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LPI Nº 003/2018 - DMA 
Expediente nº 1215/2017 

Atividade: lavra de saibro a céu aberto e com recuperação de área degradada 
 

O Município de Forquetinha, através da Secretaria da Agricultura e Meio Ambiente, baseado na 
Constituição Federal do Brasil, na Constituição do Estado do Rio Grande do Sul, na Lei Federal nº 6.938/1981, 
na Resolução CONAMA nº 237/1997, na Resolução CONSEMA nº 102/2005, na Lei Municipal nº 622/2009, na 
Lei Estadual nº 11.520/2000, expede a presente LICENÇA PRÉVIA E DE INSTALAÇÃO UNIFICADAS e 
ALVARÁ DE LICENCIAMENTO DE SERVIÇOS FLORESTAIS à: 
 

1. IDENTIFICAÇÃO DO PROCESSO 
Requerente: Município de Forquetinha  
CNPJ: 04.214.401/0001-03 
Endereço: Rua Johann Kremer, nº 1316, Centro, Forquetinha/RS 
Protocolo: 1215/2017         Data: 04/12/2017 
 

2. IDENTIFICAÇÃO DO EMPREENDIMENTO 

Endereço: Linha Arroio Abelha, município de Forquetinha/RS 

Coordenadas Geográficas (SIRGAS 2000): Lat. – 29.373920°S Long. – 52.163185°O 

CODRAM: 530,10 – Lavra de saibro a céu aberto e com recuperação de área degradada 

Porte: Médio (até 2,5ha) – Resolução CONSEMA nº 372/2018 

Potencial Poluidor: Médio 

DNPM/ANM: Sem registro para esta área até o presente momento 
 

3. SOLICITAÇÃO 

Licença Prévia e de Instalação Unificadas e Alvará de Licenciamento de Serviços Florestais para atividade de 

Lavra de saibro a céu aberto e com recuperação de área degradada em área de poligonal ambiental de 4.24 

hectares, poligonal útil de 1.1 hectares, poligonal DNPM/ANM de 1.81 hectares e poligonal de extração de 0.81 

hectares, com a supressão de vegetação esparsa e isolada. 
 

4. ATIVIDADE 
Conforme a Resolução n° 288/2014 - CONSEMA - Conselho Estadual de Meio Ambiente que atualiza e define 

as atividades que causam ou que possam causar impacto ambiental local para exercício da competência 

municipal para licenciamento ambiental no Estado do Rio Grande do Sul, conclui-se que a atividade é passível 

de licenciamento ambiental municipal e se enquadra na tipologia 530,10 – Lavra de saibro a céu aberto e com 

recuperação de área degradada, com porte atualizado na Resolução CONSEMA nº 237/2017, porte médio até 

2,5ha de poligonal útil, sendo considerado de médio potencial de poluição.  
 

CONSIDERAÇÕES, CONDIÇÕES E RESTRIÇÕES: 

1. Quanto ao empreendimento:  

1.1. A presente licença não autoriza a atividade mineral; 

1.2. A área a ser minerada corresponde à poligonal ambiental de 4.24 hectares, poligonal útil de 1.1 hectares, 

poligonal DNPM/ANM de 1.81 hectares e poligonal de extração de 0.81 hectares, situada no perímetro rural da 

Linha Arroio Abelha, município de Forquetinha/RS;  

1.3. De acordo com material apresentado pelo Geólogo Jhonatan Felipe de Almeida, CREA/RS 201.957-D, 

Anotação de Responsabilidade Técnica – ART nº 9330733, o volume de minério bruto é de cerca de 40.264 m3 

de material mineral na jazida;  
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1.4. O empreendedor deverá desenvolver a atividade de extração de forma ordenada, mantendo a praça de 

mineração sempre plana, atendendo o apresentado no Plano de Lavra; 

1.5. A área licenciada deverá ser protegida do acesso de pessoas estranhas, objetivando evitar utilização 

indiscriminada por terceiros para depósito de resíduos, quando nos casos de suspensão temporária e final das 

atividades; 

1.6. Deverão ser instalados marcos fixos e visíveis junto aos limites da poligonal requerida. 

2. Quanto ao meio físico:  

2.1. Havendo Áreas de Preservação Permanente – APP, importante salientar que, a regra geral é a intocabilidade 

das áreas de preservação permanente, o que ocasiona restrições ao direito de uso e gozo do proprietário do 

imóvel que esteja inserido em APP. Nesse diapasão, não é permitida qualquer intervenção na área, salvo os 

casos de utilidade pública e/ou interesse social, e/ou baixo impacto, previstos no artigo 3º, VIII, IX, X, combinado 

com o artigo 8º da Lei Federal nº 12.651, de 25/05/2012, devidamente regrada em Licenciamento; 

2.2. O Relatório de Controle Ambiental (RCA) e Plano de Controle Ambiental (PCA) unificados e Projeto de 

Recuperação de Área Degradada é de responsabilidade Técnica do Geólogo Jhonatan Felipe de Almeida, 

CREA/RS 201957, Anotação de Responsabilidade Técnica – ART nº 9330733; 

2.3. A lavra deve ter continuidade com o desenvolvimento para a direção prevista, devendo ser respeitada a cota 

altimétrica de arraso. A atividade de extração deverá ocorrer unicamente na frente de lavra identificada na planta 

planialtimétrica apresentada; 

2.4. A drenagem de toda área de extração, incluindo a área de decapeamento, deverá ser disposta de forma que 

as águas superficiais sejam direcionadas para uma bacia de contenção de sedimentos, a ser construída em local 

topograficamente favorável e que deverá ser periodicamente desobstruída; 

2.5. Deverão ser adotadas medidas preventivas para controlar o escoamento das águas pluviais, bem como 

execução das medidas para conter a erosão do solo; 

2.6. Não manter na área licenciada, produto da extração que possa causar transporte de partículas a linhas de 

drenagens naturais próximas; 

2.7. Não é permitido o acúmulo de água superficial na cava, com exceção apenas da bacia de retenção referida 

no item anterior; 

2.8. Promover a separação e o depósito em local adequado do solo vegetal, para utilização na remediação da 

área degradada; 

2.9. Não são permitidas atividades de abastecimento, lubrificação e manutenção de veículos e maquinário na 

área de extração. 

3. Quanto ao manejo da vegetação: 

3.1. A caracterização do meio biótico (flora e fauna) é de responsabilidade técnica da Bióloga Camila Doebber, 

CRBio 101006/03-D, Anotação de Responsabilidade Técnica – ART nº 2017/20076. 

3.2. Fica autorizada a supressão de 40 (quarenta) exemplares arbóreos nativos e exóticos, em conformidade 

com a tabela a seguir: 

Qt Nome Comum Nome Científico Área basal DoA DoR 

2 Tanheiro Alchornea triplinervia 0,010 0,0098 3,9926 

2 Chal-chal Allophylus edulis 0,001 0,0016 0,6654 

1 Araticum Annona sp. 0,005 0,0005 0,1848 

1 Vassoura Baccharis punctata 0,001 0,0010 0,4067 

2 Louro Cordia trichotoma 0,001 0,0015 0,6285 

1 Camboatá-vermelho Cupania vernalis 0,010 0,0094 3,8078 
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2 Uva-japonesa Hovenia dulcis 0,008 0,0075 3,0684 

2 Erva-mate Ilex sp. 0,019 0,0181 7,3567 

10 Rabo-de-bugio Lonchocarpus campestres 0,070 0,0645 26,2107 

1 Canela Nectandra megapotamica 0,042 0,0385 15,6747 

5 Vassourão-branco Piptocarpha angustifolia 0,014 0,0132 5,3604 

1 Goiabeira Psidium guajava 0,046 0,418 17,0055 

5 Aroeira-vermelha Schimus terebinthifolius 0,037 0,0344 13,9741 

2 Coerama Solanum pseudoquina 0,001 0,0017 0,7024 

2 Ipê-de-jardim Tecoma instans 0,001 0,0014 0,5545 

1 NI Sp 1 0,001 0,0010 0,4067 

4. Quanto aos vetos dessa licença:  

4.1. Essa licença florestal não autoriza: 

a) a intervenção de vegetação nativa classificada em estágio inicial, médio e avançado de regeneração; 

b) a intervenção em vegetação em áreas onde houver nidificação, devendo a requerente aguardar o término do 

referido período para proceder com corte e supressão; 

c) o transporte de matéria-prima florestal resultante em toras ou lenha para comercialização sem a emissão do 

DOF/IBAMA, que deverá ser requerido pela requerente junto ao DEBIO/SEMA, mediante requerimento próprio e 

apresentação de cópia desta Licença; 

d) a utilização de fogo e de processos químicos para todas as formas de intervenções na vegetação nativa, em 

qualquer fase de implantação do empreendimento, em conformidade com a legislação vigente. 

5. Quanto à Reposição Florestal Obrigatória: 

5.1. Como medida compensatória ao manejo dos 40 (quarenta) indivíduos arbóreo com DAP inferior a 0,15m 

deverá ser efetuado o plantio de 100 (cem) mudas de espécies arbóreas nativas,  de acordo com o artigo 41 

da Lei Estadual nº 9.519/1992, sendo a reposição florestal obrigatória o plantio obrigatório de árvores, como 

medida legal para mitigação, compensação ou reparação de corte de árvores nativas ou recuperação de áreas 

degradadas, estando consubstanciada no artigo 33, da Lei n° 12.651, de 25 de maio de 2012 e nos artigos 8 e 

15, do Capítulo II e Art. 51 da Lei Estadual n° 9.519, de 21 de janeiro de 1992 - Código Florestal Estadual; 

5.2. Para o plantio das mudas referidas no item anterior, deverá ser garantindo a pega mínima de 90%, em 

observância ao disposto no Artigo 8° da Lei Estadual n° 9.519/1992 (Código Florestal Estadual); 

5.3. O prazo para a Reposição Florestal Obrigatória é de 1 (um) ano, ou seja, até o término desse prazo, a 

Secretaria da Agricultura e Meio Ambiente deverá ser informado do local de plantio das mudas nativas, 

acompanhado de relatório fotográfico e demais documentos necessários à comprovação; 

5.4. Por um período de 4 (quatro) anos, deverá ser apresentado anualmente a Secretaria da Agricultura e Meio 

Ambiente, relatório técnico e fotográfico da situação na área de reposição florestal; 

5.5. A efetivação do plantio será constatada através de vistoria, na qual será averiguado o cumprimento das 

condicionantes de acordo com os prazos e metas ora determinados, sendo que a quitação final do compromisso 

de plantio se dará após o 4º (quarto) ano de manejo e com plena garantia do estabelecimento das árvores. 

6. Quanto ao cortinamento vegetal: 

6.1. As medidas de compensação ambiental através do Cortinamento Vegetal o plantio das mudas de espécies 

nativas na propriedade deverá ser executada conforme a proposta técnica constante no “Cronograma de 

Implantação das Medidas Mitigadoras e Compensatórias e Execução”, de responsabilidade técnica da Bióloga 

Camila Doebber, CRBio 101006/03-D, Anotação de Responsabilidade Técnica – ART n° 2017/20076; 
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6.2. Conforme descrito pela responsável técnica, as mudas plantadas serão exclusivamente compostas por 

espécies nativas, devendo ser obedecidos os critérios técnicos e compatíveis aos apresentados no projeto 

específico; 

6.3. Para o plantio compensatório dos 110 (cento e dez) exemplares nativos deverá ser seguido o projeto 

técnico apresentado, mantendo o período de plantio, espaçamento, tamanho das mudas, sanidade, coveamento, 

adubação, tutoramento e controle de formigas; 

6.4. Deverá ser observado o disposto do Artigo 8° da Lei Estadual n° 9.519/1992 (Código Florestal Estadual), 

que prevê pega mínima de 90% das mudas a serem plantadas; 

6.5. Espécies nativas indicadas para o cortinamento vegetal contidas no projeto técnico: 

Pitangueira (Eugenia uniflora), Chal-chal (Allophylus edulis), Açoita-cavalo (Luehea divaricata), Camboatá 

vermelho (Cupania vernalis), Angico-vermelho (Parapiptadenia rigida), Araçá (Psidium catleianum); 

6.6. A efetivação do plantio será constatado através de vistoria, na qual será averiguado o cumprimento das 

condicionantes de acordo com os prazos e metas ora determinados, sendo que a quitação final do compromisso 

de plantio se dará após o 4º (quarto) ano de manejo e com plena garantia do estabelecimento das árvores; 

6.7. A eficácia do projeto técnico de “Cronograma de Implantação das Medidas Mitigadoras e Compensatórias e 

Execução”, apresentado poderá ser aferido por esse órgão competente e, sempre que necessário, poderá 

solicitar medidas complementares ou exigir relatórios técnicos de acompanhamento; 

6.8. Deverá apresentar a Secretaria da Agricultura e Meio Ambiente, relatório técnico e fotográfico da execução 

do Cortinamento Vegetal no prazo de 90 (noventa) dias. 

7. Quanto a Recuperação de Área Degradada: 

7.1. As medidas de compensação ambiental através da Recuperação da Área Degradadao plantio das mudas de 

espécies nativas na propriedade deverá ser executada conforme a proposta técnica constante no “Cronograma 

de Implantação das Medidas Mitigadoras e Compensatórias e Execução”, de responsabilidade técnica da 

Bióloga Camila Doebber, CRBio 101006/03-D, Anotação de Responsabilidade Técnica – ART n° 2017/20076; 

7.2. Conforme descrito pela responsável técnica, as mudas plantadas serão exclusivamente compostas por 

espécies nativas, devendo ser obedecidos os critérios técnicos e compatíveis aos apresentados no projeto 

específico; 

7.3. Para o plantio compensatório dos 850 (oitoscentas e cinquenta) exemplares nativos deverá ser seguido o 

projeto técnico apresentado, mantendo o período de plantio, espaçamento, tamanho das mudas, sanidade, 

coveamento, adubação, tutoramento e controle de formigas; 

7.4. Deverá ser observado o disposto do Artigo 8° da Lei Estadual n° 9.519/1992 (Código Florestal Estadual), 

que prevê pega mínima de 90% das mudas a serem plantadas; 

7.5. Espécies nativas indicadas para o Recuperação da área contidas no projeto técnico: 

Pitangueira (Eugenia uniflora), Chal-chal (Allophylus edulis), Açoita-cavalo (Luehea divaricata),Ariticum (Annona 

sylvatica), Guabiroba (Campomanesia xanthocarpa), Jerivá (Syagrus romanzoffiana), Canjerana (Cabrelea 

canjerana), Caroba (Jacaranda micranta), Chá-de-bugre (Casearia sylvestris), entre outras; 

7.6. A efetivação do plantio será constatado através de vistoria, na qual será averiguado o cumprimento das 

condicionantes de acordo com os prazos e metas ora determinados, sendo que a quitação final do compromisso 

de plantio se dará após o 4º (quarto) ano de manejo e com plena garantia do estabelecimento das árvores; 

7.7. A eficácia do projeto técnico de “Cronograma de Implantação das Medidas Mitigadoras e Compensatórias e 

Execução”, apresentado poderá ser aferido por esse órgão competente e, sempre que necessário, poderá 

solicitar medidas complementares ou exigir relatórios técnicos de acompanhamento; 

7.8. Deverá apresentar a Secretaria da Agricultura e Meio Ambiente, relatório técnico e fotográfico da execução 

do plantio e anualmente relatório técnico de acompanhamento dos exemplares. 
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8. Quanto à fauna: 

8.1. Embora não tenha sido visualizada a presença de espécies da fauna ameaçadas de extinção, criticamente 

em perigo, em perigo ou vulneráveis, listadas no Decreto Estadual n° 41.672/2002, face ao curto período de 

vistoria não é possível afirmar não existir qualquer uma delas, visto que a área de implantação do 

empreendimento apresenta remanescente de vegetação que podem servir de fluxo para pequenos animais 

silvestres, principalmente representados por mamíferos e roedores; 

8.2. É proibida a utilização, perseguição, destruição, caça ou apanha de animais silvestres, de acordo com a Lei 

Federal 5.197/1967 (Dispõe sobre a proteção à fauna); 

8.3. Quando existentes ou avistadas, deverão ser preservadas as espécies da fauna ameaçadas de extinção, 

criticamente em perigo, em perigo ou vulneráveis, listadas no Decreto Estadual n° 41.672/2002, ficando proibida 

a caça de animais da fauna silvestre, de acordo com o Decreto Federal nº 6514/08 e Lei nº 11.520/00 – Código 

estadual do Meio Ambiente, com exceção das espécies permitidas, nos locais regulamentados e nas épocas 

autorizadas; 

8.4. Quando existentes deverão ser preservados os locais de refúgio, reprodução, alimentação, e dessedentação 

da fauna. 

9. Quanto às emissões atmosféricas:  

9.1. Deverá ser implantado programa para o controle de poeiras oriundas da operação e trânsito de veículos 

dentro e fora da área licenciada.  

10. Quanto à publicidade da atividade: 

10.1. Deverá ser instalada junto à área objeto deste licenciamento, Placa indicativa conforme orientações junto 

ao www.fepam.rs.gov.br adaptada ao Município de Forquetinha. 

11. Quanto à supervisão ambiental: 

11.1. Para a futura implantação da atividade deverão ser observadas as normas e leis ambientais vigentes, de 

modo a preservar e garantir o meio ambiente para as presentes e futuras gerações, nos termos do artigo 225 da 

Constituição Federal de 1988; 

11.2. A futura implantação da atividade deverá ser constantemente supervisionada e acompanhada pelos 

profissionais que assumiram a responsabilidade técnica do empreendimento, os quais deverão ser legalmente 

habilitados e deverão exercer o controle e a minimização de impactos provenientes da implantação da atividade 

sobre os solos, os recursos hídricos e a biodiversidade, bem como fazer cumprir as condições e restrições desta 

licença. 

12. Outras condicionantes: 

12.1. Este documento foi elaborado de acordo com a descrição técnica apresentada pelo Geólogo Jhonatan 

Felipe de Almeida, CREA/RS 201957, Anotação de Responsabilidade Técnica – ART nº 9330733 e da Bióloga 

Camila Doebber, CRBio 101006/03-D, Anotação de Responsabilidade Técnica nº 2017/20086, dos quais se 

declaram devidamente habilitados para funções/atividades; 

12.2. Este documento está vinculado à exatidão das informações apresentadas pelo interessado e não exime o 

empreendedor do cumprimento das exigências estabelecidas em disposições legais, regulamentares e normas 

técnicas aplicáveis ao caso. 

13. DOCUMENTOS A APRESENTAR PARA SOLICITAÇÃO DA LICENÇA DE OPERAÇÃO: 

13.1. Ofício de requerimento de solicitação da renovação da Licença de Operação para a atividade pretendida 

(Dados da Empresa, CNPJ atualizado, endereço p/ correspondências);  

13.2. Cópia da Licença de Operação - LO;  

13.3. Documentação comprobatória de regularização junto ao DNPM/ANM; 

http://www.fepam.rs.gov.br/
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13.4. Planta de situação com localização da área e vias de acesso, com as coordenadas geográficas do polígono 

em destaque (Esc. 1:50.000 – Base Carta do Exército); 

13.5. Cronograma atualizado para as atividades de lavra e medidas de controle ambiental a serem 

desenvolvidas para 4 (quatro) anos;  

13.6. Proposta de um Plano de lavra a ser desenvolvido pelo empreendedor, para um período de 4 (quatro) 

anos, bem como, as medidas mitigadoras e compensatórias a serem implantadas na área minerada. Este item 

deverá vir descrito com detalhamento: da lavra, das medidas mitigadoras, das medidas compensatórias, das 

medidas ambientais já adotadas e a continuidade delas, informações técnicas gerais da situação atual da área 

licenciada e propostas ambientais futuras; 

13.7. Proposta de Recuperação da Área Degradada - PRAD, elaborado por profissional habilitado, com 

Anotação de responsabilidade técnica de 4 (quatro) anos; 

13.8. Relatório Fotográfico comprovando o atendimento das condições e restrições constantes na Licença de 

Operação - LO; 

13.9. Anotação de Responsabilidade Técnica – ART do meio físico e da área de biota de acompanhamento, 

implantação e execução das medidas mitigadoras e compensatórias aprovadas no PCA com duração de 4 

(quatro) anos; 

13.10. Mapa topográfico da Poligonal Ambiental, em escala mínima 1:2.000, georreferenciado em SIRGAS 2000, 

contendo os diversos tipos de ecossistemas ou formações florestais, bem como os espécimes imunes e/ou 

ameaçados de extinção, os recursos naturais existentes (nascentes, banhados, lagos, açudes, cursos d’água, 

etc.) e suas respectivas APPs; 

13.11. Planta planialtimétrica de detalhe em escala mínima 1:2.000 com curvas de nível a cada metro, 

georreferenciado em SIRGAS 2000, com todos os elementos da superfície do terreno, contemplando a direção e 

os limites do avanço de lavra, local de deposição do minério, do estéril e do solo vegetal, planta de 

beneficiamento, áreas de servidão, recursos hídricos superficiais (nascentes, cursos d’água, lagos, açudes), 

limites físicos do terreno (cercas, muros), edificações, poços e Áreas de Preservação Permanente; 

13.12. Planta planialtimétrica de configuração final do empreendimento, em escala mínima 1:2.000, 

georreferenciado em SIRGAS 2000, contendo conformação dos taludes finais, vegetação a ser implantada e 

demais itens pertinentes à recuperação da área com perfis representativos; 

13.13. Formulário de Extração Mineral devidamente preenchido em todos os seus campos; 

13.14. Cópia de todo o material apresentado em CD. A parte cartográfica deverá ter compatibilidade com o 

ArcGis; 

13.15. Comprovante de pagamento dos custos referentes ao licenciamento ambiental. 

 

A Secretaria da Agricultura e Meio Ambiente poderá suspender ou cancelar esta licença, caso 
ocorra à violação ou inadequação de quaisquer condicionantes ou normas legais e omissão ou falsa 
descrição de informações relevantes que subsidiaram a emissão desta. Esta licença deverá 
permanecer no local do empreendimento para efeitos de fiscalização. 

Esta Licença tem validade de 02 (dois) anos, até o dia 22/05/2020 e não dispensa nem exclui os 
demais previstos em lei. 

 

Forquetinha, 22 de maio de 2018. 
 
 

Adair Pedro Groders 
Secretário da Agricultura e Meio Ambiente 


