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INSTRUÇÕES PARA PREENCHIMENTO: As instruções necessárias para o preenchimento da folha de rosto deste 
formulário, encontram-se no Anexo II, acompanhadas das definições julgadas importantes para a compreensão das 
informações solicitadas. 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 

Nome da propriedade: 

Localidade (Linha, Picada, etc.)*: 

Distrito*: Município*: 

Acesso: (descrever como acessar a propriedade) 
 
 
 
 

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

Coordenadas geográficas * (Lat/Long)  no Sistema Geodésico, SAD-69 em graus decimais 

Lat. () -   .        Long () -   .        

Responsável  pela leitura no GPS 

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

3. MOTIVO DO ENCAMINHAMENTO AO DMA 

Tipo de documento a ser solicitado: 
 Primeira solicitação                                     Renovação 
 LP  
 LO   - nº da licença anterior:.................................... 
 LO de regularização 
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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.  

 
OBSERVAÇÃO: a solicitação de licença deverá estar de acordo com a fase em que se encontra o empreendimento: 
concepção, obras, operação ou ampliação, mesmo que não tenha obtido anteriormente a licença prevista em lei. Caso a 
empresa esteja em situação irregular, ou seja, em obras ou operando sem licença, deverá regularizar-se, entrando na fase em 
que se encontra (LI ou LO), porém, fica sujeita à aplicação das penalidades previstas em lei. 

 
 
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 DMA, 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 (ex: EMATER, Prefeitura Municipal, Sindicato Rural, etc.) 
 
CAMPO 2 – IDENTIFICAÇÃO DA ATIVIDADE/EMPREENDIMENTO 
ATIVIDADE: especificar para qual atividade está sendo solicitado o documento no DMA, informando o endereço 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 decimais, 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 DMA 
e poderá ser dispensada tão logo o dado conste em documento emitido por esta instituição. 
Informamos que as coordenadas geográficas, no Rio Grande do Sul, variam de -26 a -34 para Lat e de -49 a -58 para Long. 
Exemplo de leitura:  Somente graus (hddd.dddddº) 

- 2 8 . 5 6 5 4 2 1 9 

 
O ponto para a medição deverá, obrigatoriamente, estar dentro da área do empreendimento. 
 
CAMPO 3 – MOTIVO DO ENCAMINHAMENTO  
Identificar qual documento está sendo solicitado, indicado se é a primeira vez que está sendo solicitada Licença de Operação 
ou se é o caso se solicitação de renovação de documento anterior.  
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4. Bacia hidrográfica na qual o Empreendimento está inserido: ______________ 

5. Informações sobre a atividade 
Área total da propriedade *                                                                                      . 
Área do projeto de cultivo*:                                                                                        . 
Situação legal do empreendedor em relação ao empreendimento 

 Arrendatário     Parceiro     Outros Especificar: 

6. Caracterização do projeto 

6.1 Espécie a ser plantada 

Espécie Densidade 
por hectare* 

(N) 

Objetivo 
(lenha, carvão, celulose, 

tanino...) 
Nome Popular* Nome Científico 

    

    

7. Caracterização Ambiental 

7.1 Cobertura vegetal da propriedade  

Ecossistemas Área  

(ha) 

% Área Total da 

propriedade 

Floresta secundária em estágio inicial de regeneração   

Floresta secundária em estágio médio de regeneração   

Floresta secundária em estágio avançado de regeneração   

Campos nativos   

Banhados (áreas úmidas)   

Corpos de água (naturais e artificiais)   

Áreas de Preservação Permanente   

Sub-total   

Silvicultura(já existente)   

Uso agrícola   

Sub-total   

TOTAL 

7.2 Curso hídrico natural dentro da propriedade 

Tipo (arroio, córrego, rio). Nome (se houver) Largura * 

   

   

   

*< 10 m; 10 - 50 m; 50-200 m; 200 - 600 m; > 600 m 

7.3 Áreas de proteção na propriedade 

Descrição  Área (ha) 

Reserva Particular do Patrimônio Natural (RPPN) Registro no 

IBAMA: 

  

Sítio arqueológico, paleontológico, pré-histórico, 

histórico. 

Lat.  Long 
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7.6 Áreas de proteção no entorno da propriedade 

Descrição  Área (ha) 

Num raio de 10 Km Nome  Distância 

Unidade de Conservação *   

Comunidades tradicionais   

Barragem de abastecimento (Corsan, Dmae...)   

Hidrelétrica   

 
7.7 Restrição de uso na propriedade 

Tipo  Coordenada Geográfica 

 Lat. inicial Long inicial Lat final Long final 

Gasoduto     

Linha férrea     

Redes de alta tensão     

Tubulação de fibra óptica     

Pista de pouso     

 
7.8 A Reserva Legal está averbada:  

 Sim   Não 
 
8. Outras Informações 
8.1 Está previsto algum tipo de irrigação 

 Sim   Não 
 
8.2 O serviço de preparo do solo e aplicação de agrotóxicos é terceirizado 

 Sim (Nome da empresa e cnpj .....................................................) 
 Não 

 
8.3 Há tanque de abastecimento de combustível maior que 15.000 m3 na propriedade 

 Sim   Não 
 
8.4 Há depósito para embalagens vazias de agrotóxicos na propriedade 

 Sim   Não (local onde serão entregues as embalagens..............................) 
 
 
 
9. Responsável técnico * 

Nome: Registro no conselho: 

Profissão: Telefone de contato: 

Nº da ART:  

e-mail para contato 
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ANEXO I - Documentação necessária a ser entregue no DMA: 
Licença Prévia e Licença Única: itens 1, 2, 3, 4, 5, 8, 12, 14, 15, 16, 17 e 18. 
Licença de Operação: itens 1, 6, 7, 9, 10, 11, 13 e 15. 
Licença de Operação de regularização(para empreendimentos implantados antes de 01/01/2006): itens 1, 2, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 
14, 15, 16, 17 e 18. 

  
LP 
LI 

LO 
LO 
reg. 

1.  Requerimento solicitando licença ou renovação da licença (formulário padrão DMA)    

2.  
MAPA de localização, indicando aos pontos de referências para fácil acesso à mesma, marcar as Unidades de 
Conservação, Áreas Indígenas e Quilombolas localizados a menos de 10  Km.  

   

3.  

PLANTA (ou CROQUI) por propriedade, em escala de detalhamento (1: 5.000, 1: 10.000), indicando a área com 
silvicultura, recursos hídricos, Áreas de Preservação Permanente (APP);  Reserva Legal proposta e uso e 
ocupação; ocorrência de exemplares de espécies imunes ao corte (Lei nº 9.519/92) e espécies ameaçadas que 
constem do Decreto 41.672/02 e da Portaria IBAMA 37-N; sítios arqueológicos, paleontológicos, históricos, de 
valor paisagístico e artístico, em shape, gravado em CD. 

   

4.  

Laudo da cobertura vegetal da área do empreendimento, contendo a caracterização das formações vegetais 
ocorrentes, estágios sucessionais, grau de conservação, relação de espécies (nome comum e nome científico), 
identificação das espécies raras, endêmicas, ameaçadas de extinção e imunes ao corte. 

   

5.  
Levantamento de fauna ocorrente na área de implantação e na faixa de preservação permanente, indicando a 
ocorrência de espécies endêmicas, raras ou ameaçadas de extinção 

   

6.  

Na hipótese da totalidade ou parte da área a ser cultivada estiver ocupada por floresta secundária em estágio 
inicial de regeneração (capoeira), deverá ser feitos o levantamento quali-quantitativo e a autorização para 
“descapoeiramento” emitida pelo DEFAP/SEMA. 

   

7.  
Na hipótese de uso de irrigação deverá ser apresentada a Outorga dada pelo DRH/SEMA e a LO para irrigação do 
DMA 

   

8.  
Projeto Florestal contendo: tratos e métodos silviculturais, descrição e cronograma de atividades (aplicação de 
agrotóxicos, desbastes, desrama, colheita). 

   

9.  
Projeto de estradas e Aceiros contendo: delimitação em mapa, previsão de manutenção, locais de 
empréstimo(saibreiras). 

   

10.  Cópia(s) da(s) ART(s) do(s) técnico(s) responsável(is) pelo projeto e execução de silvicultura.    

11.  Cópia(s) da(s) ART(s) do(s) técnico(s) responsável(is) pelos laudos técnicos    

12.  Cópia(s) da(s) licença(s) anterior(es)     

13.  
Delimitação em mapa da proposta de 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 19/04/01, ou comprovante de Averbação da Reserva Legal. 

   

14.  
Comprovante do pagamento dos custos dos Serviços de Licenciamento Ambiental conforme Resolução n° 01/95-
CONS. ADM. Publicada no DOE em 01/09/95 – (Tabela de custos disponível na página do DMA) 

   

15.  
Certidão da Prefeitura Municipal, informando se o empreendimento está em zona urbana ou rural e se há 
restrições;  

   

16.  Cópia da Matrícula do Registro de Imóveis, contrato de arrendamento ou posse da área do projeto;    

17.  Declaração de Aptidão ao Programa Nacional de Fortalecimento da Agricultura Familiar (se for o caso).    

Poderão ser solicitadas informações complementares durante a análise do requerimento. 
 


