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Formulário para Licenciamento de Atividade de 

SILVICULTURA 
Os campos marcados com asterisco (*) são de preenchimento obrigatório. 

 

1 - IDENTIFICAÇÃO DO EMPREENDEDOR 

NOME / RAZÃO SOCIAL *: 

End.: rua/av *:  n° *: 

Bairro *: CEP *: Município *: 

Telefone *: (      )  FAX *: (      )  e-mail: 

CNPJ (CGC/MF n.º) *: CGC/TE n.° *: 

CPF/CIC n.° *:  

End. P/ correspondência: rua / av *: n° *: 

Bairro *:  CEP *: Município *: 

Contato - Nome *: Cargo *:  

Telefone p/ contato*: (      )  FAX: (      )  e-mail:  

Em caso de alteração da razão social de documento solicitado anteriormente (licença, declaração, 
etc.), informar a antiga razão social. Razão social anterior:  

 

2 - IDENTIFICAÇÃO DA ATIVIDADE/ EMPREENDIMENTO 

Atividade *:  Nome Fantasia: 

Endereço, caso se trate de atividade localizada em zona urbana. 

End: rua/av. *: n° *: 

Bairro *: CEP *: Município *: 

Endereço, caso se trate de empreendimento localizado em zona rural. 

Localidade (Linha, Picada, etc.)*: 

Distrito*: Município*: 

Telefone p/ contato*: (      )                            FAX: (      )                             e-mail: 

Coordenadas geográficas * (Lat/Long) no Sistema Geodésico, SAD-69 
Lat. 
() 

-   .        Long () 
-   .        

Responsável pela leitura no GPS 

Nome:______________________________ Profissão:__________             Telefone: (___)___________ 

 

3 - MOTIVO DO ENCAMINHAMENTO AO DEPARTAMENTO DE MEIO AMBIENTE 

SITUAÇÃO *: 

Tipo de documento a ser solicitado: 
licença  LP  LI   LO 
certificado de cadastro 
declaração 
autorização 

 primeira solicitação deste tipo de documento 
 renovação ou alteração do(a) : 

 nº / 

(informar tipo do documento) 

processo DMA   nº  / 

 

1 - Observação: O documento licenciatório será: 

ENVIADO PELO DMA VIA CORREIO       RETIRADO PELO EMPREENDEDOR NO DMA 
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Obs: Antes de passar às instruções leia atentamente as seguintes definições: 
 
DEFINIÇÕES IMPORTANTES: 
Empreendedor: o responsável legal pelo empreendimento/atividade. 
Empreendimento: a atividade desenvolvida em uma determinada área física. 
Licença: documento que autoriza, pelo prazo constante no mesmo, a viabilidade, a instalação ou o 

funcionamento de um empreendimento/atividade e determina os condicionantes ambientais. 
Prévia (LP): a licença que deve ser solicitada na fase de planejamento da implantação, 
alteração ou ampliação do empreendimento. 
De Instalação (LI): a licença que deve ser solicitada na fase anterior à execução das obras 
referentes ao empreendimento/atividade; nesta fase são analisados os projetos e somente 
após a emissão deste documento poderão ser iniciadas as obras do 
empreendimento/atividade. 
De Operação (LO): a licença que deve ser solicitada quando do término das obras referentes 
ao empreendimento/atividade; somente após a emissão deste documento o 
empreendimento/atividade poderá iniciar seu funcionamento.  

Declaração: documento que relata a situação de um empreendimento/atividade, não sendo autorizatório. 
Autorização: documento precário que autoriza uma determinada atividade bem definida. 
 
Instruções para preenchimento: 
 
CAMPO 1- IDENTIFICAÇÃO DO EMPREENDEDOR 
NOME/RAZÃO SOCIAL: identificar a pessoa física ou jurídica responsável pela atividade para a qual 
está sendo solicitado o documento no Departamento de Meio Ambiente, conforme consta no contrato 
social da pessoa jurídica ou, no caso de pessoa física, conforme consta no documento de identidade. 
No caso de endereço fora da área urbana, onde não há serviço de correio, deverá ser informado o 
endereço para entrega de documentação, na sede do município ( exemplos: EMATER, Prefeitura 
Municipal, Sindicato Rural, etc.) 
 
CAMPO 2 –IDENTIFICAÇÃO DA ATIVIDADE/EMPREENDIMENTO 
ATIVIDADE: especificar para qual atividade está solicitando o documento Departamento de Meio 
Ambiente (exemplos: Loteamento, Depósito de Produtos Químicos, etc.), informando o endereço, 
telefone, fax e as coordenadas geográficas da mesma. 
As coordenadas Geográficas deverão ser obtidas com Receptor GPS, com as seguintes configurações: 
Formato das coordenadas: Geográficas, em graus, com, no mínimo, 5 (cinco) casas após o ponto no 
sistema geodésico (Datum) SAD-69. 
A leitura deverá ser obtida por profissional habilitado. 
A medição deverá ser realizada e apresentada juntamente com a primeira solicitação de documento 
licenciatório junto ao Departamento de Meio Ambiente e poderá ser dispensada tão logo o dado conste 
em documento emitido por esta instituição.  
 Exemplo de leitura:          Somente graus (hddd.dddddº) 

- 2 8 . 5 6 5 4 2 1 9 

 
O ponto escolhido para a medição deverá obrigatoriamente estar dentro da área do empreendimento e, 
em casos de: 
Estrada deverá ser medida na intersecção com a via principal; 
Mineração deverá ser medido dentro da poligonal licenciada pelo DNPM; 
Loteamentos, no ponto referencial, na via principal de acesso; 
Aterros e Centrais de Resíduos deverá ser medido no portão de acesso ao empreendimento. 
 
CAMPO 3- MOTIVO DO ENCAMINHAMENTO 
Identificar qual documento está sendo solicitado. No caso de renovação, indicar o número do documento 
anterior e o número do processo Departamento de Meio Ambiente no qual consta o referido documento. 
Finalmente deverá ser comunicada a forma pela qual o empreendedor deseja receber o documento 
licenciatório. Caso este campo não for preenchido o documento será remetido pelo correio. 
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4 - INFORMAÇÕES SOBRE A ATIVIDADE 
 
4.1 - Tipo de atividade: 
 

 Floresta exótica para produção de madeira; 
  Floresta exótica para produção de celulose 
  Floresta exótica para produção de lenha, carvão, tanino; 

 
4.2 - Área Total da propriedade: _________ha 
 
4.3 - Espécie a ser cultivada: 

Nome comum Nome científico Área (em ha) 

   

   

   

   

   

 
4.4 - Destino da produção ( identificar nome da empresa ou destinatário): 

 Indústria de Celulose e Papel: _________________________________________________ 
 Indústria de Tanantes e ou Carvão:_____________________________________________ 
 Madeireira, Indústria de Aglomerados, Chapas e Móveis____________________________ 
 Outros (toras p/construção civil, lenha, etc.):______________________________________ 

 
4.5 - Caracterização vegetal na área a ser cultivada (estágio sucessional) 

Ecossistemas Área (ha)  

Floresta em regeneração (secundária)   

Capoeiras   

Lavouras ou pastagens cultivadas   

Campos nativos   

Outros   

TOTAL   

 
4.6 - Ponto de referência mais próximo ao empreendimento: ___________________________ 
____________________________________________________________________________
____________________________________________________________________________ 
 
 5 - SITUAÇÃO LEGAL DO(S) EMPREENDEDOR(ES): 
 
5.1 - (   ) Proprietário    (   ) Arrendatário   (   ) Parceiro     
          (   ) Outros. Especificar: __________________________________________________ 
 
5.2 - PRONAF (   ) Sim   (   ) Não  
 
6 - IDENTIFICAÇÃO DE RESPONSABILIDADE TÉCNICA PELO PROJETO E EXECUÇÃO 

Nome do profissional: 

Profissão: Registro Profissional: 

ART nº: Endereço; 

Telefone: (    ) e-mail: 

 
7 - OUTRAS ATIVIDADES PRODUTIVAS 

 Semi-confinado 
(n.º de cabeças) 

Confinado 
(n.º de cabeças) 

Licenciado (sim/não) 

Avicultura    
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Bovinocultura     

Suinocultura    

Piscicultura (espécie cultivada; 
n.º de açudes; e área alagada 
– ha) 

  

 
8 - CARACTERIZAÇÃO AMBIENTAL (ver item 3 dos anexos) 
8.1 - Curso Hídrico Natural 

Tipo (arroio, córrego, rio, nascentes.)/Nome (se houver) Largura (em metros) 

1   

2   

3   

 
8.2 - Cobertura Vegetal  

Ecossistemas Área (ha) % Área Total da propriedade 

Mata ciliar (APP)   

Floresta natural (primária) exceto mata ciliar   

Floresta em regeneração (secundária) exceto 
mata ciliar 

  

Campos nativos   

Banhados (áreas úmidas)   

Corpos de água (naturais e artificiais)   

Agroecossistemas   

Florestas plantadas   

Lavouras   

Pastagens cultivadas   

Campos com introdução de forrageiras   

TOTAL  100% 
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DOCUMENTOS A SEREM ANEXADOS 
 

1 - Certidão da Prefeitura Municipal, autorizando a atividade nas dimensões e locais 
projetados, quanto ao uso do solo previsto no plano diretor ou no zoneamento municipal.  

 2 - MAPA (FOLHA) do EXÉRCITO em escala 1:50.000, indicando a propriedade e 
pontos de referências para fácil acesso à mesma (pode ser cópia devidamente identificada com 
o NOME da folha).  

 3 - PLANTA (ou CROQUI) completo da propriedade, indicando a área a ser florestada e 
outros recursos ambientais como: recursos hídricos; banhados; Áreas de Preservação 
Permanente (APP); áreas de mata (fragmentos de mata nativa); Reserva Legal; campos 
nativos; áreas cultivadas, com legendas explicativas, incluindo indicação de distâncias entre os 
recursos, assinado pelo técnico responsável e pelo empreendedor. Se possível 
georreferenciando em coordenadas geográficas. Localizar fragmentos de mata nativa no 
entorno da propriedade (em raio de 200 m). Indicar claramente a ocorrência de exemplares de 
algarrobo (Prosopis nigra) e inhanduvá (Prosopis affinis) e espécies nativas de figueiras do 
gênero Ficus, de corticeiras do gênero Erytrina e de exemplares de pinheiro brasileiro 
(Araucária), xaxim e outras espécies ameaçadas de extinção; sítios arqueológicos, 
paleontológicos, pré-históricos, históricos, de valor paisagístico e artístico.  

 4 - Na hipótese da totalidade ou parte da área a ser cultivada estiver ocupada por 
“capoeira”, deverá ser feito o levantamento florístico dessa área, especificando a ocorrência de 
indivíduos típicos de estágios suscecionais clímax de florestas nativas. 

 5 - Cópia da ART(s) do técnico responsável pelo projeto florestal e sua respectiva 
execução. 

 6 - Projeto florestal com o manejo proposto, identificando a unidade de mapeamento e o 
tipo de solo, altura do lençol freático, preparo de solo/covas, controle de erosão, arruamento e 
aceiros (prevenção de incêndios), identificação de insumos (fertilizantes, sementes/mudas, 
agrotóxicos – com dosagens e épocas de aplicação, etc.), desbastes, colheita. 

 7 - Plano de delimitação e implantação da Reserva Legal, conforme o disposto no Art. 
16 da Lei Federal 4.771, de 15/09/1965, e Medida Provisória no 2.080-62, de 19/04/2001, ou 
comprovante de Averbação da Reserva Legal. 
 

8 - IDENTIFICAÇÃO DO RESPONSÁVEL LEGAL: 

Declaro, sob as penas da Lei, a veracidade das informações prestadas no presente formulário. 

 

Carimbo do Responsável Legal 

Assinatura: ___________________________ 

NOME: ______________________________ 

CARGO: _____________________________ 

Em _________________________________ 

 


