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PARECER TÉCNICO Nº 01/2012 DE 27 DE NOVEMBRO DE 2012 
 

Dispõe sobre o Pedido de Licença Ambiental 
de Implantação – LI, para continuidade do 
Manejo de Sistemas Agroflorestais na 
Fazenda Sucupira, processo nº 003/2012. 

 
1. Análise e Parecer Técnico 
 
 

1.1.Considerações Gerais sobre o COMAM 
 

O Conselho Municipal de Meio Ambiente de Igrapiúna é um órgão colegiado 
inserido no poder executivo de natureza deliberativa. É integrado por atores sociais 
que representam paritariamente o governo, o empresariado, os trabalhadores e a 
sociedade civil pretendendo gerir todas as questões relacionadas ao meio ambiente.  

O CODEMA se integra ao Sistema Nacional do Meio Ambiente (SISNAMA), 
conforme previsão no artigo 6º da lei federal nº. 6.938/1981 tendo o seu fundamento 
jurídico de gestão ambiental no artigo 20 da resolução nº. 237/97 do CONAMA 
(Conselho Nacional do Meio Ambiente), bem assim em um dos princípios do direito 
ambiental que é a participação popular.  

 
1.2. Considerações Gerais sobre o Empreendedor Proponente 
 
A Fazenda Sucupira (CCIR: 950.033.273.899-8) insere-se no município de 

Igrapiúna e sua sede dista oito quilômetros do trecho KM 10 no sentido Ituberá-
Camamú da Rodovia BA-001. Está localizada entre as coordenadas 13°49�47� de 
latitude Sul e 39°11� 32� de longitude Oeste.  

A Fazenda Sucupira foi originada no escopo do Projeto Ouro Verde Bahia, 
mediante a divisão de parte da Fazenda da Michelin em doze médias propriedades e 
a venda destas a 12 produtores independentes, cabendo a cada um destes ampliar o 
agronegócio em áreas de aproximadamente 400 hectares. Por meio da adoção do 
manejo agrícola e dos recursos naturais, avessos aos moldes tradicionais 
(exploração irracional), foram gerados 480 novos empregos diretos, perfazendo uma 
média de 40 funcionários em cada propriedade. 

O Projeto Ouro Verde Bahia é uma iniciativa concreta da Michelin – Brasil vez 
que tem o firme propósito de fortalecer a atividade econômica em nível biorregional, 
tendo como princípios o desenvolvimento dos capitais social e humano, igualmente 
da conservação da Mata Atlântica. Para tanto, fomenta a ampliação e a manutenção 
de sistemas agrícolas, alicerçados nos princípios basilares do desenvolvimento local 
integrado e sustentável – DELIS, tal qual o sistema agroflorestal (seringueira e 
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cacau) - SAF.  
Este projeto já contribui, efetivamente, para o desenvolvimento da ciência e da 

tecnologia em agricultura e meio ambiente. Acerca da conservação da 
biodiversidade, por exemplo, mantém um centro de estudos da biodiversidade com 
pesquisadores e infraestrutura dedicados para pesquisas, em níveis de mestrado e 
doutorado, vinculadas as universidades nacionais reconhecidas dentro da 
comunidade científica. Outrossim, no contexto agrícola, mantém laboratório de 
pesquisa científica com profissionais qualificados que realizam estudos sobre o fungo 
Microcyclus ulei, uma praga nos plantios da seringueira da região e iminente ameaça 
a heveicultura mundial.  
 

1.3. A Proposta e Objetivo 
 

O objetivo do atual projeto técnico é subsidiar a manutenção das atividades 
agrícolas para a geração de emprego e renda, estabelecidas nos moldes do 
desenvolvimento sustentável, por esforços dos atuais proprietários da Fazenda 
Sucupira. Para tanto, a atual gestão da fazenda Sucupira privilegia, desde 2005, a 
implantação de sistemas agroflorestais (cacau e seringueira) em substituição 
gradativa dos monocultivos de seringueira anteriormente implantados com os 
investimentos das Plantações Michelin da Bahia – PMB, ex- titulares de tal 
propriedade. Os moldes que norteiam as atividades da Fazenda são: (i) controle de 
pragas e doenças; (ii) adoção de material genético mais produtivos e resistentes; (iii) 
elevação da produtividade com aproveitamento mais eficiente da área, sem 
comprometer as áreas de preservação permanentes - APP; (iv) redução dos custos 
de implantação do seringal com a inserção do cacaueiro nas entrelinhas; (v) 
continuidade na adoção de práticas silviculturais ambientalmente corretas, 
estabelecidas pela Michelin; (vi) continuidade na manutenção da variável impacto 
social nos projetos, contribuindo para o desenvolvimento regional; (vii) incremento na 
geração de empregos; (viii) participação na Cooperativa Ouro Verde Bahia – 
COOPERVERDE, disseminando a cultura associativista na região; (ix) conservação 
dos solos, das APP e manutenção de Reserva Legal – RL (Servidão Florestal pela 
Michelin). 

 
1.4. A justificativa 
 

A Fazenda Sucupira vem adotando os sistemas agroflorestais ou consórcio de 
cultivos porquanto estes oferecem inúmeras vantagens: (i) maior rentabilidade 
econômica em comparação com os monocultivos; (ii) enriquecimento do solo com 
maior densidade de matéria orgânica; (iii) incremento no dossel florestal, aumentando 
a estratificação do plantio, bem assim o habitat da fauna silvestre; (iv) aumento da 
cobertura vegetal do solo, protegendo-o contra erosão; (v) menor incidência de 
pragas, comparado aos monocultivos; (vi) uso mais eficiente dos recursos edáficos,  
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hídricos e climáticos. 
2. Conclusão 
 

2.1. Não há duvida quanto à importância do empreendimento em questão vez 
que o funcionamento da Fazenda está em pleno acordo com as legislações 
ambientais e trabalhistas, além de gerar emprego e renda para um número 
significativo de munícipes.  

 
2.2. Recomenda-se pela APROVAÇÃO do empreendimento, bem assim a 

liberação da licença ambiental simplificada para a Fazenda Sucupira, conforme 
solicitação formalizada.  
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Membro da Comissão Técnica Municipal 
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