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LAUDO TÉCNICO 

Modalidade: supressão de vegetação nativa em estágio inicial de regeneração natural ou de 

formação florestal com espécies pioneiras para uso alternativo do solo no bioma mata atlântica 

 

LT – 006/18 

1. IDENTIFICAÇÃO: 

 

EMPREENDEDOR: 

Nome: Prefeitura Municipal de Maximiliano de Almeida 

CPF/CNPJ: 87.613.279/0001-67 

Endereço: Saída para Paim Filho 

Município: Maximiliano de Almeida – RS 

Matrícula: 3.278 

 

VISTORIA: 

Data da vistoria: 07/06/2018 

Hora: 14:17 h 

 

2. Análise da área e da vegetação proposta à exploração 

Segundo o projeto, a área proposta ao manejo é de 0,57 ha sendo a vegetação formada por timbó 

(Ateleia glazioviana), mais de 80% desta espécie, com altura média de 6,00 metros e vai gerar 

80,00 mst de lenha. 

 

03 Avaliação em nível de campo 

A área para manejo é de 0,57 ha. A vegetação proposta a ser manejada é composta por mais de 

80% de timbó, Ateleia glazioviana, com 6,00 metros de altura média. A área a ser manejada vai 

gerar 80,00 mst de lenha, assim a reposição obrigatória será de no mínimo 800 mudas de 

espécies nativas da região. A área a ser descapoeirada está bem exposta no croqui, o qual deverá 

ser seguido. A área licenciada está fora da área de preservação permanente, conforme Art. 4º da 

Lei Federal nº 12.651 de 25/05/2012, alterada pela Lei Federal nº 12.727, de 17 de outubro de 

2012. 

 

Coordenadas: 

S -27º 39’ 08,3” 

W -051º 47’ 54,2” 

 

 

 

 

 



Araucária Serviços Topográficos, Projetos e Consultoria 

CNPJ 05.807.308/0001-67 - São José do Ouro/RS 

Tel.: 54-3352-1963 
 

04 Avaliação da medida de compensação proposta 

A reposição exigida legalmente é de 10 mudas por metro estéreo de lenha obtida, sendo o mínimo 

de 100 mudas de nativas. Para a reposição florestal somente poderão ser utilizadas espécies 

nativas na compensação. 

Para compensar o impacto provocado pelo manejo, proceder o isolamento e/ou condução da 

regeneração natural em áreas degradadas existentes na propriedade. 

As áreas escolhidas para efeito de reposição florestal obrigatória, deverão ter, preferencialmente, 

características semelhantes às da área de manejo. 

No caso de descapoeiramento em áreas limites às de matas ciliares, manter uma faixa mínima de 

10 metros (bordadura), visando a manutenção e o aumento da mata ciliar. 

A supressão da vegetação deverá ser precedida de resgate de material genético, plântulas e 

epifítas. 

 

05 Base Legal 

Lei Federal nº 12.651, de 25 de maio de 2012, alterada pela Lei Federal nº 12.727, de 17 de 
outubro de 2012 - Art. 12º; 
Lei Estadual nº 9.519, de 21 de janeiro de 1992 – Art. 13º; 
Decreto Estadual nº 38.355, de 01 de abril de 1998 - Art. 1º, Art. 3º, Art. 5º, Art. 21º, Art. 54º, Art. 
56º, Art. 59º;  
Lei Estadual nº 12.115, de 06 de julho de 2004 - Art. 1º; 
Resolução CONAMA nº 33, de 07 de dezembro de 1994 - Art. 2º; 
Lei Federal nº 11.428, de 22 de dezembro de 2006 - Art. 25º; 
Decreto Federal nº 6.660, de 21 de novembro de 2008 - Art. 23º;  
 

06 RESTRIÇÕES 
Lei Federal nº 12.651, de 25 de maio de 2012, alterada pela Lei Federal nº 12.727, de 17 de 
outubro de 2012 - Art. 4º; 
Lei Estadual nº 9.519, de 21 de janeiro de 1992 - Art. 6º, Art. 23º; 
 

07 PARECER 

Somos de parecer favorável à concessão da autorização para a supressão de vegetação 

nativa em estágio inicial de regeneração natural ou de formação florestal com espécies pioneiras 

para uso alternativo do solo no bioma mata atlântica, com área de 0,57 ha, onde a vegetação que 

predomina é timbó, acima de 80% desta espécie, com altura média de 6,00 metros. 

A área de manejo está entre as coordenadas de ponto 1 S -27º 39’ 08,68” W -51º 47’ 

57,18”, ponto 2 S -27º 39’ 10,86” W -51º 47’ 57,23”, ponto 3 S -27º 39’ 10,42” W -51º 47’ 53,73”, 

ponto 4 S -27º 39’ 08,68” W -51º 47’ 53,73”. 

O manejo deverá ser acompanhado do fiscal. 

Como condicionante, deverá ser apresentada declaração de concordância do corte 

dos co-proprietários da matrícula (caso tenha). 

Após um ano da emissão do alvará o plantio (reposição obrigatória) deverá ser fiscalizado 

pelo departamento ambiental municipal. 
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 Responsável Técnico: 

O projeto foi elaborado pelo Engenheiro Agrícola Gustavo Muterlle, com CREA RS 

123152, ART nº 8834585. 

 

 Área de Preservação Permanente: 

O manejo liberado não está localizado em área de preservação permanente, conforme Art. 

4º da Lei Federal nº 12.651, de 25/05/2012, alterada pela Lei Federal nº 12.727, de 17/10/2012.  

Conforme matrícula, área é inferior a 1 módulo fiscal, assim, deverá as APPs ser refeitas 

em 5 m para os córregos e 15 m para as nascentes, conforme Art. 61-A, da Lei Federal nº 12.651, 

de 25/05/2012, alterada pela Lei Federal nº 12.727, de 17/10/2012.  

 

 Reposição Florestal Obrigatória: 

A reposição obrigatória é de 10 mudas por metro estéreo de lenha gerado. Como o 

manejo vai gerar 80 mst de lenha, a reposição será de no mínimo 800 mudas de espécies nativas, 

conforme determina o Art. 5 do Decreto Estadual nº 38.355 de 01/04/1998. 

 

 Reserva Legal: 

Por se tratar de propriedade menor que 4 módulos fiscais, a RL deverá ser a 

remanescente de antes de 22/07/2008, conforme Art. 67 da Lei Federal nº 12.651, de 25/05/2012, 

alterada pela Lei Federal nº 12.727, de 17/10/2012.  

 

08 Fotos 
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São José do Ouro, 11 de Junho de 2018. 

 

 

 

 

__________________________________ 

Ilton Nunes dos Santos 
Técnico em Agropecuária CREA – 61769 

Advogado, OAB - 110776 

 

 

________________________________ 

Vilso Silvestro 
Engenheiro Agrônomo 
CREA – SC 3.927-D 

________________________________ 

Paula Cristina Pomorski 
Tecn. Ambiental 

CRQ – 05201718 

________________________________ 

Dienifer Bombana 
Engenheira Ambiental 
CREA – RS 191552 

 

 

 

 

 

 

 

 


