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Competências Município x Estado 

Resolução CONSEMA nº 372/2018: 

 

[Art. 5º.] “[...] um único ente federativo, inclusive quanto à supressão de vegetação nativa 

vinculada ao licenciamento.” 

 

[§ 1º.] Deverão ser observadas as competências e anuências estabelecidas na Lei Federal 

11.428/2006 (Lei da Mata Atlântica) e no Decreto Federal 6.660/2008. 

 

[§ 2º.] “[...] desde que os respectivos municípios possuam convênio de delegação de 

competência da gestão da Mata Atlântica.” 

 

§ 3º. Nas demais áreas, em que não incidente o regramento do § 1°, o órgão licenciador é 

competente para autorizar a supressão de vegetação nativa, inclusive em zona rural, associada 

ao empreendimento ou atividades em licenciamento. 

 

  



SOL x Convênio Mata Atlântica 

• O sistema SOL filtra atividade conforme a Resolução CONSEMA 372/2018; 

 

• O Convênio da Mata Atlântica delega a gestão florestal no território de 

município ao órgão ambiental municipal: 

 

Empreendimentos de impacto local - é competência do município autorizar o 

manejo da vegetação associado; 

 

Atividades de manejo de vegetação – fora de atividades passíveis de 

licenciamento - todos os tipos listados na resolução é competência municipal. 
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Limites dos Biomas: Pampa e Mata Atlântica  
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Limites dos Biomas: Pampa e Aplicação da 

Lei da Mata Atlântica   
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Limites dos Biomas: Pampa - Aplicação da 

Lei da Mata Atlântica e a RBMA   
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Limites dos Biomas: Pampa e aplicação da 

Lei da Mata Atlântica   
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Áreas de Tensão Ecológica: constituem os contatos entre tipos de 

vegetação que podem ocorrer na forma de Ecótono, quando a transição 

se dá por uma mistura florística. 

 

Nota Explicativa no mapa de aplicação da MA: disjunções vegetais 

existentes no Pampa – Floresta  Estacional Semidecidual, Floresta 

Estacional Decidual e Áreas das Formações Pioneiras (Restingas e áreas 

aluviais) - aplica-se a Lei da MA. 



Limites dos Biomas: Pampa e aplicação da 

Lei da Mata Atlântica   
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Campos de Altitude:  

 

• Correspondem à vegetação com estrutura herbácea ou 

herbácea/arbustiva; 

 

•  Ocorrem sob clima tropical, subtropical ou temperado; 

 

• Estão situados nos ambientes montano e alto-montano: No RS 

corresponde às faixas de altitude de 400 a 1.000m.  . 



Licenciamento - Biomas 
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Lei Federal nº 12.651/2012: 

 

Art.26 - A supressão de vegetação nativa para uso alternativo do 

solo, tanto de domínio público como de domínio privado, 

dependerá do cadastramento do imóvel no CAR, de que trata o 

art. 29, e de prévia autorização do órgão estadual competente do 

Sisnama. 
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• O imóvel rural deve estar inscrito no Cadastro Ambiental Rural – 

CAR, embasado no § 3o  do art. 12 da Lei Federal 12.651/2012: 

 

§ 3o  Após a implantação do CAR, a supressão de novas áreas de 

floresta ou outras formas de vegetação nativa apenas será 

autorizada pelo órgão ambiental estadual integrante do Sisnama 

se o imóvel estiver inserido no mencionado cadastro, 

ressalvado o previsto no art. 30. 



Bioma Pampa - Licenciamento 
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O Decreto Estadual 52.431/2015 e depois a Lei Estadual nº 

15434/2020, trouxeram o conceito de "área rural consolidada com 

atividade pastoril (Pampa)"  

 

Mas tem decisão liminar, para o Decreto, o  qual determina que o 

Estado trate, para fins de licenciamento, todas as áreas de campo 

nativo como: “área de remanescente de vegetação nativa.”.  
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A Lei Estadual nº 15.434/2020 (CMA) trouxe algumas dispensas de 

autorização, entre elas: 

 

I - o descapoiramento da vegetação nativa sucessora desde que: 

 

a) seja realizado com o objetivo de manutenção da vegetação campestre 

para a atividade pastoril; 

b) não implique supressão de vegetação para uso alternativo do solo; 

c) não esteja a vegetação nativa sucessora associada com formações 

secundárias; e 

d) não seja efetuada sobre as áreas consideradas de Preservação 

Permanente, de Reserva Legal e de uso restrito; 
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Descapoiramento da vegetação nativa sucessora:  

 

 - Uso na propriedade; 

 

- Transporte para fora da propriedade, precisa de Documento de Origem 

Florestal (DOF).  

  



Bioma Mata Atlântica- 

Licenciamento 
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Lei da Mata Atlântica – Lei Federal nº 11.428/2006 e Decreto Federal nº 

6.600/2008. 

 

 Classificação de estágios sucessionais  

Resoluções CONAMA 33/1994 e 423/2010; 

 

 

Observar aspectos como altura, DAP, diversidade de espécies, estratificação, 

presença de epífitas, trepadeiras, serapilheira, composição florística, etc. 



Estágio avançado 
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• Em caráter excepcional, quando necessários à execução de obras, 

atividades ou projetos de utilidade pública, pesquisa científica e práticas 

preservacionistas;  

 

• Nos perímetros urbanos aprovados até a data de início de vigência da Lei 

11428/2006, para fins de loteamento ou edificação, preservando no mínimo 

50% (cinquenta por cento) da área total coberta por esta vegetação. 

 

 



Estágio médio 

• Em caráter excepcional, quando necessários à execução de obras, atividades ou 

projetos de utilidade pública ou de interesse social, pesquisa científica e práticas 

preservacionistas; 

 

 

• Quando necessário ao pequeno produtor rural e populações tradicionais para o 

exercício de atividades ou usos agrícolas, pecuários ou silviculturais imprescindíveis à 

sua subsistência e de sua família; 

 

• Em zona urbana, para fins de loteamento ou edificação, com preservação de 30 ou 50 

% da área total coberta por esta vegetação, dependendo da data de aprovação do 

perímetro urbano pelo município.   
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Estágio inicial 

Permitido em qualquer tipo de propriedade, tanto em zona 

urbana quanto rural; 

 

Sem limite de área definido; 

 

Pequeno produtor: limite de até dois hectares por ano 

quando não apresentar inventário fitossociológico; 
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Parâmetros para autorizar supressão de 

vegetação nativa.  
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1) A analise técnica deve considerar as bases cartográficas 

disponíveis em relação a realidade de campo, tais sejam: 

 

• Cursos hídricos (perenes e intermitentes);  

• Nascentes; 

• Banhados; 

• Remanescentes de vegetação nativa; 

• Áreas rurais consolidadas; 

• Áreas convertidas à uso alternativo do solo após 2008. 

   



Parâmetros para autorizar supressão de 

vegetação nativa.  
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2) Documentos a serem apresentados pelo requerente, além 

daqueles referentes a atividade fim licenciada: 

 

• Laudos de fauna; 

 

• Laudo de flora com inventário fitossociológico da área a ser 

suprimida, com vistas a determinar o estágio de regeneração 

da vegetação e a indicação da fitofisionomia original (quando 

couber); 
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• Projeto técnico relativo a supressão de vegetação nativa com 

cronograma, objetivos e justificativa; 

 

• Planilha Inventário Florestal (quando couber); 

 

• Mapa da propriedade contendo o polígono da área solicitada para 

supressão georreferenciado, no formato shapefile. 
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• 3) Em relação a legislação: 

 

• Imóvel rural deve manter o percentual mínimo de 20% de 

cobertura de vegetação nativa a título de Reserva Legal -  art. 12 

da lei federal 12.651/2012. 

 

• O art. 15 traz a possibilidade de cômputo de APP na RL, mas no 

inciso I do caput, diz que nesses casos, está vedada a conversão 

de novas áreas para uso alternativo do solo. 

 



Parâmetros para autorizar supressão de 

vegetação nativa.  
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• O parágrafo 9° do artigo 66 da Lei 12.651/2012, veda a 

possibilidade de uso das formas de compensação da RL para 

possibilitar novas conversões. 

 

•  Pequenas propriedades rurais não precisam recuperar a RL, no 

que faltar para atingir o percentual de 20% [art. 67 da lei federal 

12651/2012], vedadas novas conversões para uso alternativo do 

solo.  

 



23 

Restrições: 

 

• Áreas de Preservação Permanente (APPs) – a não ser as 

atividades que se enquadrem em baixo impacto; 

 

• Presença de espécies ameaçadas de extinção ou endêmicas.  

 



Imunes ao corte 
Art. 33 e 34 - Lei Estadual 9519/1992 - espécies nativas de figueiras do gênero ficus, 

corticeiras do gênero erytrina, exemplares da algarrobo (Prosopis nigra) e inhanduvá 

(Prosopis affinis);  - Revogado  pelo Art. 233 da Lei Estadual 15434/2020. 

 

 

Art. 148 - “Qualquer espécie ou determinados exemplares da flora, isolados ou em 

conjunto, poderão ser declarados imunes ao corte e à exploração...” 

 

Mas temos o Decreto Estadual nº 29.019/1979 – determina espécies imunes (as mesmas 

descritas nos arts. revogados da Lei) no Estado e está válido. 
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Exploração eventual 
• Observar as quantidades definidas na legislação; 

 

• Para uso apenas dentro da propriedade, independe de autorização do 

órgão ambiental federal ou estadual - o município pode definir regramento 

e procedimento especifico para registro e controle; 

 

• Para beneficiamento da madeira, precisa de autorização - CODRAM 

10770,00;  

 

• Não pode explorar espécies ameaçadas de extinção, deve-se preferir 

espécies pioneiras e indivíduos isolados, e não descaracterizar o 

remanescente florestal. 

 

25 



Árvores atingidas por fenômenos 

naturais 
• Pode ser explorado o volume correspondente às árvores danificadas, exceto em 

APP e desde que não gere impacto sobre a vegetação remanescente; 

 

• Autorização emitida FORA do SINAFLOR, indicando espécies, quantidade e 

volume. 

 

• Dispensa de projeto técnico e ART. 

 

• Gera RFO. 

 

• Homologação da autorização pelo SOL – codram 10790,00 – assunto 6671. 

 

• Transporte através de AUTESP/DOFESP. 
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O que o CAR (Cadastro Ambiental Rural) tem 

com isso (supressão de vegetação nativa)?? 

• O proprietário do imóvel rural deve atender a legislação para que 

haja a emissão de uma autorização para supressão de vegetação 

nativa para uso alternativo do solo.  

 

• O CAR reflete todas as informações necessárias, relativas ao uso 

do solo, para cumprir as determinações da legislação em matéria 

de supressão de vegetação nativa para uso alternativo do solo. 
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O que o CAR (Cadastro Ambiental Rural) tem 

com isso (supressão de vegetação nativa)?? 

Quais são essas informações? 

 

• Existência e localização das Áreas de Preservação Permanente 

(APPs); 

 

• Existência e localização da Reserva Legal. 
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Como o órgão ambiental municipal tem 

acesso as bases cartográficas e do CAR? 

Base hídrica do RS: 

 

https://www.sema.rs.gov.br/cartografia  

 

http://ww2.fepam.rs.gov.br/bcrs25/ 

 

O shapefile relativo aos cursos hídricos está nomeado de: trecho de 

drenagem   
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Bases do CAR: http://www.car.gov.br/#/ 
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Bases do CAR: http://www.car.gov.br/#/ 
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Bases do CAR: http://www.car.gov.br/publico/imoveis/index 
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Visualização do imóveis com as feições declaradas: 

http://www.siout.rs.gov.br/sig/ 
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Homologação de AUTEX 

Solicitada via SOL - CODRAM 10790,00 SEMPRE pelo órgão emissor da 

autorização; 

 

É um procedimento entre os órgãos ambientais; 

 

Autorizações emitidas via SINAFLOR dispensa essa etapa - o detentor da 

autorização faz declaração de corte no próprio sistema, e o volume fica 

disponível no sistema DOF. 
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O Que é o Sinafor? 

 

O Sistema Nacional de Controle da Origem dos Produtos 

Florestais (SINAFLOR) integra o controle da origem da madeira, 

do carvão e de outros produtos ou subprodutos florestais. 
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Municípios tiveram até 31/01/2021 para se adaptarem e usarem 

o sistema. (IN IBAMA nº 03/2020). 

 

Processos abertos fora do sistema até 31/01/2021 podem 

seguir seus fluxos fora do sistema. Mas só poderão ser 

homologadas no DOF até 30/07/2021. 

 

Lembrar do período do defeso da Araucária (1/04 a 30/06).  

 

. 
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IN IBAMA nº 08/2020 - Tornar não obrigatório o uso do Sinaflor 

para emissão das Autorizações de Corte de Árvores Isoladas - 

CAI nos casos de arborização urbana ou que envolvam risco à 

vida ou ao patrimônio.  

EXCETO: espécies arbóreas constantes em listas oficiais de 

espécies ameaçadas de extinção. 

. 

 

 

 

 

 

  



Giovana Santi 

Júlia Gomides 

 

DILAP: (51) 3288-9410 ou 3288 -9481 

dilap@fepam.rs.gov.br.  

dof@fepam.rs.gov.br.  

fepam.rs.gov.br 

Obrigada! 
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