo & sAzlMA (2003), no Panlânal, os
beija-Ílores visitaÍam um maior número de espécies náo-ornitófilas, sugerindo
que nos trôpicos os beija-floÍes tendem a visitar flores com sindrome de
ornitolilia, apesaí de também visilarem flores sem êsla síndrome. Foi
observadâ grendê disponibilidadê dê recursos ílorais para beija-floíes (Figure
9.33), o que pode estar direlâmenle rêlacionado à maioí riqueze de beiia-
flores registÍada.

Dentre as categorias de hábito alimenlâí destacem-sê as dietas onívorá e
insetívora (FiguÍa 9.35), o que reforça a importáncia dos insetos ê dê outros
artÍópodes para a alimenlaçâo dê aves tropicais (VOLPATO et a/, 2009). Os
insetívoros são extremâmonte importantes para o êquillbrio do meio embiênte,
âgindo no contÍole biológico de espécies de pragas de insetos preiudaciais à
airicultura. às pastagens e ao âmbiente uÍbâno. segundo SICK (1997) â altâ
porcentagem de aves insetlvoras regislradas é padráo para matas dâ Íegiào
tropical.

BEFg
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Fisurã S.3E Fotogrâflâs de âvês silve3trê§ rêgistreda§ nã e§lâção na campanhâ
de MonitoÍâmêílo dê aviíauna na Fâ.end3 chãpada a.



Neslâ campânha observou-se que as três áreas de amostragêm na Fazendâ
Chapâda A constituem importânles áreas de forrageamento, principelmente
pela notável oferta de rêcuísos para beija-flores. Ainda. destaca-sê o registao
dê um indivíduo juvenil de beija-Ílor-tesoura-vêtde (Thalurania íurcatal
(Figura 9.36 d), o qual forrageava nas píoximidades do ninho, indicando que
na área AV1+'1, indicando a importância deslâ área para a manutençáo de
beija-flo.es, os queis â utilizam para reproduçáo.

I\rediante os resulledos obtidos com o presênte esludo, destaca-se a
importânciâ da tealizaçào dê outras câmpánhas de campo a fim de que â
comunidade de aves desla áíea de estudo seja mais bem conhecide, e com
isso, seja possível subsidiaí açóes dê conservaçào especlficâs paía a
protêçáo de êspécaes com slaÍus de ameaça de extinção. Após analisar os
dâdos obiidos constatou-se que as áreas de amostragem são âllamente ricas
e com grende polencial de conseÍvaçào.

BEF



9.4.5 Herpelofâuna

9-4.5.1 lntrodução

De um modo gerâ|, â fauna de êscamados e anííbios (herpetoÍauna) no Bíasil
é pouco conhêcida, devido à ausência de estudos de médio e longo prâzo e,
principalmente, à escassez de inventáíios faunislicos em difeíentes regiÔes-
Simultaneâmente, a velocidade da destíuição dê embientes nalurais poí açáo
antrôpica supere àquela de pesquisadoaes em coletaÍ dados. A coleta destes
dâdos âuxilia na comparâçáo da riqueza de espécies entre diferente§
comunidades. avaliendo o grâu dê importãncia de habilâts espêcÍÍicos ê dos
locais para a manútenção dâs espéciês, permitindo a lomadâ de dêcisões
relâcionadâs â consêrvação e mânejo de espécie§ (Heyêr et ár-, 19S4).

A hetpetoÍâuna do Cerrâdo é mais parecida com â da Caâlinga do que com os
outros biomas dâ Améíica do Sul. Além disso, no quadro geÍal, apaesenta um
bâixo número de espécies ê endemismo (COLLI êt ar., 2002) porém,
endemismos regionais sáo extremâfienle âltos (VASCONCELOS &
GIARRETA, 2003). No Cerrado são enconlradas, 113 espécies de ânuros, 107
espécies de serpentes,47 espécies de lagarlos, 16 espécies de anfisbenas,
10 espécies de tesludjneos,05 espécies de crocodilianos e 02 de cecÍlias
(CO LLI et a/., 2002).

Émbora, para a maioriâ das espêcies de anfíbios, a degrâdaçáo de habitats e
a poluiçáo ãmbiental sejam as causas aparentes de declí.io/extinçáo, o
desâpârecimento de espécies em locais preservados e distantes da ação
humana também tem sido regislrado (Philips, 1990; Blaustein & Wake, 1SS0).
As posslveis causas dâ falta de conhecimentos especíÍicos envolvendo eslas
quêstÕes podem advir da inexistência ou dâ escassez de inÍoÍmaçóês básices
que consigam distinguir flutuaçõês populacionais nâturais de declÍnio eíetivo
(Heyer et a/., 1994)-

Para Vitt el âr. (í990) os ânfÍbios possuem caracte.lsticas que os permitem
sêíem utilrzedos como tndtcadores, tais como:

. Possuem gÍânde impoítânciâ nos ecossistemes, pois qúando âdultos
sáo carnívoros e ocupam uma posiçáo alta na cadeia alimentâr;

A sua história naturâl é complexa, com ovos e larvas aquáticos e
adullos terÍestre§i

Os adullos dê muitas espécies passam sua vida sobÍe o substralo ou
dêntro dele (lama, areia, Íolhiço, etc.);

. A pele dos aníibaos é permeável à águâ e eletíólitos, em todos os
estágios da sua vida;

. Os ovos são cobertos apenas por umâ camâda gelâtinosa e sáo
diretamentê êxpo§tos ao âmbiente;

. Pesquisas têm demonstrado que embÍiõ€9 dê anfÍbios sáo sensíveas à
variações de pH e à pre§ença de mêtais pesados.

Em algumas áreas do sudeste do Brasil, o empobrecimento das taxocenoses
dê anuros tem sido Íegislrado e pode ser alÍibuído à degladação dos
ambientes pela açáo antÍópica, causando exlinçôes locais (HeyeÍ el á/., 1988;
Haddâd, 1S9'1). A destruiÇáo de f,or€stâs pÍimáriâs gerâ â formaçáo de
fragmentos menores, criando o eÍeito de borda (Demaynadier & Hunter, 1998)
e â conversão de árêes naturaas em árêâs de pastagem podê ievar a uma
diminuiçáo da riquêze de espécies dê enÍibios (Zimemermânn & BierÍegâard,
1986). A destíuiÇão dêssas áreas natuÍais tâmbém leva a pêrda dê micro-

BEFg CéleÍes



ambiêntês utilizedos para reproduçáo (TOCHER, 1998), que pode ser o
principal fatot do empobrecimenlo das laxocenoses de anuros. O
desmatamento pode geíâr um âumenlo dos limites geográficos de espécies
generalislas, portanlo, anuros com modos reprodutivos altamente
espêcaalizados e adaptados a micío-ambientes específicos, que só ocorlêm
em matas, são imediatamente eliminadas.

O Íeconhecimênlo da íaunâ âtual, com o rêgistro dê espêcies raras,
endêmicâs ou vulnerávêis em conjunto com íâtores bióticos e abióticos
Íornece instrumentos importantês pâta se detêrminar queis fatores podem
estar acelerando o processo de degradaçáo âmbiental poi ação antrópica,
âssim como auxiliar na preseÍvâçáo/consêrváção dessa biodiversidade.

O municipio de Jêquilaí, onde está inser,da â Fazênda Chapada A, locâliza-se
no cêntro-norte dê Minas Gêreis ê lem como princapâl rio o Rio Jequitaí que
coíre por enlíe o Cerrado e campos Íupestres, dividindo espaço com antigas
fazendâs de gâdo. A herpetofaunâ ne área ê pouco conhecidâ, mes a região é
considerada importante em têrmos de biodiversidade do grupo, uma vez que
fica próxima área prioritária para a conservação dêfinida pela Biodiversitas,
chameda Bu.ilizeiro e localizada no município de Piíapora-MG.

9-4.5.2 Obietivo

Este estudo objetivou realizâr o levantamento preliminâr da herpelofauna
ocorÍentê ne área de influência dâ Fazenda Chapêde A pertencente à
empÍesâ Brascân Émpaeendimêntos Florestais s.A. Este Ievantamento
subsidia.á o É§tudo € Relatório de lmpacto Ambiental (ElA/RIMA) da referida
propriêdade, localizada no muniêÍpio dê Jequitaí - MG.

9.4.5.3 Materiài, e Métodos

O tÍabalho de campo íoi realizado nos dias 06 e 07 de oulubro de 2012. O
esforço amostral total êmpregedo foa de 16 hoÍes/homem, totalizândo 32
horas de amostíagem ln loco. Além dâ busca ativa e enconlros ocâsionais
com animais da herpetoíauna. íoram feiias entrêvistas com os moradoÍes e/ou
íuncionários das áÍeas amostradas, a íim de âgregar infoÍmações sobre os
espécimes que não foram encontrados durante o perlodô de busca.

Áreas âmoslradâs

Paaâ o lêvántamênto da herpêtofeuna foram selecionâdas 04 áreas na
propÍiêdadê. As cooídenadâs geogíáficas das árêâs podêm ser obseívadas na
Tabêla g.í4 6 e localizeção das mesmas na Figuíâ 9.39. As Figúra 9.40 a
Figurã 9.43 trazem fotogrâfias dêssas áreas de amoslragem.

l.
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Figura 9.39 Locelizãção das àreas amost.âdas no levãntamento da hêrpotofaunã
d. FazenÍla Chapâda Â.
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Figurã 9.210 À1 - Arêâ dâ Cêrrâdo circuhdãrdo üda vore.,a ao íundo

Fo ntê: CálêÍe3 Âmbisítâl 2012
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Figurâ 9.4'Í

Flgu.a 9.42 Â3 - Arêâ dê cêrrâdo cií.undandô umâ vêr€da ao fundo

Fo.tê: Célêrês Ambi..r.r. 2012

Figurâ 9.43 Â4 - Áreá de êêrrãdáo, com cobetturâ ve96tâl m.i§ alta

AmoslÍaoêm dê Anuros

Â2 - Áreã dê lagoâ com vorod., rodeadâ por cêtíado com

Os anuros íoÍam amostrados quentitativamente ljtilizando-sê,
simullaneamente, duas melodologias básicas e complementarês, a
amostragêm visual e auditiva (Zimmerman, 1994). Foram realizadas
caminhades aliurnas e noturnas, Íevirando pedras, cupinzeiros, sêrapilheirag e
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O método aplicado para o levanlamento quântitativo de escamados foi a
busca ativa (Figura S.44) limitada por lempo (Martins, 199,1) que consiste em
um deslocamênlo lento. a pé. alíavés de trilhas, à ptocura destes espécimes.
O esforÇo de píocurâ contêmplou todos os ambienles visuâlmentê ac6ssiveis,
sendo pêícorridas trilhâs durante a noite e o dia. Com relação à busca de
lagartos foi dada preíerência à busca no peílodo diurno, ênquanto que parâ
serpentes foi dada prêferência pâra tluscas no perlodo noturno dêvido â maior
taxa dê enconlíos (MARTINS, 1994)- Além disso, troncos ê â serapilhêiía
foram íevirados durãnte o dia â fim dê encontrar escamados em repouso.
Aindã, forâm rêâlizadâs entrêvistas com funcionários da propÍaedadê,
íavorecendo a obtençáo dê dados qualitativos das espécies.

outros abragos potênciais € ainda identificando âs espécies a partií de sua
vocalização. Es§e últirío método propicia úm acrêscimo significatavo nas
listas, pêrmitindo uma comparação da riqueza de espéciês entre as áreas dê
amostragem. No entanto, rêssalta-se que a eÍiciência dessâ metodologiâ vaíia
dê acordo com a experiência do proíissional (Lips, eÍ a/., 2001). Também
foram reâlizadas entrÊvistas com funcionários locais para obtençáo de
iníormações relacionadâs às êspéciês, caraclerizando dados quâlitativos.

Amoslraqem de Escâmãdos {Laqaítos e SeÍpêntes)

figurâ 9.44 Apli.âçáo dã mêtodologiâ de busca ativã (noturnâ ê diurnâ) ro
lev.ntamênto dê êscamâdos nr Fâzonda Chârada A.

Análise dôs Dâdos

Parâ o cálculo da diversidade de espécies Íoi utilizado o índice de diversidade
de Shannon (H'), que assumê que os indivlduos são amostrados ao acaso a
partir de uma população'indefinidamentê grande' e que lodâs as êspécies
estáo representadâs na amostía (Pielou, 1975; Magurran, 1988). Para o
cálculo deste índice sáo empregâdos os dados quantitalivos.

9.4.5.4 Resultados e discussáo

Neste levântamenlo íoram íegistíadas lrês espéciês de êscamados (lagartos)
pertencêntes a três famílias diferenles (Tabela 9.'15) e treze espécies de
anuros, de quâtro íâmílias difeÍêntes (Tâbela 9.16), sendo Hylidae e familie
mais rica.

l.

BEF Célere5

Fônr.: cé,.r.3 Âmbi.ir,r 20r2

,



Tâbelã 9.15 Listagêm das eBpéciês dê esc.mados rêgistradas duÍãntê o
levantâmênto da hêrpetoÍâúra nâ Fazondâ Châped. A.

Cârêoori.. d. 'ú..ça d..xtinção iô LivÍo V.rmêlhô d. F.un. Sr.sileirã 
^m.açãd. 

d. €xri
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oSsr Â ôomênclarur. adotad. rosú€ Li.i. d€ Réptêi3 da sôclêdâdê sr.6ilêira d. H.rpêlolo9'.2o12

Tãbelã 9,16 Listageh d.§ o§pécios de ânurôs rêgistradas duranl€ o
leYantamêntô dâ hêrpe toÍâünã na Fâzendâ Châpadâ A
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Leptodactylrs latBns Rá ma.lêiga A2 A3 NL

I\L

A familiâ Teiidâe ocorre somenle no Novo Mundo. As escâmas da cabêçã são
rêlâlivâmentê 9tandês e regulâres ê as nâsais estáo em ôonlato dorsalmênte.
A lingua é biÍida. A maioria dâs espécies dê Teiidae for.ageia alivamente e é
heliotéímicâ, mantêndo tempêraturas corporeis rêlativamente altas durente o
pêrÍodo dê atividadê (Vitt el al.,2008).

O Íeiú lTupinambis merianâe) é um lagaíto de grande portê e tem ampla
dist.ibuiçâo no Brasil. Ê uma espécie terrestre, heliôfila e ativa durânte todo o
dia. Alimentam-se de insetos, ovos, frutas e pequênos vertebrados. Tal
espécie íoi citada em todas as entrevistas rêalizadas com funcionários locats
(n =5).

Ameiva ameiva (calângo-verde) é umâ êspéciê hêliotérmicâ. É o lagarto mâis
encontrado em clareiías e à beiÍa da estradâ e um dos poucos quê ocorrê
tanto êm árêas de mata como de vegetaçáo eberta. Na floresta, ê enconlrâdo
em âmbientês ensolârâdos, como em §itueçóes de borda, ao longo dê cursos
d'água ê em clâreiras naturais relativamenlê grandês; râramente é visto nas
âreas mais sombrias- Ocorre também em âreas desmatadas e cidadês. Em
dias nublados quase náo é visto (Vitt et al.,2008).

Copeoglossum nigÍopunctatún (Figura 9.47 F) (anteriormente classiíicâdo
como Mabuya nigrcpunctala) é um lagarto hêlioiérmaco, hâbitualmentê
encontrado em áree§ relâtivâmente abeÍtas na floÍeslâ. como clateiÍas
neturâis, ambientes de borda, dentre outros, frêquehtemênte sobre galhos e
taoncos caídos, a baixas alluras, ê tembém no dossê1. Manlém-se em
ambiêntes perturbados, mêsmo em algumas árêãs ârboaizadas dentro de
cidades. Além de invertêbredos, elimenlâ-sê também dê outros lâgartos. E
uma espécie vivlpara que pode geraí de 2 a 9 embriôes simultaneemênte {Vilt
el al.,2008)-

Tropiduíus Íorqualrs, conhecido popularmente por calango, é um lagatto de
pequeno porte, mede cêrca de 30 cm e possui uma cãuda relalivamente curta,
Sâo animais bem abundantes, principalmente êm tegióes secâs. com muitas
tochas, troncos e também em regiõês quê sofreram modiíicaçóes pelo homem,
a exemPlo dos jardins.

Apesar de não ter sido registrada nenhuma êspécie de serpente atravês do
método de busca âtava durante o levantamento, foi possível peacêber a
riquezâ do grupo na região nas enlrêvistas realizadas com os ctnco
funcionários da propriedade.

As espécies mais citâdas pelos entrêvistados foram as da família Vipêridae.
Trata-se de sêÍem sêÍpentês peçonhêntâs quê matam sua§ prêsâs por
envenenemento. Geralmentê sáo noturnas e aprêsêntam como dietâ básica,
veÍtebrados (mâmíferos, aves e lagârtos). Os iovens podem sê alamêntar dê

Leptodac!y'Gtuscus Ràássôüadena aL) NL

enlÍevistados,
(Crolarus durrssus collineatus), citades por todos os

sáo teríestres, robustâs e pouco ágeis. A caÍacterÍstica mais
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saliente é a presença do guizo no exlremo caLrdal. Apíesenta colorâçáo dê
Íundo caslanho clero com manchas dorsais losangulâres (Melgarejo, 2003).

Foram citadas ainda, por três entrevistados, as serpenles Boidae como e
Jibóia (Boa consltictoÍ). Serpêntes dâs íamllias Colubridae e Diapsiclâê loram
citadas, cada uma, por dois entrevistâdos. Sáo extremâmente diversiíicadas,
represenlando ceÍca de 65oÁ dê toda a diversidade conhecida (MelgâÍejo.
2003) e apresentam grande importância êcológica, já que são predadoras de
ratos ê insetos- Não possuêm grandê importânciâ médice, pois a maioria náo
apresenta glándulas pÍodutoras dê peçonha, entretanlo, sáo serpentes que
mimetizam dê váriâs formas serpentes peçonhênlas, câusândo assim uma
pressáo grânde nas populâçóes umâ vez quê são mortas quándo confundidas
com viperldeos e elâpÍdeos. Deste grupo íoíam mencionadas, prancipalmente,
as cobras-cipó (Gênero Phylodrias), as falsâs-coraas (principalmente gênero
Oxyrhopus) e cobías-d'água (Gênero Helicops).

A íepíesentalividade das famÍlaâs de ânuro encontradas duranl€ o
lêvântamenlo pode ser observada na Figurâ 9.45.

Figu.â 9.45 Rêpresêntâtivldade dâs femiliãs râ composiçào da ânúÍoíâuna
registrade durantc lêvantâmênto rêalizado na Fazênda Chap.da A, rnunicípio dê
Jêquiti, - MG-

23%

Bufonidâe; 23%

Hylidaej 31%
Lêiuperidae;23%

As espécies da família Buíonic,ae são vulgarmenle conhecidas como sapos.
O6 buÍonÍdeos gerâlmente possuêm a pele seca, grossa e glandular, e a
maioria das espéciês tem pernas mais curtas que oulros anuro§. Algumas
êspécies do gênero Bufo têm glândulas atrás dos olhos (paratóides), que
segregam um veneno dê cor bíâncê ou amarela que pode irritar os olhos. ou
âté causar â moíte se íor ingerido. Os bufonídeos sáo tertestres, mas
indivíduos de algumas espécies podem ser encontrados dormindo em
vegetação bâixa à noitê. Espécies da América do SrJl põem ovos pigmêntados,
êm cordóes gelatinosos (Limâ et ar., 2006)

Os machos de Rhinella schneideÍi conhecidos popularmentê como sapo-
cuíuru, vocalizam no nivel da água, paícialmente submêrsos em Iagoas e
represas pêrenes, locais onde os girinos se desenvolvem (Íoledo el ar.,
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2003). A espécie possui reprodução êxplosiva, írequentemente ocoÍrendo no
final da estação seca e íria e no inicio da estaçáo chuvosâ ê quentê (Toledo
êl al.,2003. BíasileiÍo ot al.,2005). Essê padrão de atividadê reprodutiva é
êncontrâdo em outras espéciês do gênero, como R- ictetica e R- otnêla
(Bertoluci 1998, Beítoluca & Rodriguês 2002a, Caneles & Bêrtoluci 2007). A
espécie é amplamente distribulda, sendo encontradâ em vários habitats,
incluindo o Chaco, o Cerrâdo e íegiõês de Àrate Allântica, embora comumente
ocorra em áÍeas abertas e urbenizadas (lUCN, 200ô). Está clistÍibulda da
costa atlântica brâsileira (do Cearâ até o Rio GÍande do Sul) até o Paraguai e
parte central da Bolívia, de sudoeste a nordestê e parte central da Aígenlinâ
e nordeste do Uruguai (Frost, 2008).

Rhinella granúlosa (Figurã 9.47 D) é têrrestrê ê noturnâ. Reproduzem-sê,
duranle todo o âno, com pico na estação chuvosâ, êm poqas grandes e
pequenâs. A dêsova contém cerca de 900 ovos que sáo deposilâdos nâ
supeÍfície da água, em um cordão gêlelinoso. Os giainos sáo cinza-claros e
ficam no íundo das poças (Lima et aí., 2006).

Os hilideos são êxtremamenlê variáveis no tamanho (1,7-14 cm de
compÍimento) e aparência exteÍna, mas o§ discos adesivos arredondados nas
pontas dos dêdos, prêsentês na mâioria das espéciês, os diferencia
facilmente das outras íemíliâs. Muilos sáo âtborícolas, mas âlguns são
semiaquáticos e outros são fossoÍiâis. Em geral, os ovos ê girinos sáo
aquáticos, mas alguma§ espécies depositam seus ovos nas âxilas dê
bromélias ou buracos de árvores cheios de água, enquanto em oultâs, os
ovos se desenvolvem sobre o dorso ou dentro de bolsas dorsais dâs fêmeas-
Esta família possui 41 gêneros e 815 espécies (Limâ eÍ a/., 2006).

Os machos de Hypsiboas albopunçlatus (perereca-araponga) vocalizâm à
noite empolei.ados na vegetação baixa na borda dê corpos d'água lênticos,
pelmanêntes e temporáíjos, onde os ovos sâo deposatados e os giÍinos se
desenvolvem alé â mêlamorfose (Toledo et a/., 2003, Vasconcelos & Rossa-
Feres, 2005). A repÍoduçáo ocorre principâlmente ao longo da estaçáo quenle
e chuvosa (Bertoluci & RodÍigues, 2002a, Íoledo et al-.2003, Brasileiío et a/.,
2005, Canelas & Bertoluci 2007). Suâ distribuiçáo geográÍica inclui a partê
central, sudestê e sudoeste do Brasil, além do nordeste da Argentina, lêsle da
BolÍvia e leste do Paraguai (Frosl,2008).

Hypsiboas íanicops é um hilÍdêo nêotropical grandê, comumênte encontrado
no cerÍâdo e nâ caâtinga brâsilêira, sêndo â espécie com meior distribuição
de seu grupo. (Zina el al., 2010). Tem hábitos noturnos e arborícolas,
escondendo-se durantê o dia no meao das folhas de árvores próximas às
lagoas de vocalização. São muilo territorialislas e a reprodução ocorÍe na
estâção chuvosa. As fêmeas depositam nâ água, em média, 2.000 ovos
envoltos em umã massâ gelatinosa (1,êtanâbro el á/., 2008).

Denclropsophus ml,utus (peretecâ) sáo aíboricoles e noturnos, Sáo
êncontrados principâlmênle em margens de florêsla e clareirâs. (Lima êt a/..
2006). Os machos normelmentê vocelizam empoleirados na vegetâçáo
êmergente e marginel de corpos d'água têmpoíários e peamenentes
locelizados em áteas abertâs, borda da mata e inlerior da floreslâ, entre 10 a
70 cm de altuíâ (Bêítoluci & Rodrigues,2002b). Em gÍândes agregações,
ocorre expansão do nicho estrutuÍal, com os mâchos utilazando, âlém dâ
vegetaçâo marginal, a vegelaçáo flutuante como plataformâ de vocalizaçáo
(Bêrtoluci & Rodrigues,2002b). Como sugerido poí Bertoluci & RodÍigues
(2002b), esse comportamento pode estar associado ao êspaçamento ênlÍe os
mâchos, quê apresentãm comportâmento agressivo diíigido aos machos rivais
(CâÍdoso & Haddad, 1984) e compoÍtâmento do macho-saiêlite (Haddad,
1991). Os ovos sào dêpositados cliretamenle ne água, na foÍmâ de pequenos
aglomerados ancorados à vegetaçáo submêrsa (Bertoluci, 1991). Em áreas dê
Mata Atlántica, os machos vocalizam ao longo dê todo o ano (BeÍtoluci 1998,
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Bertoluci & Rodrigues.2002a); em outros biomas ou áreas dê transiçáo, a
íeprodução eslá associada à estâçáo quenle e chuvosâ (Brasileiío et á/.,
2005, Kopp & Eterovick, 2006, Cânelas & Bertoluci, 2OO7). É uma dâs
espécies de aníÍbios mais comuns na América do Sü1, ocorrendo êm árêas dê
planície ao leste dos Andês, em altitudes de âté 2.000 m (Frost, 2008)-

Os machos de Scinax fuscomarg lÍrâlus (Figura 9.47 C) vocâlizem nas margêns
de lagoas temporárias ou permanentes. usândo a vegelaçáo mârginâl como
poleiro (Toledo & Haddad,2005b, Vasconcelôs & Rossa-Feres 2005). Os ovos
são depositados direlamenle na água, onde os girinos se de§envolvem até a
metamorfose (Eastos el a/., 2003, Toledo & Haddad, 2005a). A rêproduçáo
ocorre nâ estação qLrente e chuvosa (BÍâsileiro el a|.,2005). A espêcie
distribui-se amplamente no interior do Brasil, paítê oriental da BolÍviâ,
Paraguai e nordeste dâ AÍgentina (Frost, 2008).

A rá-cechoíro \Physalaemus cuvieÍíl é uma espécie de pequeno porle, pode
ser enconlrada em áÍeas alagadâs com bâstante vegetação. De hábitos semi
fossoriâis Íse enterra duranle a seca) pode sêr encontaâda perto de corpo§
d'águâ temporários- Náo se adâpta bêm a distúíbios anlropogênicos. Os
mâchos vocalizem nas mârgens de coípos d'águâ temporários e semi-
permânentes, ao nlvel do cháo, frequentemênlê escondidos na bâse
vegelação marginal e emeÍgentê (Bertoluci 1991, Rossâ-Fêrês & Jim 2001,
Be.toluci & Rodrigues 2002b, Toledo et al-,2003t. Durante o amplexo, o casâl
conslíôi um ninho de êspume flutuantê, que ê ancorado à vegetação ãquática
e contém ovos totalmênte despigmêntados (Cei 1980, Bertoluci 1991). A
reproduÇáo ocorre ao longo dâ êsteÇáo qu6nte ê chuvosa (Bertoluci 1998,
Bertoluca & Rodrigues 2002a, Toledo et a/., 2003. Brasileiro et âl-, 2005,
Canelas & Bertoluci.2007). Essa êspécie ocorre amplamentê no Brasil, sendo
encontrada desde o Rio Grande do Sul até a regiáo âmazÔnica, parte oriental
do Paraguai, Argentinâ e Departamento de Santa Cruz, na Bolivia (Frost,
2 00 8).

Physalaemus centralis (Figuta 9.47 A) são teraestres e noturnos. Podem ser
enconlrados em árêas abertas, vocalizando êm meio a vegetaçáo, tanto nâ
maÍgem quanto no inlerior de ambientes permanentes ou lemporários. A
Íeprodução é prolongada e o amplexo axilaÍ. A desova é depositada em ninho
de espuma sobíe a superfície da água, com ou sem vegetaçáo. (lJetanabto,
2008).

A identiíicaçáo das espécies do gênero Pseudopaludicola é complexa, sendo
comuns ê.ros dê detêrminaçáo (Lobo 1992. 1994). A história nâtural dâs
espécies desse gênero é pouco conhecida (Lynch, 1989; Lobo, 1992).

Pseudopaludicola mystacalis ênconlra umâ amplâ dislribuiçáo na América do
Sul, desdê o sudêste do Brasil âté o leste da Bolívia, passando pelo Paraguar
e Argenlina (Frost,2008). A espécie pode ser encontrada em alagados, no
inlêÍior do certâdo, e em árêas abertas inündedâs com gramÍneas durante o
pêríodo íeprodutivo e âdapta-se facilmênte a modiÍicaÇão antrópica (Santâna
& Tostes, 2007). Na Fazenda Chapâda A foram obseÍvados machos
vocalizando sempre â tarde ê no inÍcio da noite em áreas paludosas de
ambientes permanentes e temporários.

Foram encontradas três espécies de Leptodactylidae. Essê grupo conhecido
populalmenle como rás sáo exlremamente variáveis no tamanho (2-25 cm),
estrutura e aparência- AIgumâs espécies sáo êxclusivamente aquáticás,
outras são semelhântes a sapos da Íamilia Buíonidâe, algumas são
arborÍcolâs e algumas êspécies sáo predâdoras de vertebrâdos- As êspécies
dâ subÍamília Leptodactylinae constroem ninhos dê êspuma, onde Íicam os
ovos e girinos Íecém eclodidos. Os girinos geralmêntê sáo âquáticos, mas
exislem êspécies cujos girino§ completam seu desenvolvimenlo no ninho, e
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outras que lêm ovos terrêslres com dêsenvolvimento direto (Lime êt a/,.
2006).

A rá-mânteiga (anleriormente chamadâ de Lepdodâctylus ocellalus e
atualm€nte conhecidâ como Leptodaclylus ,afran§) ê um animal de grande
portê, podendo medir ãte 12 cm e habita árêas abertâs ê pode ser êncontradâ
também em lagoâs. Os machos vocalizâm ao nlvel d'água em ambientes
aquáticos localizados em áreas abertas ou na borda de mata (Bertoluci &
Rodrigues, 2002b). Os ovos são depositados em ninhos de êspuma Ílutuantes
e â fêmeâ pêrmânece com os ovos e girinos, protêgendo-os dê predadores
(Vez-Ferrêira & Gehrau í975i Bertoluci, 1991). Os girinos dessa espécie são
gregários, deslocando-se em cârdumes globulares (Cea, 1S80; Bertoluci &
Rodrigues, 2002b). A rêproduçáo ocorre âo longo da estação quente e
chuvosa (Bertoluci, 1998; Berloluci & Rodíigues 2002a; Bresileiro et al., 2005:
Canelas & Eertoluci, 2007). OcoÍrê em todâ a Amêrica do Sul ao teste dos
Andes (Frost,2008).

A rá-pimenta (Leptodactylus labyÍinlhicus\ (Figura 9.47 E) também é uma Íã
dê g.andê porte, generalista quânto à alimentação e sê adapte muito bêm a
áreas antropizaclâs. É um ânimal que sofrê grande pressâo de caça, já que
possui a carnê muito âprêciada pe,as comunidades tíadicionâis. Os machos
vocalizam em lagoas temporáÍias, íiachos e lagoes pêrmanentês, podendo
utilizar, como sltios de vocalização, buracos e depressóes do cháo ou até
mesmo águas rasas, mantendo sêmpre a câbêça íora da águâ- O casâl em
âmplexo deposila os ovos em ninhos de espume consplcuos na bordâ de
lagoas temporárias, quase semprê cobeítos ou citcundados pela vêgetaçáo
(Zinâ & Haddad,2005). A reprodução está associâdâ ao peÍlodo majs quenle
e chuvoso do ano (Brasileiro el al., 2005, Vasconcelos & Rossa-Ferês, 2005).
Amplamente distribuída no Bíasil, essa espécie pode §er enconlÍeda nos
cerrados e caatingas de Roraimâ, Rondônia, Amapá, Pará, regiÕes nordêste,
sudeste e cenltâl do Brasil, coste da Venêzuela. pâÍte oriental do Pâraguai,
Bolivia e norte da Argentanâ (lUCN,2006).

A rã-assoviâdeira lLeptodactylus tuscus) é terrestre e nolurnâ. Sáo
encontíadas píincipalmente em áreas abertas e os machos vocalizâm sobre o
cháo nas matgens de lagoas temporárias ou depressões sujeitas a
inundaçôes entre touceiras de gramineas- A Íêproduçáo ocorre na estação
chuvosa, a desova, contendo ceÍca de 250 ovos, ê depositada em ninho dê
espuma em càínara subterránea const.uida pelo macho (Uetanabro,2008).

O índice de riqueza de espécies (S) des áíêas âmostÍadâs bem como o indice
de diveísidadê de Shânnon-Wienner (H') pode ser êvidenciedo ne Tabelâ 9.17
e ilustrâdo nâ Figure 9.46. A áreâ mais riôa e diversa foi a Areâ 2, lagoa
peÍmanenle mesmo durante â sêca seguida pela ÀÍea 1, vereda com
pequênas poças de água. Na Árêe 3 â veredâ encontrâva-se praticamente
secâ, e na Área 4, a íormaçáo vegêtal Ceítadão e náo âpresentâva nenhuma
,onte pêrenê de água, por isso não íoíam registredos anuros na área.

Tâbelâ 9.17 Índlcês dê Riqu.zâ {s) ê divêrsidâde de shãnnon-wiênneí {H }
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Flgurã 9,46 Rêlagão rlo númêro de êspé.is3/á.êâ ilúst.ando a riqueza nas áre.s

Figurâ 9.47 FotogÍã{aâs do êsp,
hêrpêtoí8úna nâ F.zêndâ Chapsd:
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Physat.aõus cêht..tit (anuÍ.: L.iup.íic..); B - Rhinetta tlbêscens) (anura: B!íôn

Êonr.: cé1.,.r Âmbi.nr.l, 2or2

lu.coúa.oinatus (^.ura: Hrlicae): o - Rhin.lt. otanulos. (4.!t. Buíonidrê): E
,áâyrirrhc!s lA.ur.: LeDtod.crylida.): F - coe.odlossu .iq.orur.r.ru, (squr6ár,

9.4-5.5 Conclusáo

Todas as espécies regislradas estão dentre as esperadas para a região ê náo
íoi registrada nenhuma espécie âmeaçada ou endêmica.

A riqueza da herpetofaunâ registrada nô presenle estudo é subestimada para
â regiáo uma vez quê o levântamento foi realjzado na estaçào seca, o qu€
culmina na Íeduçâo do número dê individuos forregeando no ambiente, pois e
mâioria das espécies, plincipalmênte dê anuros, se repíocluz no período
quente e úmido do ano (AICHINGER, 1987).

Apesar de náo terem sido âvistadas serpentês durãntê o perÍodo do
levântamento, as entrevistas com funcjonários possibilitâram constatar umâ
gránde diversidade desle grupo. Apesar da sazonalic,ade não seí um Íatoí tão
êvidente para aépleis quanto o observâdo parâ os anfÍbios, meses írios ê
sêcos podem aprêsentâr um número de espécies menor (STRÜSSMANN &
SAZIMA, 1993). A utilizâçáo das observações íêitas poí
funcionátaos/moradores locais, em getâ1, é de exlrema amportância na
complementaçáo dos dados de trabâlhos de levantamento, uma vez que
alguns grupos, como as seÍpentês, são de difícil observaçáo.

Apesar dê nenhuma das espécies enconlradas no local estarem em listas de
ânimais ameaçâdos de extinçáo para o estado de l\rines GeÍais (FUNDAÇÃO
BIODIVERSITAS, 2007) ou Brasil, âinda assim exisle uma grande
necessidâcÍe de píeservação das mesmas e também de seus habilats.
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9.4.6 lctiofauna

9.4-6.1 lhtroduçáo

O Rio São F.anci§co nâsce no Chapadão dos Zagaias, no§ altos oriêntaas da
SeÍra da Canast.e, por vollâ da altitude de 1.450 m (CETEC, '1983) e percorrê
3.160 km em dirêção áo norte, ataavessando os Estados de Minas Gerais ê
Bahia. A partiÍ da alturâ de Sobrâdinho (BA) toma curso leste, perfazendo a
divisa enlre Bahia e Pernambuco e entre Sergipe e Alagoes, até e íoz (Kohler,
2003).

A baciâ do Rio São Francisco, é tradicionalmenle dividida em quatro
segmenlos: alto, médio, submédio e baixo, O alto compíeende da nascente
até Pirapora (MG), o médio estende-se de Piraporâ (MG) até Remanso (BA), o
submédio de Remanso (BA) atê a cachoeira de Paulo Afonso (BA) (onde sê
encontrâ o complexo hidÍelétrico de Paulo Afonso) e, finâlmente, o baixo,
êstendê-se de Paulo AÍonso àlé a íoz (Paiva. 1982). O ello curso é
caraclerizado por águas lápidas, frias e oxigenadas, o médio por ser rio de
planalto, com mênor velocidâde e sujeito a grandes cheias; o submédio êstá
praticamente berrado ê o bâixo. por set trecho de planÍcie, é mais lento e
ênconlra-se sob iníluêncaa marinha (Sato e Godinho, 1999).

Boa patte dos estoques pesqueiros da bacia encontra-se sobre explorados.
Os conflitos pelo uso dos recursos foíem agrâvados, devido bârralnentos do
rio com fins de geração de eletricidade, que provorJ seí uma rêalidade
drástice parâ a mânutenção dos estoques nalurais em lodâ a bacia. Os
primeiros impâctos originâram-se da construção de Três Mârias, seguido de
Sobradinho, culminando com Xingó. Os impaclos gerados sobre a migÍâção
reprocÍutive de peixes, alteração do sistêmâ lótico pare lêntico e modificação
da estrutura dê comunidâdes âquáticas, desencadeâíâm uma série dê
inteívençóes no comportamento ê na composiçáo dâ ictiofauna, quendo
âlgumâs espécies da Bacia entreram em colâpso {Bârbosâ e Soarês,2009).
Â ictiofâunâ da bacia dô São Francisco tem sido esludadâ desde as primeiras
expediçóes cientÍticas ao Brasil. Apêsar disso, trâbalhos amplos sobÍê o§tê
grupo na bacia são raros. Segundo Britski et ar. (í984) uma exceção é a
histórica monogrâfia 'Velhas-Élodens Fiske' publicâda por Lütken ('1875).
Recêntêmente, Íravassos (1960), Bíitska et a/. (1984) e codinho (2009)
apresenlâram lislas dê espécies do Sáo Francisco.

A bacia do Rao Jêquital, na qual está locelizadâ a área de estudo, está
inserida na Unidâde de Planejâmento ê Gêsláo dos Recursos Hictricos -
UPGRH SF6 e localize-se na regiáo norto-nordêste de Àrinas Gerais, sêndo
aíluente da margem direitã do Rio Sâo Francjsco, prlncipal mânanciel da
região noídeste do paÍs. Locelizâdâ em latitudês tropicai§, â região se insere
na'área mineira do Nordêste'(CBH Jequiai).
A baciá ocupa uma área aproximada dê 8.661,77 km, e seus principais rios
são: Jequitâí, Sáo Lambeíto, cuavinipã, Córrego Fundo ou Riacháo, Córrego
Embassaaa e Câbeceiras do Rio Jequital. O Rio Jêquitai nasce na Serra do
Espinhaço em eltitude de 1.350 m e, após um percurso aproximado dê 300
km, tem sua foz iunto ao Rio São Francjsco em altitudes inferiores a 5OO m
(op. cit.).

O presentê líebalho tem como objetivo gêral caracterizar e ictioíauna
píesentâ na áree de inÍluência Fazenda Chapâda A, locâlizada no municlpio
de Jequitaí (lllG) e pertencente à Brascen Empreedimentos Florestais S.A., e
como objetivos êspecificos:
l- Veriticâr o uso da regiáo por €spécies migradoras, ou ameaçadas;
ll - Levântar os possíveis impâctos gerados pela operaçáo empreendimento e
indicar mêdidâs para saná-las.

t'I-
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Este trebalho subsidia.á o Estudo e Relatório dê lmpacto Ambiental
(ElA/RIMA) da reÍeíida propriedade.

Selecâo dos oontos de âmostraoem

Paía a selêçâo dos pontos de amostragem. forâm utilizados os sêguintes
critérios:

. corpos hídricos que encontram-se sobíê influência do êmpreendimentol

. corpos hÍdricos que melhor pudes§em representar a ictiocenose do
ambiente em questáo;

. corpos hídricos ace§sÍveis nos quei§ es metodologias de amostragem
pudêssem set aplicadas,

9-4.6.2 Materiais e Métodos

Tâbela 9.18 Coordênadas dô3 Pontos de Âm06 tre9em (D.tum WGs84)

As coordenadas dos ponlos de âmostrâgêm podem seÍ obsêrvâdas na Tabelâ
9.18 e suas.especlivas localizaçóês na Figura 9.48 e Figura 9-49.

1

2

Riacho Á9ua Suja

Córre9o das Pedras

Próxiho à ponlê da eslrada de

Ào lúído dá sed6 do sllio q!ê o
ma.geiâ.

17' 7 27.91"5
44'25 45.4 8"O

17" 2 r 8.14"S
11'22 51.95"O
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o dos poEtos de amostrásom e dos limitês da Fazendã

L.e.nda: Nôde volr.dô pa lô.qêm iluúl'.llva

Figurâ 9.r19 Otênagem da íegião, destâcândo os pontos de amo§tragem
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. Ponto I - Riacho Âqua Sujâ

O Riacho Águe Suia possui parte de suas nascentes Iocalizadâs dentro dos
limjtes da Fazenda Chapada A, e cerca de 930 m de altitude, de onde
percorre ceÍca de 7,5 km até o ponlo amostral e, posterioímente, se torna o
córrego Corrente após juntâr-se com outío corpo hídrico, peÍcoírendo mais 10
km até a foz com o Rio Jequitai. Possui grande variação em sua vâzão, sêndo
pouco coírente na êstaçáo sêca ê com uma vâzão maioí no peÍlodo de
chuvas- Na ocasiáo do estudo. houve ume foíte chuvâ, o que elevou
signiÍicâtavamente sêu nlvel. A§ matas da bacia, acima do ponto dê
âmostregem, são, dê maneira gerâ1, bem preserveda§. Oe me§ma forma, as
males cilieres lambém sáo bem preservadas, tenlo rio âcima quento junto ao
ponto amostíal. Possui o leito arênoso/argiloso com presençâ de câscalho.

Flgura 9.50 Fotogr:fias do Ponto 01 dê amosiragom - RIachô Âguâ Suie - vist
dê cimâ dâ ponto,

. Ponto 2 - Córrego dãs Pedras

O Córíego des Pedías possui quese que a totalidade dâs suas nãscentes
locâlizãdas dentro dos limites da Fazendã Chepâda A. Nescê a cerca de 950
m dê altitude, percoíre eté 6 km até o ponlo dê amostregem, e mais c€rca dê
3 km até sua foz, iunto ao rio Rancho Fundo, quê por sua vez dêságua ho rio
Jequilâi. afluente à direitâ do Rio Sáo Frâncisco. Possui leito argiloso, com â
píesença de grandes lâjes de pedra. Há gíande variaçào da vezão do corpo
hídrico, sendo que na ocasião do êstudo, coríia pouca água. A região é
dominâda pelo Cerrado sentido restÍito e a mata cilier de suas nascentes é
bem preseavâda.

l-
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Fonrê: Cal.rê. Ambiént.t. 2012

Metodolooia

Para a reâlização do levantamento da ictioÍauna presenie na áreã de
influência do empreendimênto, foram uliljzâdos quatíó métodos de captura,
seguindo a descriçáo de Uiêda e Castro (1999):

- Peneira;
- Tarrafa (malha 20 mm):

- Puçá;

- Rêdes de emathar (meÍhas 15,20,25,30,35 mm entre nó5
adjacentes) de Í0 m por'1,5 ín cadâ uma_

Os dâdos quantitâlivos íorâm obtados através dos animais capturaclos pela§
redes de emalhaí. Ouanto eos dêmajs dâdos, poÍ terem sido óbtidos al;avés
de métodos de capturâ ativâ, foram considêreclos apenes qualitalivãmente, ou
seja, indicando a presença ou ausênciã da êspécie.
As redês de emelhar forâm ârmadás no íinel do dia 6 rêcolhidas na manhà do
diâ seguinle, ficando expostas de 12 a 14 horas, durantê o turno de noite.
Os ânimâis capturedos nas diferentes metodologias dê pesca Íoíam
identjÍicados, fotografados e devolvidos à águâ. S;mente os animais que
morreíam ou cujâ identiíicaçáo tâxonômica náo foi possível em campo foram
fixados_em formol 10o/o e posterioÍmente conservados em álcool 7O% segunclo
metodologiâ de Vazzoter (1996).

l.r r,
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Figura 9.51 FotograÍias evids.ci.ndo o Ponto 02 de .mostíâgem - CórÍêgo d..
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Para â identiíicaçáo dos peires, forem consultados os sêguintes tíabalhos:
Sâto e colaboíadoÍes (2006). Alves e Leal (2010), Menezes e colaboracloÍes
(2 0 07).

Pârá a definiçáo do stalos dê âmeaça das espéciês registradas foram
consultadâs três listagens oíiciais, quais sejam, nivel regional (lVinâs GeÍais,
2010), nível nacional (Brasil,2003) e nív€l mundial (1UCN,2010).

As coletas foram íealizadas nos dias 7 e I de novembro de 2012, mediante
concessão, por partê de Oiretoria de Pesquisa ê Protêçáo à BiodiveÍsidedê ê

Gerência de Protêção à Fauna e Flora do lnstituto Estadual de Florêstas
(lEF), da Autorizâçáo de Lêvânlâmento/lnventâriamênto dê Fauna Aquática
pâra fins cientÍíicos, sob o númêro Í35/2012 (Anexo 9).

9. {.6.3 Resu/Íados e discussão

Foram registrâdâs sêtê espécies divididas êm três ordens ê cinco íamílias. A
ôrdem Characiíoímes foi a mãis representada, com clnco espêcies. Não foi
registíade nenhuma espécie migradora de longa distânciâ e todas as espécies
encontíâdas pelteícêm à bâcia do Rio são Francisco. Tâmbém não foram
encontradag espécies ameâçâdas em nenhum dos nivêis (esledúal, íederal ou
mundial) (Tabela 9-'19, Figurâ 9.52).

Tabêlã 9.19 Listaq€m dás êspê.iês dê pelxês rêsis!íâdas durante o
lovantamênto dâ ictrolau.a na áreâ dÊ intluén.iâ dã Fazeôda Chãpáda A

Astyêna, bima.ulalus lêmbari-do-rabo-amãrelo

lambari do Íabo-vêímelho

6

I I

2

2

SILURIFORMES

Número dê És Péclês

1

31

6

ORDEi'

2
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Mesmo exislindo poucos levantamenlos de iclioÍâuna realizâdos êm córregos
da bacia do Rio Sáo Francisco ê, principalmente, na Bacia do Rio Jequitai,
considêra-se que â riquêza registradê nestê trabalho, provavelmente, ê
subestimade pâra a região em questáo. Em trabalho dê Mattox ê
colaboradores (2008), rêâlizado em corpos d'água supeÍÍiciâis na SerÍa do
Ramalho, mãrgem direita do Sáo Frencisco (localizados na Bâhiâ, próximo à
divisa com Minâs Geíâis), foram rêgislradâs 44 especies, divididas em sers
ordens e 19 íemíliâs, incluindo uma espécie êxótic6. Tal difer€nça de riqueza
pocle ser explicâda devido â amplitude tempoÍal e espacial cle amoslrâgêm_

râ 9.52 Fotografias clas êspéclês colêtâílás durante
lâuna n. á.€e dê influànci. da Fazendá châ!âdâ 
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Nas últimas décadas, diversos êstudos abordam a quântidadê de espéciês de
peixês êncontrâdâs na baciá do Sáo Francisco. Alves e Pompeu (200'l)
relacionam 93 espécies. Em 2005, os mesmos âutores ámpliâm para 107
espéciês, das quaas setê são novas pára a ciência. Godinho (2009) baseado
em Britski et a/. (1988), Costa (1995) e Sato e Godinho (1999) e Alvês e
Pompeu (200'1), eslimam que a bacia do Sáo Francisco pos§ui 184 espécies.
No estudo mais recênte, elaborado por Barbosa e Soares (2009) Íoram
encontradâs 214 e§pécies nativâs. cosla eÍ a/. (1998), estimaram a riqueza
de espécies da bacia em Minas Gerais em '170.

No êntanto, estes números náo seÍvem como base para comparaçáo diíetâ
com estê estudo, pois além de lêvarêm em consideíação â lotâlidãde da bacia
hidÍográfica (com exceção do estudo Costa el al.(1998)), envolvêm um maioÍ
esfoÍço amostral tempoÍal e espacial.

Diferêntemenle de íorte predomináncaa dos characiíormes enconlÍade nêsse
estudo, Bârbose e Soares (2009) encontrârâm, p a loda a baciâ, um número
pÍóximo de 77 espéciês de Characiformes e 79 de Siluriformes.

Esta questão ainda êstá Ionge de um consenso no meio acadêmico e é

inÍloenciâda pelos anteÍesse§ envolvidos. Por isto
taatada com cautêlâ.

tal lemática deve ser

9 - 4. 6. 4 Con sicleÍações F ina is

Há uma discussão nos meio§ âcadêmicos sobíê o exacerbado consumo dâ
água do solo da monocultura das espécies de Eucâlyptus sp. Âlguns autores
atirmam que esse consumo Pode eÍeter e recarga hldrica dos lençóis íreáticos
lKoopmans (2006), Paula-Lima (1993), Lang (2004)). Está é uma queslãô
impoitante do ponto de vistâ dâ ictioíaunâ devido ao clima e a danâmicâ
hidíolôgica dos côrregos da regiáo, que possuem uma grande varjação de sue
v azáo-

Entretantô. Câjâzeiras ê colaboradore§ (2007) afirmam que. pelo menos do
ponto dê vista ambiental, teis afiÍmâções já náo fazêm mâi§.sentido devidô
âos 

"u"nços 
tecnológicos que gerâaâm centenâs de novas variedades mêlhor

adaptadaa. AIegem que como tôda atividade, a oucaliptocultura em seus
momentos iniciâis, não contava com pesquisa científica, de modo quê as
técnicas de manejo eram Pouco produtives e as espécies inadêquadas lsso
rêsultavâ em florastas de baixa qualidade e produtividâdê, o que eiudou â
propagar os maleflcios do eucalipto às condições âmbienlâis.

Ao considêrar especificamente o uso de água no manejo da eucâliptoculurâ
da Fazênda Chaiâda A, íêssâltâ-se que o êmPreendimênlo utiliza apênas
água subtêrráneâ. Tal uso encontra-se dêvadamentê rêgulârizâdo de acordo
cõm a Porteria 0288912012 dê 3'l de agosto dê 2012.

Todâs as espécies registrâdes no presente êstudo são perlencentes à.bâcia
do Rio Sáo Franciscõ. não Íoi íegistrada nênhuma espéciê ameâçada êm

nênhum dos niveis, quais sejam, estadual, fedêíal ou mundiâl' tào pouco

espéciê magradora de longa distância-

BEF§I Cêleres
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Planos de corte e colhêita de madeira
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ANEXO 8

Alteração das condicionantes da LIC N' 009/2014
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Qualquor nudança üomovida no ohlpeendine lo que venlí a atler.lÍ a condbáo oigilal do0!;llt9 
!as. 

irtsftagA,es e causat inteieÉhcia nesle paogíama cteverá ser previanente itfonhacla eaptovada polo óÍgão ambiatltal.
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