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REQUERIMENTO PARA INTERVE NçÃO AMBIENTAL \f,
1.2 CNPF/CNPJ: í 05.356.896-87ABREESCH DE USANNome1 JESUS1

1.4 Bairro: ZONA RURAL

1.7 CEP: 35.334 ' 000
CLARAS, S/NODAS1.3

DO ANTA1.5 MunicíPio: S
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ffi GOVERNO DO ESTADO DE MINAS GERAIS

Secretaria de Estado de Meio Ambiente e Desenvotvimento Sustentável- SEMAD w
ANEXO III DO PARECER UNICO

/

Ambiental SEM AAF 0401 0001 604/1 3

2.1 Nome: 00301626-8 / JESUS SANCHES ABREU 2.2 CPF/CNPJ: 105.356.596-87

0411012013 11:16:56 NUCLEO CARATINGA

2.3 Endereço: SITIO AGUAS CLARAS, o 2.4 Bairro: ZONA RURAL

2.5 Município: INHAPIM 2.6 UF: MG 2.7 CEP: 35.330-000
2.8 Telefone(s): 2.9 E-mail:

3.1 Nome: 00301626-8 / JESUS SANCHES U 3.2 CPF/CNPJ: 105.356.596-87

3.3 Endereço: SITIO AGUAS CLARAS, o Bairro:3.4 ZONA
3.5 Município: INHAPIM 3.6 UF: MG 3.7 CE,P: 35.330-000

3.8 Telefone(s): 3.9 E-mail: f

4.3 Município/Distrito: SAO SEBASTTAO DO ANTA/Sede 4.4 rNcRA (CCrR):

'l 6283 Livro: 2-RG Folha:112 Comarca: INHAPIM4.5 lVlatrícula no Cartório Registro de lmóveis:

4.6 Coordenada Plana (UTM)

5.1 Bacia hidrográfica: rio Carati

I

Datum: SIRGAS 2000X(6):186.e67

7.837.031 Fuso: 24K

5.2 ConÍorme o ZEE-MG, o imóvel está ( ) náo está 00 inserido 6m área prioritária parâ conservaçáo. (especiÍicado no campo í í)
5.3 ConÍoÍmê Listas Oficiais, no imóv€l foi observada a ocorrência dê espécies da Íauna: raras ( ), êndêmicas ( ), ameaçadas
de extinçao ( ); da flora: raras ( ), ondêmicas O, ameaçâdas de extinÉo ( ) (especificado nocampo 1'l).

5:4 O imóvel se localiza O náo se localiza (R em zona de amortecimento ou área de entorno de Unidade de Conservaçáo.
(especificado no campo '11).

5.5 Conforme o Mapeamento e lnventário da Flora Nativa do Estado , 14,45o/o do município onde está inserido o imóvel
.apresenta-se recoberto por vegetação nativa.

5.6 Conforme o ZEE-MG, qual o grau de vulnerabilidade natuÍal para'o empreondimento proposto? (êspeciÍicado no campo 11)
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5.10.1 APP com cobertura vegetal nativa 1.6000
Agrosilvipastoril 6n 6,0000

5.10.3 Tipo de uso antrópico consolidado ,

\ Outro:

Reg. R. L. - Demarcaçáo e Averbaçáo ou Registro - Porl204 3,1054 ha
da cobertura vegetal nativa SEM destoca 7,7600 ha

larizaçâo de Ocupaçáo Antrópica Consolidada APPem 0,8000 ,ha

de Material Lenhoso

Reg. R. L. - e ou istro Port 204Reg 3,1054

80,0000
ffi

; -'.,-Q-qi nti.dade,, 
- u.,,;

m3

ha
Supressáo da cobertura vegetal nativa SEM destoca 5,0000 ha
Regu de Antrópica Consolidada em APP 0,8000 ha

eM al Lenhoso 50,0000 m3

Reg. R. L. - Demqrcaçáo e Averbaçáo ou Registro -

da cobertura hativa SEM destoca SIRGAS 2OOO 24K 186.967 7.837.031

Consolidadade I

de Material

Pecuária Limpeza de área em pasto sujo 5,0000

Total 5,0000

10.2.1 Número de fornos da Carvoaria: 1O.2.2 Diâmetro(m): 10.2.3 Altura(m):

1Q.2.4 Ciclo de produçáo do Íorno ( tempô gasto para encher + carbonizar + esfriar + esvaziar): (dias)
10.2.5 Capacidade produçáo por forno no ciclo de produçáo (mdc)

0.2.6 Capacidade de produçáo mensal .da Çanyoaria (mdc):
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5.6 Especificação grau de vulnerabilidade:Baixo

1 -.Histórico: Este processo teve como dâta dê brmalizáçáo O4l10/2013, data do pedido de inÍormagôes complomsntares
1 1/1 1/20í3, data dê êntrega das informaçóes complementares 1ot12l211g e dat:. de emissáo do paiecer técnico em Íg/í

2 - Objetivo: É objstivo deste parecer analisar a solicitaçáo para intêÍvengáo ambiêntal de supressáo da cobertura vêqetal nativa
sem destoca havondo apÍoyeitamento de matsrial lenhoso, regularizaçáô de ocupagáo antrópica consolidada. É pretãndido com a
inteÍvençáo requerida a retiÍada da vêgeiagáo nativa consideráda invàora em áieade pastagem (,,pasto suro,,), para uso na
atividads agrícola, e a regularizagáo de uso antrópico sm margem de reservatório de água; e-m umá area tút ãórespendente à
8,56 ha.

3 -.caÍacterizaÉo.do Empreendimento: O imóvel denominado Sítio Águas claras, localizado no município de Sáo Sêbqstião do
Anta' po§sui uma área total de í5;52,72 ha, e.0,7763 módulos fiscais.b uso do solo é com capim para pastagom ê agricutura de
lavouras caÍeêira, havendo em paite da propriedado de vegêtaÉo nativa em estágio sucessional meoio de re-generarto, ssndo o
clima é tropical com tempeÍaturas elevadas no veráo e amenas no inverno, e chuvas bem definidas n." estaçães do âno" com
invemo seco e verõês chuvosos, solo ÍoÍmado pollatossalo voÍmelho amarelo do tsxtura aronosa, hidrografiá composta por

' Córre-go Águas claras, pertenceFte à sub bacia dd ri; Ca;;ün!ã e Lcia oo rio ooce, ê topografia iibeiramentê ondutada e. ptana. 
.Não foi obseÍvada área subuülizada havendo médio nÍvel de alntropizaçâo. oumnte a vistoriã obseõou-se a presença de Áiea de '

Pres€Ívaçáo Permanente sendó caracteÍizada como margem de curso d' água, nascente e lató, lue ie encontra medianamentê
preseÍvada com vsgetaçáo nativa possuindo em parte capim. plantado.

3'1 - Da Rêsen/a Legal: A propriodâde náo possui Beserva legal devidamênte averbada em CáÍtório de Registro de lmóvêis,
devondo ser regularizada por ocasiáo deste procosso, possuiido vegetaçáo nativa quo se encontra em eúdo de conservaÉo

\-.bom, Íormada poÍ Florestâ Eslacional Semidecidird su6-Montâna erã eúgio médio ds rêgeneragáo náturat náo necessitando
recompor para atêdder o mínimo legal. O gàho ambiental neste caso rehãiona-se ao Íatõda reg'iáo iá ter sido muito altorada com
substituiçáo da vegetação nativa por lavouras e pastagens, possuindo as reseÍvas papet importa-nte na preservaçáo de espécies da
flora, manutenÉo da fauna e consenaçáo do solo e água. 

'

4 - Da Autorizaçáo paÍa lnteÍvonçáo Ambiental:

A intervgnçáo na área requgrida (8,56 ha) é caracleÍizada como sendo supÍessáo da cobêrtura vêgetal nativa sem destoca e
1:9:L?]i_,Sfi9 

d" *o antÍópico,_mas pode ser caractorizada como uma limpeza de área, pois o bcãt mostrado peto tuncionário dapropriedade é uírJa área de pastagàm com_ prêsença de espécimes nativa àvasora e samambaia, onde havêrá geraeáo de
rendimento lenhoso com a intervençáo solicitada sendo previsto que o empÍsendedor pretende realiái a supi"i"aã oa ,"g"t"çao
aÍb.ystiva 

99 q9lYeno e médiô porte, em estígio inicial de regeneã6o naiurat. O rendimenio prwtsto sêÉ de og,ggma de tênha

Tti::I ,."9|.1116-u Ín3 /ha) sendo que o maierial lenhoso rãsuftanie da eptoraçáo será usaáo na mesma propíêdadgna Íorma
l3_!-l!"_: 

d?y9!d.se exptoÍar apênas a vegetaçáo nativa de diâmetÍo mais Íino ( menos de 08 cm) e de menoi porte, dàixando as
arvorês de maior porto e diâmetro de copa para pêrmitir sombra. A regularizaçáo antrópica se locaiiza em partê da margeÍn de um
!:!1-"1"]1 : (reseruatório de águd sêndo ÍoÍmada por imóvel redideiciat, terreiro ao iedor de cháoúoà e prrte oe tãrrorra
caTeelra com aspecto de construÉo antiga, @nsidorando-ss sua arquitetuÍa e matoÍiais utilizados na constÍuçáo, som haveÍ novas
inteÍv-ênções em área dê preservaçáo permanente. o local rsquerido para limpeza da área é passível de autoiizaçáo, por ser em '
área fora dos limites dê reseÍva legal.s. área de preservaçáo pwmanente, poiiaverem outros indivíduos das mesmas espócies napropriedade e regiáo, náo sendo a alividadô de potenciaipolukJor, e assim provocando baixo impacto àmbiental. possui iopografia
suave ondulada, não devendo ser utilizado máquina para desenvolvimonto dos trabalhos, náo havondo alternativa tócnica e

\--ocacional para a atividàde, sendo o rocar.êscorfiido que ia soteu processó ã;ilõáâ;, ü;;ãi"g"t"çao o" 
""pim 

rasrêiÍorecobÍindo o solo. A árêa üstoriada para timpezaé mo*ãoa no ,apa.nexo ao processo com cúr mrr"l'À*í oã-tjài!ii;;;;pÍopriêdado sendo Próximo às ilMsas com o proprietáÍio olah Louros de Assis, ao norte e ào sú|, limitando-se com a área depa:tapelt, qevlndo-sê deixar'sêm exploraçáo a vegêtaçáo mais dêsenvolvida nas proximidades, sendo desta ÍoÍma a árêa
autorizada dê 5,00 ha de intervençáo âmbientd de êupri:ssáo da cobertura vegetar'nativa no rúifroposto para âtividade agrícola
e de 0,8o ha de regularização antrópica consolidada. A intervençao é passíveipo; 

";;em 
ár*;;[gÉüçáo nativa, mas em

::119:]ri"]i11"_1T,1eraçáo, 
que náo irá alterar a biodiversidaàe existénte ná resiáo, emto;iÀ a;"tÍopizqdo, náo s6r asentô dêporuçao, sendo assim considerada de Baixo lmpacto Ambientâ|.

.5 - PossÍvsis impactos ambientais e rêspectivas medidas mitigádoras:

os impacto§ ambiêntais geÍados ou possíveis dê ocorrer durante a inten ençáo abrangem a área do emprêêndimento e seu ,entorno, aHando diréta ou indirêtâmente o meio ambiente, sendo:
lmpaclo sobrê a vegetaÉo a ser suprimida, quê deixará de oxisür no local adotando-sê como medida mitigadora a exploraçáo de
espécio vegetal que há outros'indivíduos na regiáo, náo alrerando a sua biodiversidadê.
P-od-erá hâver possÍveis impaclos.rêlaciónados à'vegetaçáo localizada ao Íedor da exploração; mas por seiem árvores de pouca
copa e pêqueno poÍto, há uma minimização deste impacto.
outro impacto possível seria a retiradã dà cobertura vegetal no solo, o que podoria provocar lnôio de processo erosivo, mas comomedida mitigadoÍa, será màntidâ a cobertura vegetar d; hvoura agricora, riàà permilinao soto "p;;t":o smpreendêdor rêalizaÍá atividade em local coit antropizaçáo, m-antendo inaiteradas as áreas áe preservaçâo permanente evegotagáo nati\ra desen\olvida com maior poíte.
DeveÉ cumprir também as açóes propostas de plantio de mudas de áÍvores nativ.as o frutíÍeras e constrqEáo de sistema dedÍenagem adequado eütaÍido o assoreamento do reservatório próximo.

6 - Conclusáo

2t201g

E ANÁLISE DOS. E§TUDO§ E FIüRE§TÂTI,í.

{2- PARECER ,MITIGADORA§.§ FTORE§TÂIS

:::.lt "-:i!."-,-é-"1"::Y9"r" 
p-"19 D.EIERIMENTo de intervênçáo ambientar de suprossáo da cobertura vegetat nariva semqesroca' ÍêguErizaçao dê ocupaçáo antrópica consolidada em APP eq)íírea totalde d,s6 ha na propriedado do sÍ. Jesus Sanches*4/^ '


