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Formulário para licenciamento de 

ATIVIDADE DE BOVINOCULTURA 
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 - IDENTIFICAÇÃO: 

4.1 - Dados do empreendedor(es)/ produtor(es): 

4.1.1 - Nome do Proprietário da área: _____________________________________ 

4.2.2 - Nome do Responsável: ___________________________________________ 

4.2 - Empreendedor está cadastrado? 

 Não   Sim, indicar onde: ____________________________________________ 

 _____________________________________________________________ 

4.2.1 - Especificar se o empreendedor está organizado ou filiado à empresa, cooperativa 

ou associação: ____________________________________________________________ 

________________________________________________________________________
________________________________________________________________________
________________________________________________________________________ 

 

4.3 - Existe alguma UNIDADE DE CONSERVAÇÃO próxima (a menos de 10 km de 
distância)? 

 Não 

 Sim - Identificar, com código 

a) Exemplos de UNIDADES DE CONSERVAÇÃO – Lei Federal N.° 9.985/2000: 

b) Reserva Biológica 

c) Reserva Ecológica 

d) Refúgio de Vida Silvestre 

e) Parque Nacional, Estadual, Municipal 

f) Monumento Natural 

g) Floresta Nacional, Estadual, Municipal 

h) Área de Proteção Ambiental (APA) 

i) Reserva Particular do Patrimônio Natura (RPPN) 

j) Área de Relevante Interesse Ecológico 

Reserva Extrativista, Reserva de Fauna ou Reserva de Desenvolvimento Sustentável 

 

5 - CLASSIFICAÇÃO: 

5.1 - Empreendimento a ser licenciado (marque com X, e indique no final a situação) 

5.1.1 - Infra-estrutura da propriedade: 

      poço artesiano   (    ) 

     canalização        (    ) 

          correção do solo   (    ). Explicitar:_________________________________ 

    

 paiol / armazenamento/ silo   (    ) 

     depósito para produtos químicos/ biológicos   (    ) 
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     instalações/ cercas   (    ) 

      pastagens   (    ) 

 

5.1.2 - Construções civis/ maq. equipamentos: 

      galpões   (    ) 

     estrebarias   (    ) 

     salas de ordenha   (    ) 

      ordenharias/ resfriadores   (    ) 

 

5.1.3 - Rebanho leiteiro: 

      matrizes   (    ) 

      doses sêmen   (    ) 

 

5.1.4 - Outros (explicitar): _______________________________________________ 

___________________________________________________________________
___________________________________________________________________
___________________________________________________________________
_______________________________________________ 

 

5.2 - Informações sobre atividades: 

5.2.1 - Tipo de criação (quantificar nº animais por ha): 

         Intensivo (confinado) 

         Semi-confinado 

         Extensivo 

 
5.2.2 - Tipo de propriedade rural: ______________________________________________ 
________________________________________________________________________
________________________________________________________________________
________________________________________________________________________ 
 

5.2.3 - Tipo de instalação: ___________________________________________________ 
________________________________________________________________________
________________________________________________________________________
________________________________________________________________________ 
6 - RECURSOS: 

6.1 - Mão de obra (n.º de empregados): _________________ 

6.2 - Recursos financeiros: 

        próprios 

        financiamento (indicar a fonte):_________________________________________ 
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6.3 - Referencial para localização do empreendimento (estrada/posto de abastecimento/ 
logradouro público, etc.):__________________________________________________________ 

 

6.4 - Dados do empreendimento: 

6.4.1 - Situação legal: 

            proprietário 

            arrendatário 

            parceiro 

           cooperativa 

            condomínio 

            outros: _____________________________________________________ 
 

6.4.2 - Área total da propriedade: ______________________________________ha. 

6.4.3 - Área do empreendimento a ser licenciado: _________________________ha. 

 

6.5 - Descrição da área do empreendimento: 

6.5.1 - Distância da sede municipal: _______________________________________ 

 

6.5.2 - Cobertura vegetal/ecossistemas existentes: 

              mata nativa no campo 

              mata nativa ciliar 

              banhados 

              campos nativos 

              campos “sujos” 

              campo cultivado 

              florestas exóticas 

              agricultura: descrever principais culturas___________________________ 

  ______________________________________________________________ 
 

6.5.3 -  Recursos hídricos existentes na área (se possível, identificar) 

              rio 

              lagoa 

              arroio 

              riacho/sanga 

              barragem/açude 

             distância do empreendimento:_______________________________ metros. 

             distância de destinação final de efluentes/resíduos: ______________ metros. 
 

6.5.4 - Relevo: 

             plano 

             ondulado 

             com várzeas 

             declividade 
 

6.5.5 - Aspectos geológicos significativos: _______________________________________ 
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________________________________________________________________________
________________________________________________________________________
________________________________________________________________________ 
 
6.5.6 - Incidência de ventos dominantes (direção): ________________________________ 
________________________________________________________________________
________________________________________________________________________
________________________________________________________________________ 

 

6.5.7 - Usos principais no entorno da área: ______________________________________ 
________________________________________________________________________
________________________________________________________________________
________________________________________________________________________ 

 

6.6 - Descrição do empreendimento 

6.6.1 - Apresentar planta ou croqui onde fiquem caracterizados: 

 área construída (ou a construir) destinada a criação (incluindo estrumeiras); 
 localização das áreas de construção atendendo as restrições dos Códigos Florestal 

Federal (Lei n.º 4.771, de 15/09/65) e Estadual (Lei n.º 9.519, de 21/01/92), no que diz 
respeito às áreas de preservação permanente (margens e nascentes dos cursos 
d’água, áreas de declividade acentuada - superior a 45º topos de morro) e outras 
disposições das referidas Leis; 

 comentários sobre as áreas previstas para a disposição, complementares ao projeto de 
destinação dos resíduos. 

 

Deverá ser apresentada Certidão da Prefeitura Municipal declarando que a área do 
empreendimento se encontra na zona rural do município. 

 

6.7 - Destinação final de resíduos: 

 deverá ser descrito o plano operacional para retirada do esterco incluindo tipo de 
destino; periodicidade; freqüência de retirada, áreas previstas para disposição 
(informando nome (s) do (s) proprietário (s) ); 

 deverá ser apresentada a ART do responsável técnico pelo sistema de tratamento e/ou 
do projeto de disposição no solo. 

 

7 - CARACTERÍSTICAS AMBIENTAIS: (para preencher se o empreendimento for do 
tipo ao ar livre, como por exemplo: correção de solo, criação extensiva ou semi-intensiva, 
pastagem, etc...) 

7.1 - Características sucinta da área do empreendimento: 

 meio físico (água, solo, etc...)___________________________________________  

________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________ 
 
 meio biótico (flora e fauna) _____________________________________________ 

________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________ 
 

7.2 - Previsão de impactos ambientais a serem gerados pelo empreendimento: 



 

 

Centro Administrativo Celso Luiz Martins | Rua Osvaldo Aranha, nº 1790 
Bairro Centro | Taquari-RS | CEP: 95860-000 

CNPJ: 88.067.780/0001-38 | Fone (51) 3653.6200 
E-mail: gabinete@taquari.rs.gov.com.br 

Página 7 de 8 

______________________________________________________________________________
______________________________________________________________________________
______________________________________________________________________________
______________________________________________________________________________ 

7.3 - Medidas de preservação/conservação ambiental empregados na área: 

______________________________________________________________________________
______________________________________________________________________________
______________________________________________________________________________ 

 

_________________________, ____ de ______________ de 200___. 

(Local) 

 

 

 

_______________________________________________ 

(responsável pelas informações) 

 

 

___________________________________________________ 

              (cargo que ocupa na empresa) 
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DOCUMENTOS A SEREM ANEXADOS 

 

 Mapa do exército em escala 1:50.000 indicando o empreendimento. 

 Croqui da área, indicando acessos, obras e recursos naturais existentes em escalas 
adequada do sistema viário, com indicação do acesso mais direto ao local do 
empreendimento: ocupação das áreas circunvizinha, identificando o uso das mesmas 
(agricultura, pecuária, residencial); a rede hidrográfica (riachos, rios, etc.) indicando o ponto de 
captação do empreendimento. 

Identificar as áreas previstas para a disposição dos resíduos. 

 Mapa contendo a demarcação num raio de 1000 metros. 

 

 
OBSERVAÇÃO FINAL: 
Em função das características ambientais da área do empreendimento e do mesmo, 
poderá/deverá ser necessária a realização de estudos complementares e o fornecimento 
de dados adicionais por parte do empreendedor. 

 

 

 


