
  

GRUPO A1 - CONVERSÃO DO USO DO SOLO (SUPRESSÃO DE VEGETAÇÃO NATIVA) 

SUBGRUPO A1.1 - CONVERSÃO DO USO DO SOLO (ASV), EM ÁREAS RURAIS DE 
VEGETAÇÃO NATIVA MESMO QUE CAMPESTRE, PARA IMPLANTAÇÃO DE 

EMPREENDIMENTOS SEM LICENÇA DE INSTALAÇÃO OU EQUIVALENTE, EXCETO 
EMPREENDIMENTOS LINEARES E AGROSILVIPASTORIS. 

QUANDO ESTIVER SENDO REQUERIDA JUNTO COM EMPREENDIMENTO NOVO, NÃO 
INSTALADO OU ALTERAÇÃO/ AMPLIAÇÃO PASSÍVEL DE LICENCIMENTO  

REGRAS PARA ENQUADRAMENTO DA ATIVIDADE: 

A atividade ESTÁ CLASSIFICADA conforme tabela à baixo: 

 

 

 

 

 

 

PREMISSAS PARA AS REGRAS ABAIXO 

1. Dever ter sido informado um nº CAR válido; 

2. Empreendimento na fase “novo, não instalado e ampliação”; 

3. Ter informado a tipologia A1.1 na fase de empreendimento maior que 2ha e menor 500 ha. 

4. Esta matriz não vale se informar as tipologias do grupo A2, A3 E A4 na fase de empreendimento. 

5. Deve haver pelo menos 1 (uma) tipologia licenciável associada (tipologias do decreto); 

6. A ASV é processo modular, conforme fluxo apresentado no ANEXO I e Tabela 1 abaixo.  

 

1. EMPREENDIMENTO 

1.1. Qual a área (ha) total requerida para supressão? > 2,0000 ha. 

1.2. Qual a área suprimida após 22 de Julho de 2008, com autorização? 0,0000 ha. 

   REGIME  

Critério de 
classificação 

Intervalo de 
classificação 

Classe ORDINÁRIO EXTRAORD. 

Área a ser 
suprimida (ha) 
 

    

Pequeno ≥ 2 < 50 C4 LAU - 

Médio ≥ 50< 500 C5 LAU - 

    



  

1.3. Qual a área de APP suprimida após 22 de julho de 2008 sem autorização? 0,0000 ha 

1.4. Qual a área de Reserva Legal suprimida após 22 de julho de 2008 sem autorização? 
0,0000 ha. 

1.5. Qual a área passível de uso alternativo do solo suprimida após 22 de julho de 2008 
sem autorização? 0,0000 ha. 

2. REQUERIMENTO 

... 

3. ESTUDOS, LAUDOS E ATESTADOS  

ID ESTUDOS, LAUDOS E ATESTADOS 
UPLOAD 

ADICIONAL 
ASSIN  EIA 

C4  
 

C5 REG 
 

1.  

Estudo diagnóstico, considerando dados primários e 
secundários, conforme Termo de Referência, 
indicando as espécies de fauna, que poderão ser 
afetadas pelo empreendimento, contendo a lista de 
espécies, com nome científico e popular, devendo 
serem expressamente identificadas as espécies 
ameaçadas de extinção, endêmicas do bioma cerrado 
ou mata atlântica, raras e não catalogadas, conforme 
lista oficial. Exibir TR para download. 

ART 

 

RT do 
meio 

biótico 
 X 

 

 

2.  

Estudo diagnóstico, considerando dados primários e 
secundários, conforme Termo de Referência, 
indicando as espécies de flora que poderão ser 
afetadas pelo empreendimento, contendo a lista de 
espécies, com nome científico e popular, devendo 
serem expressamente identificadas as espécies 
ameaçadas de extinção, endêmicas do bioma cerrado 
ou mata atlântica, raras e não catalogadas, conforme 
lista oficial. Exibir TR para download. 

ART 
RT 

MEIO 
Biótico 

 X 

 

 

3.  

Plano de controle ambiental e minimização de 
impactos de fauna e flora relacionados a supressão de 
vegetação nativa. (RESGATE DE FLORA E 
FAUNA) (ELABORAR TR, ACEIROS) 

   X 
 

 



  

4. MATRIZ DE IMPACTOS AMBIENTAIS  

PARA OS ITENS QUE SÃO DECLARAÇÕES É OBRIGATÓRIO A CONCORDÂNCIA, ISTO É, RESPONDER SIM E OCULTAR A 
POSSIBILIDADE DE RESPONDER NÃO. 

ID PERGUNTA/DECLARAÇÃO REGRAS PÓS LICENÇA ASSIN LAU REG 

4.1.  
EXISTE ÁREA DEGRADADA NOS LIMITES DA ÁREA OBJETO DO 
PEDIDO DE SUPRESSÃO? 

    

4.1.1.  SE RESPOSTA IGUAL A SIM     
4.1.1.1.  INCLUIR NOS DADOS GEOESPACIAIS     
4.1.1.1.1.  Áreas degradas existentes no empreendimento. (Multipolígono)   X X 
4.1.1.2.  INCLUIR NAS CONDICIONANTES     

4.1.1.2.1.  
Implementar, conforme orientação profissional, normas técnicas e legislação 
vigente e Plano de Recuperação de Área Degradada. Prazo: início em até 1 ano 
após a emissão desta autorização.  

  X X 

4.1.2.  
Apresentar relatório de monitoramento do plano de recuperação de área 
degradada. Prazo: 1 vez ao ano, até a integral recuperação. 

  X X 

4.1.3.  
Verificada a ineficácia das ações de recuperação da área degradada promover, 
independente de autorização da SEMAD, as adequações necessárias. 

  X X 

4.1.4.  SE RESPOSTA IGUAL A NÃO     
4.1.5.  Não há consequências   X X 

4.2.  

DECLARO TER CIÊNCIA QUE A SUPRESSÃO DE VEGETAÇÃO 
NATIVA PODERÁ CAUSAR A ELIMINAÇÃO DE SÍTIOS DE ABRIGO, 
ALIMENTAÇÃO E REPRODUÇÃO, A DESTRUIÇÃO DE HABITATS 
NATURAIS, BEM COMO AMEAÇAR A SOBREVIVÊNCIA DE 
POPULAÇÕES E GRUPOS DE ESPÉCIMES DE FAUNA SILVESTRE 
EXISTENTES NA ÁREA DIRETAMENTE AFETADA E DE 
INFLUÊNCIA DO EMPREENDIMENTO. 

    



  

ID PERGUNTA/DECLARAÇÃO REGRAS PÓS LICENÇA ASSIN LAU REG 

4.2.1.  INSERIR NAS VEDAÇÕES     

4.2.1.1.  
Fica vedada a destinação de animais resgatados a empreendimentos de fauna, 
públicos ou privados, sem autorização da SEMAD. 

  X X 

4.2.1.2.  
É proibido caçar e ou manter animais silvestres em cativeiro; usar e transportar 
ovos, larvas ou espécies da fauna silvestre, bem como produtos e objetos dela 
oriundos, salvo quando autorizado pela autoridade competente. 

  X X 

4.2.1.3.  
Fica proibida a captura de animais silvestres por pessoas não autorizadas pela 
equipe técnica responsável pelo plano de afugentamento, resgate e soltura de 
fauna.  

  X X 

4.2.1.4.  Fica vedada a supressão de vegetação nativa em período noturno.     

4.2.1.5.  
Fica vedado o uso de correntão nas atividades de supressão de vegetação 
nativa. 

    

4.2.1.6.  
Fica vedado o uso de fogo como técnica de supressão de vegetação ou 
limpeza de área. 

    

4.2.2.  INCLUIR NAS CONDICIONANTES     

4.2.2.1.  
Informar à SEMAD o início das atividades de supressão de vegetação nativa 
informando o responsável técnico pelo acompanhamento da atividade. Prazo:  em 
até 30 dias antes do início da supressão de vegetação nativa. 

Abrir campo calendário para 
receber as suas informações em 
que fique registrada a data de 
lançamento da informação e 
alerta a área de pós-licença 

 X X 

4.2.2.2.  
Implementar Plano de Afugentamento, Resgate e Soltura de Fauna Silvestre 
conforme orientação profissional, normas técnicas e legislação vigente. Prazo: 
Durante todo o período das atividades de supressão de vegetação nativa. 

  X  

4.2.2.3.  

Apresentar relatório conclusivo do Plano de Afugentamento, Resgate e Soltura de 
Fauna Silvestre, conforme orientação profissional, normas técnicas e legislação 
vigente. Prazo: 12 meses  após o fim das atividades supressão de vegetação 
nativa 

  X  



  

ID PERGUNTA/DECLARAÇÃO REGRAS PÓS LICENÇA ASSIN LAU REG 

4.2.2.4.  
Promover o afugentamento de fauna conforme orientação profissional, normas 
técnicas e legislação vigente. Prazo: antes do início e durante a supressão de 
vegetação nativa. 

   X 

4.2.2.5.  
Assegurar a conectividade entre os remanescentes vegetais existentes na área de 
abrangência da supressão de vegetação nativa, que permitam o trânsito de fauna 
silvestre, quando houver viabilidade técnica e locacional.  

  X  

4.2.2.6.  

Apresentar relatório de implementação das ações que garantam a conectividade 
entre os remanescentes vegetais existentes na área de abrangência da supressão de 
vegetação, que permitam o trânsito de fauna silvestre, quando tenha existido 
viabilidade técnica e locacional. Prazo: 12 meses após a conclusão da supressão 
de vegetação nativa. 

    

4.2.2.7.  
É obrigatória a presença do responsável técnico pela supressão de vegetação 
nativa durante a sua realização. 

  X  

4.2.2.8.  
Orientar os funcionários do empreendimento, mesmo que temporários, sobre 
prevenção e combate a incêndios florestais. Prazo: antes do início da atividade 
de supressão. 

  X X 

4.2.2.9.  
Implementar aceiros para prevenção e combate de incêndios florestais conforme 
orientação profissional, normas técnicas e legislação vigente.  

    

4.2.2.10.  
Realizar manutenção dos aceiros. Prazo: Uma vez ao ano ou sempre que se 
mostrar necessário.     

4.2.2.11.  

Realizar voos aerofotogramétricos com aeronaves remotamente pilotadas (drones) 
da área de supressão, antes, durante e após a realização da supressão. Deverão ser 
submetidos ao sistema os mosaicos de ortofotos (ortomosaico) com resolução 
espacial (GSD - Ground Sample Distance) de no máximo 10cm, sobreposição 
longitudinal e lateral de cenas de 80 e 50% respectivamente acompanhado dos 
respectivos metadados. Prazo: 30 (trinta) dias após a conclusão das atividades de 
supressão. 

    



  

ID PERGUNTA/DECLARAÇÃO REGRAS PÓS LICENÇA ASSIN LAU REG 

4.2.2.12.  
Promover o afugentamento de animais de quaisquer táxons por meio de 
métodos sonoros ou mecânicos reconhecidos. 

    

4.2.2.13.  

Assegurar que a calendarização da execução das obras atenda à redução 
dos níveis de perturbação das espécies de fauna na área de influência dos 
locais dos trabalhos, nos períodos mais críticos, designadamente a época de 
reprodução. 

    

4.2.2.14.  
Resgatar os animais que persistirem após o afugentamento, até a conclusão 
da preparação do terreno para atividade que será instalada. 

    

4.2.2.15.  
Os animais resgatados em condições evidentemente saudáveis deverão ser 
imediatamente reintroduzidos em locais que detenham capacidade 
ecossistêmica de manutenção da espécie. 

    

4.2.2.16.  
Disponibilizar atendimento de médico veterinário devidamente habilitado, 
aos animais que eventualmente sofram injúrias durante a atividade de 
supressão. 

    

4.2.2.17.  
Promover o transporte e alimentação dos espécimes capturados até sua 
soltura definitiva, quando não for possível identificar áreas de soltura nas 
proximidades da área a ser suprimida. 

    

4.2.2.18.  
Apresentar programa de monitoramento e conservação das espécies 
ameaçadas (considerando os pans nacionais); prazo: 30 dias antes da 
execução da supressão de vegetação nativa. 

    

4.2.2.19.  
Incluir artrópodes sociais, especificamente abelhas silvestres nativas sem 
ferrão, no programa de resgate e salvamento. 

    

4.2.2.20.  

Apresentar e implementar projeto de sinalização com objetivo de garantir 
a conservação da fauna local, contemplando a instalação de placas que 
estabeleçam limites de velocidade nas vias internas da propriedade e 
rodovias, quando forem próximas e informem aos transeuntes sobre a 

    



  

ID PERGUNTA/DECLARAÇÃO REGRAS PÓS LICENÇA ASSIN LAU REG 

existência de espécies silvestres em circulação nas áreas de influência do 
empreendimento. Prazo: antes de iniciar as atividades de supressão de 
vegetação nativa. 

4.2.2.21.  INSERIR AUTORIZAÇÕES     

4.2.2.22.  
Fica autorizado o manejo, resgate, salvamento, afugentamento e a soltura de 
fauna, conforme plano de controle ambiental e minimização de impactos. 

    

4.3.  

DECLARO TER CIÊNCIA QUE A SUPRESSÃO DA VEGETAÇÃO 
NATIVA PODERÁ CAUSAR A DESTRUIÇÃO DE FORMAS DE VIDA 
ANFÍBIAS E AQUÁTICAS, INCLUSIVE PLANCTÔNICA, DEVIDO AO 
RISCO DE ASSOREAMENTO E ALTERAÇÃO DA QUALIDADE DA 
ÁGUA CAUSADA PELA EXPOSIÇÃO DO SOLO A CHUVA E A 
FORMAÇÃO DE PROCESSOS EROSIVOS. 

    

4.3.1.  INSERIR NAS VEDAÇÕES     

4.3.1.1.  
Fica vedada a exposição do solo sem adoção de medidas para evitar a formação 
de processos erosivos. 

    

4.3.2.  INSERIR NAS CONDICIONANTES     

4.3.2.1.  

Implementar e manter, conforme orientação profissional, normas técnicas e 
legislação vigente, mecanismos que impeçam a formação de processos erosivos 
nas áreas diretamente afetadas pelo empreendimento. Prazo: 
Concomitantemente com a atividade de supressão de vegetação nativa. 

  X X 

4.3.2.2.  
Relatório comprovando a implementação dos mecanismos que impeçam a 
formação de processos erosivos nas áreas diretamente afetadas pelo 
empreendimento. PRAZO: 01 ano após a conclusão da supressão de vegetação. 

    

4.4.  

DECLARO TER CIÊNCIA QUE A SUPRESSÃO DE VEGETAÇÃO 
NATIVA PODERÁ CAUSAR A DIMINUIÇÃO DE FITOFISONOMIAS 
DE VEGETAÇÃO NATIVA, A DIMINUIÇÃO DA ABUNDÂNCIA DE 
ESPÉCIES, PERDA DE ESPÉCIES, PERDA DE GRUPO DE ESPÉCIES E 
PERDA DE INDIVÍDUOS DA FLORA EXISTENTE NA ÁREA 

    



  

ID PERGUNTA/DECLARAÇÃO REGRAS PÓS LICENÇA ASSIN LAU REG 

DIRETAMENTE AFETADA E DE INFLUÊNCIA DO 
EMPREENDIMENTO.  

4.4.1.  INSERIR NAS CONDICIONANTES     

4.4.1.1.  

Implementar medida compensatória de supressão da vegetação nativa conforme 
parâmetros a serem estabelecidos pela SEMAD. 
 
HINT: Nos termos do Parágrafo 2º do Art. 44, estão isentas da obrigação de 
compensação florestal, da compensação de impactos negativos e não mitigáveis e 
da compensação de impactos ambientais permanentes as supressões de vegetação 
nativa para as seguintes finalidades: 
 
I - para uso agrícola, pecuário ou de silvicultura, em propriedades rurais, em áreas 
passíveis de conversão do uso do solo; 
II - para uso alternativo do solo de até 2 (dois) hectares, a cada 5 (cinco) anos, cujo 
material lenhoso seja destinado à utilização na propriedade, desde que não seja em 
Área de Preservação Permanente e Reserva Legal e tenha sido previamente 
registrado; 
III - para a implantação de atividades sujeitas a registro nos termos do art. 22, 
incisos II, IV, V, VI e IX da Lei nº 20.694, de 2019; 
IV - nas propriedades ou posses com menos de 4 (quatro) módulos fiscais 
destinadas à agricultura familiar; e 
V - em áreas destinadas ao uso exclusivo de membros integrantes de comunidades 
tradicionais e indígenas; 

  X X 

4.4.1.2.  
Implementar Plano de Resgate da Flora, incluindo banco de sementes. Prazo: 
Antes do início das atividades de supressão de vegetação nativa 

  X  

4.4.1.3.  
Apresentar relatório conclusivo do Plano de Resgate da Flora. Prazo: Em até 01 
ano após a conclusão das atividades de supressão de vegetação nativa. 

  X  



  

ID PERGUNTA/DECLARAÇÃO REGRAS PÓS LICENÇA ASSIN LAU REG 

4.5.  

DECLARO TER CIÊNCIA QUE A SUPRESSÃO DE VEGETAÇÃO 
NATIVA PODERÁ CAUSAR A FRAGMENTAÇÃO DE HABITATS, O 
DESEQUILÍBRIO ECOLÓGICO E O EMPOBERECIMENTO 
GENÉTICO DA FAUNA E FLORA NA REGIÃO ÁREA DIRETAMENTE 
AFETADA E DE INFLUÊNCIA DO EMPREENDIMENTO. 

    

4.5.1.1.  INSERIR NAS CONDIOCINANTES     

4.5.1.1.1.  

Deverão ser executadas ações que garantam a conectividade entre remanescentes 
de vegetação nativa que permitam a manutenção do fluxo gênico de flora e fauna 
conforme orientação profissional, normas técnicas e legislação vigente, durante a 
realização da supressão de vegetação. 

  X X 

4.5.1.1.2.  

Apresentar relatório, inclusive fotográfico, que comprove as ações que garantam 
a conectividade entre remanescentes de vegetação nativa que permitam a 
manutenção do fluxo gênico de flora e fauna conforme orientação profissional, 
normas técnicas e legislação vigente. Prazo: 1 ano após a supressão de 
vegetação nativa. 

    

4.5.1.1.3.  

As Áreas de Preservação Permanente – APP, Reserva Legal e demais áreas de 
vegetação nativa ou protegidas existentes na propriedade deverão estar 
conservadas, ficando vedada a intervenção ou supressão sem licença ou 
autorização do órgão ambiental competente. 

  X X 

4.5.1.1.4.  

Delimitar fisicamente os limites autorizados de supressão de vegetação nativa, 
bem como os limites das áreas de reserva legal e área de preservação permanente, 
de maneira a impedir a supressão de áreas não autorizadas. Prazo: antes do início 
das atividades de supressão de vegetação nativa. 

  X X 

4.5.1.1.5.  
Impedir (cercar) pisoteamento por animais domésticos em áreas de 
formação de corredores ecológicos, inclusive áreas de preservação 
permanente e reserva legal. 

    



  

ID PERGUNTA/DECLARAÇÃO REGRAS PÓS LICENÇA ASSIN LAU REG 

4.5.1.1.6.  
Manter remanescentes florestais excedentes, assim considerados em razão 
da obrigação legal da manutenção de áreas de preservação permanentes e 
reservas legais. 

    

4.5.1.1.7.  
Restringir a supressão às áreas previstas e estritamente necessárias, de 
forma a impedir o aumento das áreas desmatadas. 

    

4.5.1.1.8.  Promover o controle de espécies exóticas invasoras.     

4.6.  

O DIAGNÓSTICO REALIZADO IDENTIFICOU A PRESENÇA DE 
ESPÉCIES DE FAUNA OU FLORA AMEAÇADAS DE EXTINÇÃO, 
ENDÊMICAS DO BIOMA CERRADO OU MATA ATLÂNTICA, RARAS, 
NÃO CATALOGADAS, CONFORME LISTA OFICIAL QUE PODERÃO SER 
SUPRIMIDAS OU SOFRER INTERFERÊNCIA? 

    

4.6.1.  SE RESPOSTA IGUAL A SIM      

4.6.1.1.  INSERIR NAS CONDICIONANTES     

4.6.1.1.1.  
Adotar todas as medidas para evitar, mitigar e compensar os impactos sobre 
espécies da fauna e flora ameaçada de extinção, endêmicas do bioma cerrado ou 
mata atlântica, raras ou não catalogadas, conforme autorização da SEMAD. 

  X X 

4.6.1.1.2.  
Executar as ações de conservação para a (s) espécie (s) de fauna endêmica (s) do 
bioma cerrado ou mata atlântica, rara (s) ou ameaçada (s) de extinção, conforme 
autorização da SEMAD.   

  X X 

4.6.1.1.3.  

Apresentar relatório do monitoramento e recuperação dos plantios compensatórios 
ou estado de manutenção das áreas destinadas à conservação, acompanhado de 
voos aerofotogramétricos com aeronaves remotamente pilotadas (drones) das 
áreas. Deverão ser submetidos ao sistema os mosaicos de ortofotos (ortomosaico) 
com resolução espacial (GSD - Ground Sample Distance) de no máximo 10cm, 
sobreposição longitudinal e lateral de cenas de 80 e 50% respectivamente 
acompanhado dos respectivos metadados. Prazo: Em até 1 ano após início da 
instalação e 1 vez a cada ano até o terceiro ano após o plantio.  

  X  



  

ID PERGUNTA/DECLARAÇÃO REGRAS PÓS LICENÇA ASSIN LAU REG 

4.6.1.1.4.  
Resgatar propágulos das espécies ameaçadas e epífitas, promovendo a sua 
reintrodução nas áreas de recuperação e nas áreas remanescentes de vegetação 
nativa de mesma fitofisionomias. 

  X  

4.6.1.1.5.  
Apresentar relatório detalhado sobre o resgate de propágulos das espécies 
ameaçadas e epífitas, indicando as áreas de reintrodução.  

Abrir campo para recepção de 
PDF 

 X  

4.6.2.  SE RESPOSTA IGUAL A NÃO     

4.6.2.1.  INSERIR NAS PROIBIÇÕES     

4.6.2.1.1.  
Fica vedada a instalação do empreendimento de modo a afetar espécies de fauna 
ou flora ameaçadas de extinção, endêmicas do bioma cerrado ou mata atlântica, 
não catalogadas ou raras. 

  X X 

4.7 
A SUPRESSÃO DE VEGETAÇÃO NATIVA PODE PROVOCAR 
ALTERAÇÕES OU DANOS EM SÍTIOS COM VALOR 
ARQUEOLÓGICO? 

    

4.7.1 SE RESPOSTA IGUAL A SIM     

4.7.1.1 INSERIR NAS CONDICIONANTES     

4.7.1.1.1 
Promover as ações administrativas necessárias junto ao instituto do 
patrimônio histórico e artístico nacional – IPHAN visando salvaguardar o 
sítio arqueológico encontrado. 

    

4.7.1.1.2 
Apresentar autorização do IPHAN para intervenção no sítio arqueológico. 
Prazo: 90 dias a partir da emissão da autorização de supressão de vegetação 
nativa. 

    

4.7.2 SE RESPOSTA IGUAL A NÃO     

4.7.2.1 INSERIR NAS VEDAÇÕES     

4.7.2.1.1 
Não promover a supressão de vegetação nativa, e paralisar imediatamente 
as atividades quando for encontrado artefato arqueológico e comunicar 
imediatamente a SEMAD e o IPHAN. 

    



  

ID PERGUNTA/DECLARAÇÃO REGRAS PÓS LICENÇA ASSIN LAU REG 

4.8 
DECLARO TER CIÊNCIA DE QUE A SUPRESSÃO DE 
VEGETAÇÃO NATIVA PROMOVERÁ MUDANÇAS NA 
PAISAGEM NATURAL. 

    

 SIM     

 INSERIR CONDICIONANTES     

 
Promover a integração das obras de instalação do empreendimento na 
paisagem natural de forma a permitir os fluxos gênicos de flora e fauna 
nativa. 

    

 

Apresentar relatório detalhado, acompanhado imagens, justificando as 
medidas adotadas para integração das obras na paisagem natural e como 
foram adotadas ações para permitir os fluxos gênicos de flora e fauna 
nativa. Prazo: 6 (seis) meses após a instalação do empreendimento. 

    

4.9 

O EMPREENDIMENTO SERÁ INSTALADO EM ÁREAS DE 
PAISAGENS NATURAIS NOTÁVEIS, NO ENTORNO DE UNIDADES DE 
CONSERVAÇÃO, DENTRO DE UNIDADES DE CONSERVAÇÃO, 
CACHOEIRAS, CÂNIONS, PRAIAS DE RIO, TURISMO DE NATUREZA, 
OU OUTRAS PAISAGENS NATURAIS E BELEZAS CÊNICAS, LOCAIS 
DE USO TURÍSTICO PRÓXIMOS A CIDADES TOMBADAS COM SÍTIO 
DE PATRIMÔNIO NATURAL, HISTÓRICO, PALEONTOLÓGICO OU 
CULTURAL? 

    

 SIM     

 INSERIR DOCUMENTO (ESTUDO)     

 

Apresentar estudo específico sobre os impactos da supressão de vegetação sobre 
a paisagem ou sítios em que está inserido o requerimento identificando: 1) 
impactos negativos e positivos; 2) impactos sobre o potencial turístico da região; 
3) interferência na paisagem e na beleza cênica; 4) conclusão específica sobre a 
viabilidade ou não da supressão; 5) medidas preventivas, mitigadoras e 

    



  

ID PERGUNTA/DECLARAÇÃO REGRAS PÓS LICENÇA ASSIN LAU REG 

compensatórias sobre paisagens, beleza cênica e potencial turístico da região; 6) 
conclusões expressas sobre a admissibilidade ou não do impacto na paisagem. 

 INSERIR CONDICIONANTES     

 
Implementar as medidas preventivas, mitigadoras e compensatórias apresentadas 
no estudo sobre os impactos da supressão de vegetação sobre a paisagem ou sítios. 

    

 

Apresentar relatório comprovando execução das medidas preventivas, 
mitigadoras e compensatórias previstas no estudo. PRAZO: uma vez ao ano até o 
cumprimento total das medidas propostas, acompanhado de ART de responsável 
técnico devidamente qualificado. 

    

 NÃO     

 INSERIR DOCUMENTO     

 
Declaração que não haverá impactos sobre paisagem ou sítios, acompanhada de 
ART de responsável técnico devidamente qualificado. 

    



  

5. DADOS ESPACIAIS 

5.1. ARQUIVO VETORIAL* Realizar upload em formato vetorial (.dbf., .shp, .shx. e .prj) sistema de coordenadas geográficas e datum SIRGAS 2000, das 
seguintes estruturas: 

Os arquivos sinalizados na coluna AS (Análise de sobreposição) são os que devem passar pela análise informatizada do shape, conforme regras definidas no 
item3.2. 

ID Arquivo Formato AS LAU REG 

1.  
Áreas requeridas para supressão para formação de 
aceiros. 

Multipoligon/Poligon  X  

2.  Áreas de APP que serão suprimidas.     

3.  Áreas de Reserva Legal que serão suprimidas.     

4.  Áreas passíveis de supressão que serão suprimidas.     

5.  Áreas de uso temporário.     

6.  Áreas propostas para conectividade de remanescentes.     

7.  Área total de supressão.     

8.  Acessos as áreas de supressão.     

9.  Áreas de soltura de animais resgatados.     

10.  Áreas propostas para plantios compensatórios.     

11.  Áreas degradadas.     

12.  Áreas de APP e Reserva Legal.     

13.       



  

6. DOCUMENTOS GERAIS* = obrigatórios 

ID DOCUMENTOS OBRIGATÓRIOS (UPLOAD 
PDF) 

UPLOAD 
ADICIONAL 

ASSIN  LAU 
REG  

 

1.  Recibo do Cadastro Ambiental Rural – CAR ou 
Certificado do Cadastro Ambiental Rural 

  X X 

2.  Certidão de inteiro teor atualizada do imóvel rural 
vinculado ao empreendimento. 

  X X 

DECLARAÇÃO A SER FIRMADA NO FINAL DESTA ETAPA 

7. RESPONSABILIDADE TÉCNICA 

8. CONDICIONANTES  GERAIS 

8.1. Fica vedada a comercialização e transporte de material lenhoso sem o Documento de Origem Florestal (DOF). Em caso de comercialização e 
transporte de material lenhoso deverá ser apresentado o inventário florestal demonstrando o volume da vegetação para fins de emissão do DOF. 

8.2. Garantir a utilização e EPIs pelos trabalhadores, conforme normas técnicas. 

8.3. Nos períodos de estiagem, em caso de proximidade da área de supressão com núcleos habitacionais, realizar a aspersão regular e controlada 
de água, sobretudo durante os períodos secos e ventosos, nas zonas de trabalhos e nos acessos utilizados pelos diversos veículos, onde poderá 
ocorrer a produção, acumulação e ressuspensão de poeiras. 

8.4. Realizar a conservação do solo nas áreas, diretamente afetadas, evitando lixiviação de solos e detritos, promovendo as ações tecnicamente 
indicadas, tais como, terraceamentos, barraginhas, e outros. 



  

8.5. Fomentar e estruturar unidades locais de combate a incêndios vinculados aos órgãos públicos. 

8.6. Formar e capacitar brigadas de incêndios temporárias em pontos estratégicos, durante os períodos mais críticos, através do uso e valorização 
de recursos humanos oriundos das comunidades locais. 

 

 

 

 

 

 


