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AUTORIZAÇÃO AMBIENTAL N° 004/2018 

 

A SECRETARIA MUNICIPAL DE MEIO AMBIENTE (SMMA), criada pela Lei Municipal n.º 

673/2009, bem como de acordo com a Resolução do Conselho Nacional do Meio Ambiente (CONAMA) n.º 237, 

de 19 de Dezembro de 1997, combinada com a Resolução do Conselho Estadual do Meio Ambiente (CONSEMA) 

n.º 110, de 21 de Outubro de 2005 verificando-se que o licenciamento é de competência municipal, EXPEDE A 

PRESENTE AUTORIZAÇÃO AMBIENTAL PARA CORTE DE ÁRVORES NATIVAS 

COMPROVADAMENTE PLANTADAS, em favor de: 

 

  Requerente: HELMUTH BOECK 

  CPF: 189673880-04 

  Atividade: Corte de árvores nativas comprovadamente plantadas 

  Solicitação: Autorização Ambiental 

  Porte: Pequeno 

  Potencial Poluidor: Médio 

  Localização: Linha Manjolo, s/n.º, Interior, São José Das Missões, RS 

 

OBJETO: CORTE DE ÁRVORES NATIVAS COMPROVADAMENTE PLANTADAS, em parte do 

imóvel rural de propriedade do requerente Sr. HELMUTH BOECK, sob matrícula n.º 33284 do cartório 

oficial de registro de imóveis da comarca de Palmeira das Missões, RS. 

 

1. CONDIÇÕES E RESTRIÇÕES: 

 

QUANTO AO CORTE DE ÁRVORES NATIVAS COMPROVADAMENTE PLANTADAS: 

 

1.1 Esta autorização ambiental para serviços florestais contempla única e exclusivamente o corte de 

árvores nativas comprovadamente plantadas, para uso na propriedade, em área de manejo de 0,13 hectares 

(ha), no imóvel rural de propriedade do requerente Sr. HELMUT BOECK, com área total registrada de 

2,5 ha, sob matrícula n.º 33284 do cartório oficial de registro de imóveis da comarca de Palmeira das 
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Missões, RS, sito à Linha Manjolo, s/n.º, Interior, São José das Missões, RS, gerando um volume total 

aproximado de 7,9081 m³ (metros cúbicos) de toras, e um volume total de lenha de aproximadamente 

16,6201 mst (metros estéreos), segue no quadro abaixo os dados dendrométricos individuais dos espécimes 

arbóreos deferidos para serviços florestais; 

Nº* 
Nome 

comum 
Nome científico 

F. 

f.* 
DAP*(m) HC*(m) 

HT* (m) 
V (m³) 

V (mst) 

1 Araucária 
Araucaria 

angustifolia 
0,70 0,43 15,0 

22,0 
1,5248 

2,2364 

2 Araucária 
Araucaria 

angustifolia 
0,70 0,48 12,0 

19,0 
1,5200 

2,4067 

3 Araucária 
Araucaria 

angustifolia 
0,70 0,51 16,0 

23,0 
2,2880 

3,2889 

4 Araucária 
Araucaria 

angustifolia 
0,70 0,44 13,0 

20,0 
1,3837 

2,1287 

5 Araucária 
Araucaria 

angustifolia 
0,70 0,46 15,0 

22,0 
1,7450 

2,5593 

N*: Marcação em nível de campo. 

Fator de forma (F.f.)*: Fator de redução do volume do cilindro para o volume real da árvore (FINGER, 1992). 

DAP*: Diâmetro à altura do peito (tomada da medida do diâmetro das árvores a 1,30 metros acima do nível do solo. 

HC*: Altura comercial. 

HT*: Altura total. 

1.2 Fica vetado o corte dos espécimes de Araucária (Araucaria angustifolia) nos meses de Abril, Maio e 

Junho, época de produção de sementes da espécie; 

1.3 Caso ocorra à presença de espécimes de bromeliáceas, cactáceas ou orquidáceas sobre as árvores 

nativas comprovadamente plantadas deferidas para o corte, os mesmos deverão ser transplantados para 

local adequado, próximo ao local de ocorrência natural; 

1.4 Considerando a Lei n.º 9.519/1992, Artigo 28, fica proibido o uso de fogo ou queimadas nas florestas e 

demais formas de vegetação natural, e Artigo 23, fica proibido à supressão parcial ou total das matas ciliares e da 

vegetação de preservação permanente, assim definidas em Lei; 

1.5 Considerando o Decreto Estadual n.º 38.355/1998, Artigo 23, Parágrafo Único, não será autorizado o corte 

de árvores localizadas em áreas de preservação permanente, assim definidas em Lei; 

1.6 O imóvel em questão encontra-se inserido no Bioma Mata Atlântica, portanto deve-se considerar as 

normas e procedimentos da Lei n.º 11.428/2006 que dispõe sobre a utilização e proteção da vegetação nativa 

do Bioma Mata Atlântica e o Decreto Federal n.º 6.660/2008 que regulamenta os dispositivos da Lei n.º 

11.428/2006; 

1.7 Deverão ser respeitados e preservados os limites de Área de Preservação Permanente (APP), 

conforme estabelecidos nas Leis n.º 12.651/2012, n.º 12.727/2012 e nas Resoluções n.º 302, de 20 de Março 

de 2002 e n.º 303, de 20 de Março de 2002 do CONAMA; 
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1.8 O transporte regular de toras e lenha de árvores nativas licenciadas, até um consumidor/beneficiador 

cadastrado, somente deverá ser realizado pelo “sistema DOF” informatizado, com emissão de um Documento de 

Origem Florestal (DOF) via Internet e respectiva nota fiscal por carga, de acordo com a Portaria n.º 253, de 18 de 

Agosto de 2006 do Ministério do Meio Ambiente (MMA); 

1.9 Considerando o Decreto Estadual n.º 38.355/1998, Artigo 8°, “a exploração de florestas plantadas 

com essências nativas está isenta da obrigatoriedade de reposição florestal, salvaguardados compromissos 

legais anteriores...”; 

1.10 De acordo com a Lei n.º 9.605/1998 incorre em crime contra a fauna, quem matar, perseguir, caçar, 

apanhar, utilizar espécimes da fauna silvestre, nativos ou em rota migratória, sem a devida permissão, licença ou 

autorização da autoridade competente, ou em desacordo com a obtida; 

1.11 O Requerente Sr. HELMUT BOECK, inscrito no CPF sob n.º 189673880-04 é responsável em 

observar as condições expressas nesta Autorização Ambiental para Serviços Florestais, respondendo por 

quaisquer danos ao meio ambiente decorrente da má utilização da mesma. 

 

 A autorização ambiental não dispensa nem substitui quaisquer alvarás ou certidões de qualquer 

natureza exigidas pela legislação Federal, Estadual ou Municipal, nem exclui as demais licenças ambientais. 

 Esta autorização ambiental não exime o empreendedor de sofrer penalidades em lei caso ocorra 

qualquer atividade lesiva ao meio ambiente ou também pelo descumprimento das condições e restrições 

deste. 

A Secretaria Municipal de Meio Ambiente poderá revogar esta Autorização Ambiental caso ocorra: 

- Violação ou inadequação de quaisquer condicionantes ou normas legais; 

- Omissão ou falsa descrição de informações relevantes que subsidiaram a emissão desta; 

- Superveniência de graves riscos ambientais e de saúde. 

 

Esta Autorização Ambiental Para Serviços Florestais tem validade até 17 de Outubro de 2018. 

 

São José das Missões, RS, 17 de março de 2018. 

 

______________________________ 

Márcia Piccolotto 

Licenciadora Ambiental 

 

 


