
PREFEITURA MUNICIPAL DE CANAÃ DOS CARAJÁS
SECRETARIA MUNICIPAL DE MEIO AMBIENTE
DEPARTAMENTO DE LICENCIAMENTO E FISCALIZAÇÃO

ROTEIRO ORIENTATIVO PARA O LICENCIAMENTO AMBIENTAL RURAL

(LAR) EM CANAÃ DOS CARAJÁS

1. DOCUMENTOS 

1.1 DOCUMENTOS ADMINISTRATIVOS. 

a) Requerimento padrão preenchido e assinado;

b)  Declaração  de  Informações  Ambientais  (DIA)  devidamente  preenchida  com

assinatura reconhecida em cartório;

c)  Termo  de  Compromisso  Ambiental  (TCA),  modelo  SEMMA,  devidamente

preenchido, com assinaturas reconhecidas em cartório;

d) Cópias dos documentos de identificação do proprietário, responsável técnico e

responsável legal, quando houver (acompanhadas dos originais para conferência);

e) Endereço eletrônico e convencional para correspondência, do proprietário e/ou

seu procurador, e do representante técnico;

f) Procuração com assinatura reconhecida em cartório, quando o proprietário for

representado por outra pessoa;

g) Comprovante de pagamento das taxas de arrecadação administrativa para o

licenciamento;

h) Comprovante do recolhimento do Imposto Territorial Rural (ITR), atualizado;

i) Documento de propriedade ou posse do imóvel rural (cópias autenticadas);

● No  caso  de  propriedade  deverá  ser  apresentado  Certidão  de  Matrícula  atualizada

(máximo 30 dias) acompanhados do Certificado de Cadastro de Imóvel Rural – CCIR

ou do protocolo do pedido junto ao INCRA.

● Nos casos de posse ou ocupação mansa e pacífica deverá apresentar a Declaração

emitida pelo órgão fundiário ou da Secretaria Municipal de Produção Rural de Canaã

dos Carajás atestando a veracidade da ocupação.

● Nos casos específicos em que a matrícula da propriedade rural esteja bloqueada ou

cancelada pelo Poder Judiciário apresentar a mesma documentação prevista no item

anterior.

j) Apresentar CNPJ e contrato social no caso de empresas.

1.2 DOCUMENTOS TÉCNICOS. 
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a) Relatório Ambiental Simplificado (RAS) elaborado conforme roteiro orientativo

da SEMMA de Canaã dos Carajás;

b)  Cadastro  Ambiental  Rural  –  CAR (Recibo  de  Inscrição  do  Imóvel  Rural)  –

SICAR;

c)  Anotação  de  Responsabilidade  Técnica  (ART)  do  elaborador  (profissional

habilitado) do RAS e do CAR.

d) Memorial descritivo da área do imóvel;

e) Quando houver passivo ambiental de reserva legal (RL) ou área de preservação

permanente (APP),  referente  a desmatamento ocorrido antes de 22/07/2008,  o

proprietário  deverá  apresentar  evidência  da  adesão  ao  Programa  de

Regularização  Ambiental  (PRA)  do  Estado  do  Pará,  nos  moldes  da  Instrução

Normativa nº 01/2016 da SEMAS/PA.

▪ Quando  o  passivo  se  referir  a  desmatamento  ocorrido  após

22/07/2008,  o  proprietário  deverá  apresentar  evidências  da

Assinatura  do  Termo  de  Ajustamento  de  Conduta  (TCA)  e  do

pagamento do documento de arrecadação estadual (DAE), previstos

na Instrução Normativa nº 02/2016 da SEMAS/PA.

f) Certidão emitida pelos órgãos ambientais Federal e Estadual, sobre a existência

ou não de embargo na propriedade.

g)  Mapa  e  Carta  Imagem  georreferenciados  da  propriedade,  impressos  e  em

formato digital  (Arquivo shape), contendo: APRT, ARL, APP, AUAS, área a ser

licenciada e Área a ser suprimida, caso houver;

h) Mapa de localização/situação geográfica com vias de acesso construídas e a

serem construídas, quando for o caso, em formato digital (Arquivo shape);

2. OBSERVAÇÕES A SEREM RIGOROSAMENTE SEGUIDAS. 

2.1 OBSERVAÇÕES GERAIS 

a) Todos os estudos e projetos devem ser apresentados de forma a possibilitar a

sua compreensão e adotando-se sempre como referência a legislação ambiental

Federal, do Estado do Pará e do Município de Canaã dos Carajás, bem como as

normas técnicas pertinentes;
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b)  De  acordo  com  as  especificidades  e  localizações  da  atividade,  a  SEMMA

poderá  solicitar  a  apresentação  de  projetos  complementares  que  julgar

necessários a avaliação do RAS proposto; 

c)  A  insuficiência  de  informações  técnicas,  baseadas  em  diagnósticos  e

prognósticos  incompletos  que  impossibilita  a  compreensão  de  impactos  da

atividade poderá implicar no indeferimento no pedido de Licenciamento; 

d) Deverá apresentar o registro fotográfico de todos os aspectos abordados no

RAS com sua respectiva numeração, data da captura da imagem e legenda; 

e) Havendo necessidade da limpeza de passagens ou de vegetação em estágio

inicial  de  regeneração  o  empreendedor  deverá  solicitar  SEMMA  a  devida

autorização,  nos  moldes  do  previsto  na  Instrução  Normativa  nº  08/2015  da

SEMAS/PA.

▪ Em  caso  se  supressão  de  vegetação  em  estágio  primário  ou

secundário de regeneração a autorização de supressão deverá ser

solicitada  na  SEMAS/PA,  conforme  o  previsto  na  Instrução

Normativa nº 08/2015 da SEMAS/PA.

2.2 Procurações. 

As procurações deverão obedecer aos seguintes requisitos: 

a) Assinaturas com firmas reconhecidas; 

b) Quando se tratar de cópias, estas deverão ser autenticadas; 

c) Deverão informar os poderes necessários para a realização de todos os atos

para o licenciamento ambiental; 

d) Quando se tratar de pessoas jurídicas as assinaturas dos outorgantes devem

atender ao disposto nos contratos sociais ou atos constitutivos.
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ANEXO ÚNICO

ROTEIRO ORIENTATIVO PARA A ELABORAÇÃO DO RELATÓRIO

AMBIENTAL SIMPLIFICADO (RAS)

1. RELATÓRIO AMBIENTAL SIMPLIFICADO – RAS 

1.1 Identificação da atividade. 

a) Nome/Razão Social; 

b) CPF/CNPJ; 

c) Telefone; 

d) E-mail para correspondência;

e) Endereço para correspondência. 

1.2 Identificação do responsável pela atividade. 

a) Nome; 

b) Telefones; 

c) E-mail;

d) Endereço. 

1.3 Identificação da propriedade. 

a) Nome fantasia; 

b) Nome do proprietário; 

c) Coordenadas geográfica UTM (SIGAS 2000); 

d) Localidade; 

e) Endereço; 

f) Município.

1.4 Cadastro Ambiental Rural –CAR (Recibo de Inscrição do Imóvel Rural). 

a) Número de Registro. 

1.5 Identificação do responsável técnico pelo licenciamento. 

a) Nome; 

b) Formação; 

c) Número do registro de cadastro no conselho profissional; 

d) Telefone; 

f) Email; 

g) Endereço.
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1.6 Informações Gerais da Área. 

a) Área total da propriedade (ha); 

b) Área de Reserva Legal (ARL);

c) Área de Preservação Permanente (APP);

d) Área de Preservação Permanente (APP) a recompor;

e) Área de uso alternativo do solo (AUAS);

f) Área útil da atividade (se mais de uma atividade na área, especificar a

localização e a área de cada atividade).

1.7 Características do meio. 

a) Meio físico: clima, solos, hidrografia e topografia;

b) Meio biótico: fauna e flora; 

c) Meio sócio-econômico.

1.8 Características gerais da propriedade. 

a) Terreno, declividade (%) e caracterização do tipo de solo; 

b) Bacia Hidrográfica (mencionar a micro-bacia hidrográfica da qual faz parte a

área do empreendimento); 

c) Apresentar o arranjo geral do empreendimento: edificações e acesso;

d) Informar a fonte hídrica de abastecimento de água da propriedade (rio, córrego,

poço, açude, represa).

1.9 Informações sobre a realização de adubação/correção de ph (calagem,

adubação química, adubação orgânica)

1.10  Informações  sobre  a  utilização  de agrotóxicos,  formas  de  aplicação,

cuidados  com a  saúde  do  aplicador  e  com os  resíduos  sólidos  gerados

(destino das embalagens).

1.11  Informações  sobre  as  instalações  existentes  na  propriedade,  quais

sejam  (aceiros,  açudes,  alojamentos,  barragem,  caixa  d’água,  cercas,

cochos,  sistema  de  irrigação  (tipo/vazão),  coletores  de  resíduos,  curral,

estadas internas, galpão, piquetes, poço e refeitório.
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1.12 Informações sobre o manejo da atividade

Agricultura/Especificar 

cultura

Espaçamento Rendimento/

Produtividade

Área útil plantada

1 - 

2 - 

3 - 

Total de culturas: Total de plantas por 

hectare:

Total por ciclo: Área útil total:

Floresta de produção 

(espécie plantada)

Espaçamento Rendimento/Produtividade Área útil plantada

1 -

2 -

3 -

Total de espécies: Total de plantas por 

hectare:

Total por ciclo: Área útil total:

Criação de 

animais/Especificar

Área útil ocupada: Nº de cabeças por 

hectare (capacidade de 

suporte)

Sistema de produção

1 -

2 -

3 -

Total de tipologias: Área útil total: Rebanho Total: Marcação do gado 

(ferrete):
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1.13  -  Apresentar  informações  sobre  a  flora  local  (primária,  secundária,

mista)

1.14  –  Identificar  os  impactos  ambientais  da(s)  atividade(s),  devendo

considerar:

I. Alteração na flora; 

II. Alteração na fauna; 

III. Alteração das características do solo; 

IV. Alterações nos corpos hídricos superficiais e/ou subterrâneos. 

V. Outros quando existirem.

1.15 - Medidas de prevenção, mitigação e/ou compensação. 

I. Descrever objetivamente as medidas preventivas ou mitigadoras associadas a

cada  impacto  negativo  identificado  e  analisado  para  cada  meio,  justificando  a

técnica adotada e relacionando com a regulamentação a ser atendida; 

II.  Justificar  os  impactos  que  não  podem  ser  evitados  ou  mitigados,  devendo

apresentar proposta de medida compensatória para estes, quando houver.

1.16 – Destino dos Resíduos

a) Resíduos sólidos. 

I. Deverá relacionar todos os resíduos gerados e local de geração, produção diária,

características,  classificação,  processamentos,  acondicionamento,  período  de

armazenamento e destino; 

II. Apresentar alternativa tecnológica, quando houver. 

b) Efluentes (nos casos de criação de gado confinado).

I.  Deverá  detalhar  o  sistema  de  tratamento  de  efluentes  a  ser  adotado  pela

propriedade; 

II. Informará onde e como será feito o lançamento final dos líquidos gerados.

1.17 – Recursos Hídricos

Informar a ocorrência na área de córregos, nascentes, lagoa, represas, tanques 

para peixe.
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1.18 – Nome, assinatura e registro no conselho de classe do profissional 

responsável pela a elaboração do RAS.

1.19 – Nome, CPF e assinatura do dono da propriedade ou do procurador 

legalmente habilitado.


