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“Ciência e Comunicação: aliadas na 
construção de boas práticas na gestão e re-
cuperação de propriedades rurais” ou, sim-
plesmente, CIECz é um projeto de divulga-
ção científica, financiado pelo MCT/CNPq/ 
USAID e pelo Banco Mundial. O principal 
objetivo é divulgar as ações desenvolvidas 
na pesquisa denominada “Custos e benefí-
cios do manejo e recuperação de áreas de-
gradadas para gestão de propriedades e de 
paisagens”, que trabalha com produtores de 
soja, pecuaristas e pequenos produtores ar-
tesanais na busca da preservação ambien-
tal, nas regiões Cabeceiras do Rio Xingu e 
na Rodovia Transamazônica, no oeste do 
Pará. Para tornar público esses conheci-
mentos, produzidos por pesquisadores da 
sub-rede RECUPERA,  apresentamos aqui 
a  primeira publicação do CIECZ.

Esta publicação integra a série “Boas 
Práticas” e oferece informações úteis so-
bre Legislação Ambiental pretendendo, 
dessa forma, subsidiar ações do Pequeno 
Produtor Rural garantindo, assim, a imple-
mentação de boas práticas no manejo e 
recuperação dos recursos naturais da re-
gião Amazônia.

GUIA DE LEGISLAÇÃO AMBIENTAL PARA
O PEQUENO PRODUTOR RURAL
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INTRODUÇÃO 

Esta cartilha tem o objetivo de apre-
sentar a legislação ambiental adequada à 
pequena produção rural. Para isso foi divi-
dida em 5 partes:

A primeira parte apresenta a legislação 
da reserva legal, seu tamanho, como fazer 
a averbação e de que forma a legislação 
permite recompor ou compensar uma flo-
resta que foi desmatada.

A segunda parte apresenta a legis-
lação sobre as Áreas de Preservação 
Permanente(APP), ou seja, as áreas em 
que as florestas ficam nas margens dos 
rios e igarapés. 

A terceira parte trata da autorização 
para o desmatamento.

A quarta parte trata da autorização 
para o uso do fogo.

E, por fim, a quinta parte trata do licen-
ciamento ambiental.

Sabemos que existem muitas dificul-
dades para o cumprimento das leis exis-
tentes no Brasil e que existem dificulda-
des ligadas aos processos burocráticos 
exigidos pelos órgãos ambientais para a 
regularização ou o licenciamento das pe-
quenas propriedades rurais. Nesse sen-
tido é que, na presente cartilha, serão 
mostradas as regras de cumprimento da 

legislação sobre a manutenção de flores-
tas dentro da pequena propriedade rural 
na Amazônia, esclarecendo, por exemplo, 
porque em alguns locais não podemos 
plantar ou criar animais, relacionando os 
problemas que essas atividades causam 
ao meio ambiente.

 Dessa forma, o objetivo deste guia é 
ajudar o produtor a conhecer a legislação 
ambiental sobre as pequenas proprieda-
des para garantir a conservação ambiental 
e dos recursos hídricos de suas áreas.

Há algum tempo o Governo Fede-
ral, por intermédio do Instituto Brasileiro 
do Meio Ambiente e dos Recursos Natu-
rais Renováveis - IBAMA repassou para 
o Governo Estadual, através da Secreta-
ria Estadual de Meio Ambiente – SEMA, a 
responsabilidade pela coordenação e exe-
cução das ações destinadas ao licencia-
mento e gestão florestal no Pará.

 Até o fechamento da edição desta 
cartilha, não tivemos conhecimento de 
nova regulamentação por parte da SEMA 
sobre os procedimentos adotados com re-
lação ao uso do fogo e os processos de 
solicitação de queima controlada, que ain-
da não haviam sido disciplinados no âmbi-
to estadual, sugerindo assim que continua 
em vigor a legislação federal sobre esses 
procedimentos.

Legislação:  Conjunto de leis que estabelecem (dizem) como as coisas devem ser feitas.
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A PEQUENA PROPRIEDADE OU 
POSSE RURAL FAMILIAR

A Pequena Propriedade ou Posse Ru-
ral Familiar é a área que é explorada pelo 
agricultor ou pequeno produtor e por sua 
família (recebendo às vezes a ajuda de 
outras pessoas), em que todos trabalham 
em conjunto para seu próprio sustento.

Propriedade é a área que possui um 
documento válido que comprova que o 
dono comprou ou recebeu essa terra do 
Governo ou de alguma pessoa. Esse do-
cumento é o título de propriedade, e só tem 
validade se estiver registrado em cartório.

Posse é quando a pessoa não tem ne-
nhum documento que mostre que ela é a 
dona da área, mas a pessoa já mora e tra-
balha naquela terra há bastante tempo.

Para facilitar o entendimento, vamos 
chamar tanto a propriedade quanto a pos-

se de “propriedade” e só faremos a dife-
rença quando for necessário.

O  tamanho da pequena propriedade ou 
posse rural familiar pode variar conforme 
a região onde se localiza, mas no Estado 
do Pará esse valor é de até 150 hectares1 .  
Pode ser isenta do ITR a Pequena Proprie-
dade ou Posse Rural familiar que atender 
os seguintes requisitos: 

I - a área total em cada região não 
pode ultrapassar o respectivo limite da pe-
quena gleba rural; 

II - o conjunto de imóveis deve ser ex-
plorado pelo produtor só ou com sua famí-
lia, admitida ajuda eventual de terceiros; e 

III – o produtor não pode possuir imó-
vel urbano. 

1 - Ver Instrução Normativa nº 01, de 30 de outubro de 2003, 
da antiga Secretaria Executiva de Ciência, Tecnologia e Meio 
Ambiente do Estado do Pará (SECTAM), atualmente denomi-
nada Secretaria de Estado de Meio Ambiente.
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1 Definição
A lei diz que todas as propriedades ru-

rais devem possuir no seu interior uma área 
mínima com a vegetação nativa da região. 
Na Amazônia, essa área da propriedade que 
deve permanecer com a vegetação nativa é 
chamada de “reserva florestal legal” ou, so-
mente, “Reserva Legal”.

Por isso, dizemos que na Amazônia, to-
das as propriedades, grandes ou pequenas, 
precisam ter uma parte de floresta. Caso con-
trário, a propriedade não está adequada ao 
que exige a lei, como no exemplo da ilustra-
ção da página ao lado.

Depois de escolhido o local onde ficará a 
Reserva Legal, o proprietário deve ir ao Car-
tório de Registro de Imóveis de sua cidade 
ou município para que fique escrito no docu-
mento da sua propriedade (que chamamos 
de matrícula do imóvel) o local onde ficará a 
Reserva Legal. Uma vez escolhido o local e 
registrado em cartório, a sua Reserva Legal 
não poderá ser mudada de lugar. Não poderá 
mudar nem que a propriedade seja vendida, 
e nem que ela seja dividida.

A existência da Reserva Legal é impor-
tante para a conservação e para as funções 
que a natureza desempenha, como o abrigo 
e proteção de animais e plantas nativas.

RESERVA LEGAL

Nas áreas de Reserva Legal é proibido 
o corte e a derrubada de todas as árvores ou 
de parte delas sem a autorização do órgão 
ambiental. A exploração florestal pode ocorrer 
na reserva legal, com base num plano de ma-
nejo. Também não podem ser usados agrotó-
xicos que provoquem a morte das árvores.

2 Localização da 
Reserva Legal
A área de Reserva Legal pode ser esco-

lhida pelo proprietário, mas deve ser aprovada 
pelo órgão ambiental. Os critérios para a esco-
lha da Reserva Legal são a proximidade com 
outras áreas de mata (Reserva Legal dos vizi-
nhos, por exemplo!), a proximidade com Unida-
des de Conservação (UC) ou cursos d’água.

Se você não tem título sobre a área, e 
possui apenas a posse, pois já mora lá há 
bastante tempo e nunca ninguém se apresen-
tou dizendo que era dono daquela área, você 
pode assinar um documento, que chamamos 
de Termo de Compromisso para definir a sua 
reserva legal. Esse documento é assinado 
pelo morador da terra e pelo órgão ambiental. 

Com o Termo de Compromisso você se 
compromete a manter a Reserva Legal da 
mesma forma que uma pessoa que possui 
o título da terra e que averbou sua Reserva 
Legal em cartório. 
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Propriedade que se encontra  totalmente desmatada

A área de floresta numa propriedade na Amazônia deve ser de 80% do tamanho da propriedade. A 
figura acima mostra uma propriedade que possui 80% de sua Reserva Legal e 20% para o pasto.

100% 
desmatado

80% 
florestado



Como pode ser visto na figura acima, o proprietário pode fazer uso de 20% de área desmatada, 
onde pode cultivar roça, grãos ou criar gado, tendo que deixar 80 % de floresta. 

3 Tamanhos da 
Reserva Legal 
Na Amazônia, a Reserva Legal deve 

cobrir 80% da propriedade. Assim, para 
cada hectare desmatado para colocar seus 
cultivos, você precisa de quatro hectares 
com floresta.

4 Averbação da 
Reserva Legal
Averbar a Reserva Legal no cartório é 

a mesma coisa que registrar em documen-
to o local da Reserva Legal.

A localização da Reserva Legal de 
uma propriedade tem que ficar registrada 
em cartório de forma que ninguém possa 
mudá-la mesmo após sua venda, e mes-
mo que a propriedade seja dividida em 
partes para venda. Aquela Reserva Legal 
será para sempre a Reserva Legal da área 
desmatada.

A averbação da Reserva Legal das 
pequenas propriedades ou posses rurais 
familiares é gratuita. 

5 Como se faz a averbação 
da Reserva Legal.
Para fazer a averbação (registro) da 

Reserva Legal, o proprietário tem que ca-
dastrar sua área no Órgão ambiental do 
Estado. Para isso, ele deve levar os docu-
mentos que comprovam que ele é o pro-
prietário ou possuidor da área. Ele deve 
levar também seus documentos de identi-
dade e CPF. Se não tiver condições de pa-
gar a taxa de vistoria (visita da área), terá 
direito à assistência técnica pela Secreta-
ria de Meio Ambiente do Estado do Pará.

A assistência técnica ajudará na ela-
boração do mapa da propriedade, que 
mostrará onde fica a sua Reserva Legal. 

10

80% 
florestado
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A existênciA de 
ReseRvA LegAL é impoRtAnte 

pARA A nAtuRezA, pois seRve de 
ALimento pARA os AnimAis 

e AjudA no equiLíbRio 
ecoLógico.



6 Recomposição
O proprietário que possui área de Re-

serva Legal menor do que a estabelecida 
pela lei deve recuperar a parte que falta.

Isso pode ser feito através do plantio 
de espécies nativas ou de árvores frutífe-
ras, de acordo com alguns critérios esta-
belecidos pelo órgão ambiental estadual. 
A lei exige, entretanto, que se deve plantar 
sempre mais de uma espécie.  

Caso o proprietário não tenha condi-
ções econômicas para realizar o plantio, 
ele pode abandonar a área e deixar que 
a vegetação cresça sozinha. Deixando a 
área abandonada, sem uso e sem entrada 
de gado, a floresta se recuperará sozinha. 
Em qualquer caso, é sempre bom procurar 
o órgão ambiental para explicar a situação 
e pedir mais orientações sobre como agir. 

No processo de recuperação da flo-
resta, o órgão ambiental deve dar apoio 
técnico sobre como fazer a recuperação.

Exemplo de uma propriedade que teve 80% de 
sua área desmatada.

Como fazer a recomposição?
12

80% 
florestado

80% 
desmatado

O proprietário pode restaurar sua reserva legal de três formas. Uma delas é através da recuperação de reserva 
legal. A lei permite que o proprietário recupere sua reserva legal em 30 anos. Para fazer isso ele precisa recuperar 
10% da área no final de cada três anos. Por exemplo, se a propriedade tem 100 hectares e precisa recuperar 50 
hectares da Reserva Legal. Nesse caso, dividindo 50 hectares por 10 o proprietário tem que recuperar 5 hectares 
no fim de cada três anos. Ou seja: no fim do ano 3, ele recupera 3 hectares; no fima do ano 6, ele recupera mais 3; 
no fim do ano 9 mais 3...até completar os 50 hectares no final do ano 30.

A figura acima mostra a propriedade com toda a sua 
Reserva Legal recuperada no final dos 30 anos.

3 
anos

9 
anos

30 
anos6 

anos
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7 Compensação
O proprietário que não tiver reserva 

legal em sua propriedade e não quiser fa-
zer a recomposição, pode fazer a compen-
sação de sua Reserva Legal. Para fazer 
a compensação, ele precisa comprar um 
tamanho equivalente de área de floresta 
ao que ele deveria ter na sua proprieda-
de, respeitando o limite da Reserva Legal 
que essa outra propriedade também deve 
ter. A compensação precisa ser feita den-
tro do mesmo ecossistema, ou seja, se 
sua propriedade se localizar em área de 
floresta amazônica, a compensação pre-

A  figura acima mostra a propriedade com a área de compensação de reserva legal 
em uma outra área distante e separada da propriedade.

Ecossistema: é a reunião dos seres vivos e o ambiente com todas as características em interação, isto 
é, vivendo juntos. 
Micro-bacia:  região de córregos que deságuam num rio. Quase sempre fazem parte de um programa de 
desenvolvimento sustentável tendo como beneficiários as comunidades rurais.  Seria uma pequena bacia 
se não fosse o fazer parte de um programa de desenvolvimento sustentável.
Bacia hidrográfica:  Conjunto de terras drenadas por um rio coletor principal e seus tributários, inclusive 
suas nascentes.
Plano de Bacia Hidrográfica: Elaboração de planos de ação que garantam as bacias e sua utilização 
de modo sustentável, isto é, sem prejudicá-las e ao seu entorno. Incluem objetivos, princípios e diretrizes 
fornecidos pelas políticas governamentais de gerenciamento de recursos hídricos.

70ha

250ha

 Área Compensada
250ha

cisa ser em área de floresta amazônica. 
Se sua área se localizar em região de cer-
rado, então sua compensação precisa ser 
feita em área de cerrado. Também deve 
ser compensado na mesma micro-bacia. 
Caso não existam áreas de florestas 
para o proprietário compensar sua Re-
serva Legal, dentro da mesma micro-
bacia hidrográfica, o proprietário deve 
buscar fazer a compensação numa área 
mais próxima da propriedade, desde que 
na mesma bacia hidrográfica e no mes-
mo Estado, atendendo, quando houver, 
o Plano de Bacia Hidrográfica. 

30
ha
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8 Reserva Legal em regime 
de condomínio
A Reserva Legal em regime de con-

domínio é uma alternativa para os pro-
prietários que não possuem em seus 
imóveis o percentual mínimo de Reserva 
Legal previsto na lei.

Nesse caso, vários proprietários po-
dem se unir para criar uma Reserva Legal 
em regime de condomínio, ou seja, uma re-
serva que vale para a área de todos eles. 
Mas para fazer isso é importante que todos 
mantenham a mesma área de Reserva Le-
gal que deveriam ter em sua propriedade. 

Se por exemplo, um grupo de 5 pro-
prietários (cada um com uma área de 100 
ha) precisarem recuperar ou compensar 20 
hectares cada um para completar sua área 
de Reserva Legal, eles podem se unir e 
comprar uma área de 500 ha (100  ha para 

A figura acima mostra várias propriedades de pequenos produtores com uma área menor de floresta que 
a exigida por lei.

60 ha
 florestado

60 ha
 florestado

60 ha
 florestado

60 ha
 florestado

60 ha
 florestado

40 ha
desmatados

40 ha
desmatados

40 ha
desmatados

40 ha
desmatados

40 ha
desmatados

compensar suas áreas e 400 ha referentes 
à Reserva Legal da nova propriedade) para 
completar o limite de 80%.  No regime de 
condomínio, todos os imóveis envolvidos 
devem ter a averbação da Reserva Legal.

Nesse caso, também é preciso a apro-
vação do órgão ambiental estadual, assim 
como é necessário que todos os imóveis 
tenham suas devidas averbações. 

O aspecto positivo desse modelo é 
que se pode ter um conjunto de peque-
nos proprietários que podem se reunir e 
facilitar o processo burocrático, bem 
como reduzir a fragmentação florestal. 
O regime de condomínio, assim como a 
compensação, permite que áreas já uti-
lizadas para o uso agrícola continuem 
sendo utilizadas enquanto outras áreas 
próximas são conservadas. 



Processo burocrático: É o conjunto de papéis, de documentos que você tem de levar ao órgão oficial 
para registrar a reserva legal de sua propriedade.
Fragmentação florestal: redução, diminuição da floresta por meio da destruição da vegetação.

A figura acima mostra que os proprietários se organizaram e compensaram a área florestal em 
regime de condomínio. A área em condomínio é a área grande de floresta. As propriedades podem 
necessitar de áreas de compensação diferentes e cada uma deve compensar somente o que for 
necessário para o seu caso.

100 ha
 de compensação

60 ha
 florestado

60 ha
 florestado

60 ha
 florestado

40 ha
desmatados

40 ha
desmatados

40 ha
desmatados

40 ha
desmatados

40 ha
desmatados

60 ha
 florestado

60 ha
 florestado

400 ha
 referentes à Reserva Legal 

da nova propriedade
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ÁREA DE PRESERVAÇÃO 
PERMANENTE

1 Definição
Áreas de Preservação Permanente 

(APP) são áreas importantes para o meio 
ambiente, pois servem para proteger os 
rios e as encostas, servem de abrigo aos 
animais, evitam a erosão e o assoreamento 
dos rios e, de uma maneira geral, protegem 
o solo. Por isso, essas áreas devem ser 
protegidas, estando cobertas sempre pela 
vegetação nativa, já que são importantes 
para o bem estar dos seres humanos. 

2 Localização
Essas áreas estão localizadas:
a) ao longo dos rios ou de qualquer 

curso d’água; 
b) ao redor das lagoas ou reservató-

rios d’água natural ou artificial;
c) ao redor das nascentes e nos olhos 

d’água;
d) no topo dos morros, montes ou 

montanhas;
e) nas encostas.

3 Tamanhos da Área de 
Preservação Permanente 
ou APP
Área de Preservação Permanente 

(APP) é o nome dado na legislação às ma-
tas que ficam nas margens dos rios. A le-
gislação define a extensão de floresta que 
deve ser mantida preservada nas margens 
do rio, com base na largura dos rios. Se 

o rio for largo, a floresta na sua margem 
deve ser maior. Se o rio for estreito, a faixa 
de floresta na sua margem é menor. 

Em rios com menos de 10 metros de 
largura, a vegetação deve ter 30 metros. 
Em rios com 10 a 50 metros de largura, 
deve ser mantida uma vegetação de 50 
metros. Se os rios tiverem mais de 600 me-
tros de largura então deve ser mantida uma 
vegetação natural de 500 metros. Existem 
outros valores para o tamanho da Área de 
Preservação Permanente de rios e para as 
demais áreas naturais (Tabela 1). 

4 Uso da APP
A utilização das Áreas de Preservação 

Permanente sempre dependerá da prévia 
autorização do órgão ambiental. 

Os proprietários só poderão fazer qual-
quer alteração nessas áreas com a auto-
rização prévia do órgão ambiental. Caso 
contrário, poderão ser autuados por crime 
ambiental. Devemos lembrar também que 
as multas são muito altas e o infrator fica 
sujeito a um inquérito policial e até a uma 
condenação criminal.

Autuados: pessoas que são 
acusadas de cometer um delito 
– algo feito contra as leis do 
país – que podem ser multadas,  
processadas e até presas.



17Largura dos Rios Tamanho das APPs
Menos de 10 metros de largura 30 metros de largura de mata na margem.
De 10 a 50 metros de largura 50 metros de largura de mata na margem.
De 50 a 200 metros de largura 100 metros de largura de mata na margem.
De 200 a 600 metros de largura 200 metros de largura de mata na margem.
Maior que 600 metros de largu-
ra 500 metros de largura de mata na margem.

Nascentes ou olho d’água É preciso manter um mínimo de proteção de 50 metros em 
volta dos olhos d´água.

Lagos e lagoas naturais A floresta tem que ter 100 metros de largura em volta dos lagos 
situados nas áreas rurais.

Restingas

Nas restingas, é preciso manter 300 metros de floresta medi-
dos a partir da linha preamar máxima. A preamar é o nível mais 
alto da maré e só é utilizado em região que sofre influência do 
mar.

Dunas e mangues Qualquer extensão quando recoberta por vegetação com fun-
ção fixadora de dunas ou estabilizadora de mangues. 

Encostas, morros e restingas

Tem que se manter área de floresta nas áreas com declividade 
superior a 45°, equivalente a 100% na linha de maior declive;
Também tem que se manter floresta no topo de morros, mon-
tes, montanhas e serras;
Tem que se manter área de floresta nas restingas, como fixa-
doras de dunas ou estabilizadoras de mangues.

Grandes altitudes Tem que se manter floresta nas áreas acima de 1800 metros.

Área de preservação permanente 
no topo dos morros.

Ao longo dos rios o proprietário é obrigado a deixar áreas 
de preservação permanente, também chamada de mata 
ciliar. A área vai variar de acordo com a largura dos rios. 
Por exemplo, rios com 600 metros de largura tem que ter 
500 metros de mata ciliar; rios com menos de 10 metros de 
largura tem que ter no mínimo 30 metros de mata ciliar.

100 metros de largura 
em volta dos lagos

Tabela 1 - Vegetação que tem que ser mantida nas margens dos rios, lagos, nascentes, e 
demais áreas naturais.



AUTORIZAÇÃO DE DESMATE

A Autorização de desmatamento pode 
ser concedida pelo órgão ambiental – no 
caso a Secretaria de Meio Ambiente do 
Estado do Pará - SEMA - para os produto-
res que não tenham desmatado ainda os 
20% de sua propriedade que a legislação 
permite. 

As autorizações de desmatamento 
são concedidas após uma vistoria prévia 
(visita na área) do órgão ambiental. 

As autorizações são dadas quando o 
produtor comprova a existência da Área de 
Reserva Legal e das Áreas de Preservação 
Permanente. O proprietário também deve 
informar se possui áreas abandonadas. 

Isso ocorre porque o órgão ambiental 
só pode autorizar o desmatamento em pro-
priedades que não possuem áreas sub-uti-
lizadas ou utilizadas de forma inadequada. 

Também não podem ser concedidas auto-
rizações quando na área vivem espécies 
ameaçadas de extinção. 

1 Desmatamento em áreas 
de Agricultura Familiar 
As áreas de pequenas propriedades 

destinadas à agricultura familiar devem 
observar as mesmas disposições legais 
que se aplicam para a média e a grande 
propriedade em geral.

Por isso, a autorização de desmate só 
pode ser concedida para 20 % da área da 
pequena propriedade. Para as áreas em 
regime de posse, como foi explicado an-
tes, é preciso a assinatura de um Termo de 
Compromisso, em que o pequeno proprie-
tário se compromete a manter o restante 
dos 80% de floresta.

18

sAbeR onde 
desmAtAR e quAndo pode 

desmAtAR é muito impoRtAnte 
pARA o AgRicuLtoR!

pRocuRe oRientAção 
técnicA.
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A QUEIMADA EM PEQUENAS PROPRIEDADES 

Pesquisa científica e tecnológica: investigação para descobrir novos conhecimentos, procura de novos 
conhecimentos sobre a natureza, as coisas, o homem e também os modos como se fazem as coisas nos 
ofícios, nas atividades humanas.
Leiras: sulco aberto na terra para depositar as sementes e/ou pequena extensão de terra cultivável.

1 Condições para o 
uso do fogo
O uso do fogo pode ser permitido em 

atividades agropastoris (agricultura, for-
mação de pasto, queima de canaviais, 
queima de palhada resultante de colheita 
mecanizada de sementes, etc.), quando 
for utilizado um processo de queima con-
trolada.

O processo de queima controlada 
pode ser utilizado como fator de produção 
e manejo em áreas de atividades agríco-
las, áreas de criação de gado ou áreas 
florestais, assim como com finalidade de 
pesquisa científica e tecnológica. No 
entanto, a autorização para queima con-
trolada deve ser previamente obtida junto 
ao IBAMA, ou em órgão por ele autoriza-
do. No caso do Pará, o IBAMA repassou 
essa atribuição para a SEMA - Secretaria 
de Estado de Meio Ambiente.

Quem solicita é o próprio interessado, 
diretamente, ou através de Entidade de 
Classe, Sindicato, Associação, Cooperati-
va, entre outros, ao qual ele seja filiado.

A queima controlada é o uso do fogo 
em áreas com limites físicos previamente 
definidos, que depende de uma prévia auto-

rização do órgão ambiental. Normalmente é 
solicitada para limpeza de área desmatada, 
para limpeza de pastagens e para limpeza 
de leiras em área de cultura mecanizada. 

Para obter a autorização para a quei-
ma controlada, o interessado deverá, além 
de conhecer a área, definir os equipamen-
tos e a mão-de-obra a serem utilizados. 
Para isso, precisa haver pessoas treina-
das para atuarem no local da operação, 
para evitar que o fogo se alastre fora dos 
limites estabelecidos.

A solicitação (pedido) de Autorização 
para queima controlada deverá ser enca-
minhado à SEMA, no mínimo 30 (trinta) 
dias antes da realização da queima. 

A comunicação de queima controlada 
é o documento pelo qual o proprietário in-
forma ao órgão ambiental que cumpriu os 
requisitos exigidos e requer (solicita) a au-
torização de queima controlada. 

É obrigatório também que sejam co-
municados previamente todos os vizinhos, 
explicando-se a data, a hora e o local onde 
será realizada a queima. 

2 Queima comunitária 
A queima comunitária é utilizada por 
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grupos de agricultores de uma mesma co-
munidade que tenha por finalidade a produ-
ção, em regime de agricultura familiar, para 
atividades agrícolas, pastoris ou florestais.  

A queima comunitária é realizada pe-
los produtores sob a forma de mutirão, ou 
de outra modalidade de interação, em áre-
as de diversas propriedades. Deve haver 
um grupo de, no mínimo, 5 (cinco) agricul-
tores para que se possa receber esse tipo 
de autorização.

Mas nesse tipo de queima, o soma-
tório das áreas a serem queimadas não 
poderá exceder 150 (cento e cinqüenta) 
hectares.

3 Proibições para o 
uso do fogo
É proibido o uso do fogo:
a) Para fazer a queima pura e simples 

de restos de madeira e resíduos florestais 
produzidos por serrarias e madeireiras, 
como forma de descarte desses mate-
riais; 

b) Para a queima de material lenhoso, 
quando seu aproveitamento for economi-
camente viável;

É proibido também o uso do fogo pró-
ximo das linhas de transmissão e distribui-
ção de energia elétrica. Deve existir uma 
faixa de segurança de pelo menos 15 me-
tros.

É proibido também que seja colocado 
fogo em áreas próximas de subestação de 
energia elétrica. O fogo deve ser usado, em 
áreas que estiverem, no mínimo, a 100 me-
tros de distância dessas subestações. 

Ao redor de áreas próximas a esta-
ções de telecomunicações; o limite míni-
mo é de 25 metros. 

A faixa de proteção ao redor das Uni-
dades de Conservação é de 10 metros de 
largura e 15 metros de cada lado de rodo-
vias estaduais e federais e de ferrovias.

A utilização de fogo sem prévia autori-
zação também é crime. Segundo o Código 
Penal, aquele que causar incêndio, expon-
do a perigo a vida, a integridade física ou 
o patrimônio de outras pessoas pode ficar 
preso, por três a seis anos, além de ter que 
pagar multa.

Queimada 
legal

Floresta

Pasto

aceiro

aceiro

sejA pRevenido, peçA A 
suA AutoRizAção pARA 

queimA com ALguns 
meses de AntecedênciA 
pARA evitAR pRobLemAs 

com A fiscALizAção.

Queimada controlada

Aceiro: faixa de terreno limpa em torno da 
mata para evitar a propagação do fogo.
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LICENCIAMENTO AMBIENTAL

1 Definição
O Licenciamento Ambiental é um pro-

cedimento que dá ao Governo o poder de 
decidir sobre a localização, instalação, am-
pliação e operação de atividades ou em-
presas que utilizam recursos ambientais. 

Assim, o Licenciamento Ambiental ser-
ve para fiscalizar as atividades que podem 
poluir ou degradar o meio ambiente.

A Secretaria Estadual de Meio Am-
biente é a repartição do Governo Estadual 
responsável pela coordenação e execução 
das ações destinadas à proteção do meio 
ambiente. Por isso, é o órgão que pode fa-

zer o Licenciamento Ambiental das ativida-
des dos pequenos produtores rurais. 

2 Como se faz o 
licenciamento da atividade

Primeiro passo: cadastramento
O cadastramento é o registro de to-

das as informações sobre a atividade que 
será desenvolvida na pequena proprieda-
de como a atividade agrícola, a criação de 
animais, etc. 

Quando a atividade desenvolvida na 
propriedade é para a própria subsistência 
do agricultor e sua família, ele não precisa 

A LegisLAção AmbientAL estAduAL 
é expRessA Ao AfiRmAR que não 
seRá concedido LicenciAmento 

pARA o imóveL RuRAL que não 
estejA inscRito no cAdAstRo 
AmbientAL RuRAL. pRocuRe A 

AjudA dA semA pARA fAzeR o seu 
cAdAstRo!



se licenciar. O licenciamento é obrigatório 
para os pequenos produtores que comer-
cializam seus produtos em feiras, na cida-
de, ou seja, quando eles vendem parte do 
que produzem.

Exemplificamos abaixo algumas ativi-
dades que podem ser desenvolvidas pelos 
pequenos produtores:

a) Agricultura;
b) Criação de bovinos/bubalinos;
c) Criação de aves (Avicultura);
d) Criação de porcos (Suinocultura).
Quando for preencher os formulários, 

ele deverá informar o que existe em sua 
propriedade: quantas casas, quantos ani-
mais, o tamanho da plantação, se existem 
currais, piquetes, açudes, barragens, etc.

No caso da agricultura, deve informar 
também como é o preparo da área, se é 
manual ou mecanizado, se usa agrotóxi-
cos, se usa fogo no preparo da área ou na 
limpeza de pasto.

Em caso de dúvida, o pequeno produ-
tor pode solicitar a ajuda de um técnico da 
SEMA para preencher as informações nos 
formulários de licenciamento. 

Segundo Passo: análise do projeto 
O Órgão Ambiental examina os docu-

mentos apresentados, e consulta a legisla-
ção para verificar se a atividade pode ser 
desenvolvida pelo pequeno produtor. A re-
lação de documentos necessários é apre-
sentada no item 5 (Lista de documentos 
que devem ser apresentados).  

Terceiro Passo: vistoria 
O órgão ambiental precisa fazer uma 

vistoria, ou seja, visitar a área. Ao realizar 
a vistoria, o técnico pode solicitar a apre-
sentação de mais informações ao proprie-
tário. Durante a visita o técnico também 
pode decidir que o projeto não poderá ser 
feito, se não cumprir com a legislação am-
biental. Isso pode ocorrer, por exemplo, 
quando a localização da atividade estiver 
dentro de áreas de Unidades de Conser-
vação, reservas indígenas, Áreas de Pre-

servação Permanente (nas margens dos 
rios, etc.).

Quarto Passo: licenciamento 
Após a análise dos documentos e da 

realização da vistoria, o Órgão Ambiental 
entregará uma Licença Ambiental Rural, 
que terá validade de 1 ano e deverá ser re-
novada conforme a orientação do técnico. 

3 Licenciamento ambiental 
coletivo 
Para facilitar o licenciamento, os pe-

quenos produtores podem criar uma As-
sociação ou uma Cooperativa, que ficará 
responsável por solicitar o licenciamento 
de todos os produtores, o que economiza 
tempo e dinheiro.

Nesse caso, todos os produtores de-
vem fazer um cadastro individual no Órgão 
Ambiental, comprovando que são mem-
bros da Associação ou da Cooperativa.

4 Taxas e prazos
O pequeno produtor e as Associações 

ou Cooperativas que os representam po-
dem fazer uma solicitação ao órgão am-
biental para não pagar a taxa de licencia-
mento.

O tempo previsto para liberação do 
licenciamento depende da quantidade de 
processos que estão sendo analisados 
pelo órgão ambiental, bem como da ne-
cessidade de mais informação do projeto 
para a aprovação pelo órgão ambiental. 
Em condições normais, o licenciamento 
pode ser liberado num prazo médio de 60 
dias.

5 Lista de documentos que 
devem ser apresentados2 
Vários documentos são solicitados 

pelo órgão ambiental para que ele pos-
sa emitir o licenciamento. Os documentos 
que o produtor precisa apresentar para 
solicitar o licenciamento ambiental estão 
abaixo relacionados. Cada um desses 
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documentos tem um modelo fornecido 
pelo órgão ambiental que é apresenta-
do abaixo3:
1. Cadastro de Licenciamento Ambiental 

Individual e/ou Coletivo 
Este documento é apresentado na pá-

gina 25 a 29 (anexos 1 e 2) e é preenchido 
com as informações do proprietário e da 
propriedade. O documento da página 25 é 
para solicitação coletiva e o documento da 
página 28 é para solicitação individual;
2. Documento de identificação individual 

e/ou coletiva (pode ser a cópia de sua 
carteira de identidade e/ou dos docu-
mentos de criação da Associação ou 
Cooperativa);

3. Cópia do documento de propriedade 
ou posse do imóvel; 

4. Cópia do contrato de arrendamento ou 
comodato, quando for o caso. Isto é o 

usado quando o proprietário não é o 
dono, nem tem a posse da área;

5. Procuração com poderes específicos 
para a solicitação, quando uma pessoa 
estiver fazendo a solicitação em nome 
de outra;

6. Termo de Compromisso de Regulariza-
ção Ambiental assinado pelo proprietá-
rio ou responsável, comprometendo-se 
a cumprir todas as etapas do Licencia-
mento Ambiental Rural. No modelo, na 
página 30 o proprietário ou responsá-
vel se compromete a obedecer a le-
gislação e fornecer informações ver-
dadeiras;

7. Declaração de Informação Ambiental 
– DIA (modelo na página 31);

8. Cadastro Ambiental Rural (modelo na 
página 32).

2 - Ver Instrução Normativa nº 01, de 30 de outubro de 2003, 
da antiga Secretaria Executiva de Ciência, Tecnologia e Meio 
Ambiente do Estado do Pará, atualmente denominada Secreta-
ria de Estado de Meio Ambiente.
3 - Se as cópias não estiverem autenticadas, documentos origi-
nais devem ser apresentados no protocolo do Órgão Ambiental 
para que o técnico verifique a autenticidade dos mesmos.

com o LicenciAmento, 
o pequeno pRodutoR pode 

meLhoRAR suA pRodutividAde, pois 
RecebeRá oRientAção técnicA 
sobRe como desenvoLveR suA 

AtividAde.



ANEXOS
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ANEXO I 
GOVERNO DO ESTADO DO PARÁ 

Secretaria de Estado de Meio Ambiente 

CADASTRO DE LICENCIAMENTO AMBIENTAL COLETIVO PARA ATIVIDADE 
AGROSSILVOPASTORIL 

1. IDENTIFICAÇÃO DA ASSOCIAÇÃO/COOPERATIVA 

1.1- Razão Social: 1.2- CNPJ: 

1.3- Nome Fantasia:

1.4- Endereço: 

Cep:                                                 Fone: 

1.5-Município:

1.6- Nome do Representante Legal : 

Endereço:                               

Cep.:                                                                  Fone: 

1.7- Apelido: 

1.8 – Nome do Contato para correspondência: 

Endereço: 

Cep. :                                                                 Fone: 

Obs. Indicar  neste campo pessoas, com respectivo endereço, na qual possa receber correspondências. 

1.9 – Apelido 

As informações preenchidas neste cadastro, somente terão validade com cadastro individual de 
todos os membros da Associação/Cooperativa requerente ao licenciamento ambiental em 
propriedade rural com área total de até 150 ha, conforme definida na Medida Provisória nº2166-
67/2001.

……………….de....................................., de  200 
(local)   (data)    

Representante Legal
CPF:
CI:
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CROQUI DA ÁREA/PROPRIEDADE 
Detalhar cobertura vegetal, recursos hídricos, benfeitorias e Infra-estrutura existente.

                                                                                                                      N 

OBS. Desenhe a mão livre, de forma explicativa, a Área Total; a área Explorada; e a área a ser explorada na 
propriedade rural, localizando todas as benfeitorias existentes, os limites confrontantes, coordenadas 
geográficas em todos os vértices da área, distância de cada lado da propriedade em metros, matas que 
margeiam os recursos hídricos, e a área destinada para Reserva Legal. 
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CROQUI DE ACESSO DA SEDE DA ASSOCIAÇAO 
(A partir da Sede do Município) 

                                                                                                                      N 

OBS. Desenhe a mão livre, de forma explicativa, localizando todas as vias para chegar na propriedade rural, 
inclusive os principais recursos hídricos (rios, igarapés, lagos, lagoas, açudes,etc.) e a existência nas 
proximidades de áreas indígenas, áreas de quilombolas e unidades de conservação (Parques, APA, etc.). 
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ANEXO II 
GOVERNO DO ESTADO DO PARÁ 

Secretaria de Estado de Meio Ambiente 

CADASTRO DE LICENCIAMENTO AMBIENTAL INDIVIDUAL PARA ATIVIDADE 
AGROSSILVOPASTORIL  

1. IDENTIFICAÇÃO  

1.1 – Nome do produtor: 1.2 – Apelido 

1.3 – Nome da propriedade: 

1.4-  Localização da propriedade: 1.5 – Telefone 
para contato:

1.6 – Nome da associação/cooperativa : 1.7 – Telefone 
para contato: 

2. CARACTERIZAÇÃO DA ÁREA 
2.1- Atividades desenvolvidas na propriedade: 

             - Agrícola                                   -Criação de Bovino/Bubalino                        - Avicultura                              - Suinocultura 

              - Reflorestamento                     - Manejo Florestal                           
             

              - Outras/Especificar:...............................................................................................................................................................................

2.1.1- Descrição da Cobertura Vegetal ou Arbórea:

  Mata Nativa: ...................................... ha         Capoeira: ................................... ha          Pastagem: ......................................... ha  

 Cultivo Agrícola :.................................. ha        Manejo Florestal:.........................ha          

 Outras/Especificar:..............................................................................................................................................................................................

2.1.2. - Área a implantar, se for o caso ................................................ ha    
2.1.2.1 Objetivo  : 
..............................................................................................................................................................................................................................
..............................................................................................................................................................................................................................
2.1.2.2 – Discriminar: 
            a) Agricultura:  
            1 - _____________________               ...............ha                  c) Outros:
            2 - ________________________               ...............ha            
            3 - ________________________               ...............ha            
            4 - ________________________               ...............ha            

   b) Pecuária: 
   

            1- _________________________  ha 
                               (área) 
            2- _________________________  cabeças 
                            (Animais) 
obs: localizar   no   croqui 
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2.2- Benfeitorias e Infra-estrutura e Animais existentes na propriedade, relacionar (curral, casas, piquetes, açudes, barragem,  etc) :
1. 6. 

2. 7. 

3. 8. 

4. 9. 

5. 10. 

2.3- Mão-de-Obra existente na propriedade (Qual o número de pessoas utilizadas): 

pessoal da família :     (          )                                                                         contrato de terceiros :   (         ) 

2.4- Preparo da Área (se for o caso) 

            - Manual                                         - Mecanizado                                - Ambos 

2.5 – Uso de Agrotoxicos e seus componentes e afins 
             
                           - sim                            - não                    Especificar: 

2.6- Usa o Fogo no Preparo da Área  ?   
                    
                       - sim                            - não 

            

2.7- Usa o Fogo na Limpeza de Pasto ?
                                                                                    - sim            - não 

2.8- Destino de material lenhoso (no caso de desmatamento):

             - Aproveitamento na propriedade                   - Comercialização para Serraria                   - Comercializa para Carvão 

             - Queima no Preparo da Área                 - Produção de Carvão na Fazenda                

             - Outros/Espc:......................................................................................................................................................................................................... 

2.9- Ocorrência na Área de:

             - Nascente                        - Córregos / Grota                   - Igarapé (rio Pequeno)                 - Rio Volumoso                     - Lagoa 

        As Fontes d´água acima são:              - Temporárias                                        - Contínuas 

2.10- Ocorrência na Área ou Próximo da propriedade,  de:

                     - Castanhal Nativo                 -  Seringal Nativo                  - Mangue                     - vegetação de campos nativos  

obs: Identificar no croqui, em anexo 
2.11- Recurso Financeiro utilizado:

                     - Próprio                                                      - Financiado                                          - Outro Incentivo 

Qual o agente financiador: : 

                                                                                    ........................,        de         de 200..... 

Responsável pelas Informações 

OBS. 1- Qualquer alteração prevista no empreendimento deverá ser comunicada antecipadamente a esta 
Secretaria. 

        2 - Este formulário de cadastro somente terá validade com os croquis da área/propriedade e de acesso, 
devidamente desenhados e em anexos. 

        3 – A assinatura do responsável pelas inform ações neste cadastro deve ser reconhecida em cartório. 
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ANEXO III 

GOVERNO DO ESTADO DO PARÁ 
Secretaria de Estado de Meio Ambiente 

TERMO DE COMPROMISSO DE REGULARIZAÇÃO AMBIENTAL 

Aos ______ dias do mês de _____________ do ano de ________, o Sr 
________________________________, filho de ____________________________________ e de 
__________________________________, residente à ____________________________________ 
Município _____________ Distrito ______________ UF: _____, Estado Civil ____________, 
Nacionalidade ____________, Profissão _______________ CPF Nº ____.____.____-____, 
RG/Órgão-Emissor/UF ___________ Possuidor do imóvel abaixo caracterizado: 
Denominação da Propriedade: _______________________________________ 
Município: ______________________ Distrito __________________ 
Área Total da Propriedade : ___________ hectares. 

Vem através deste Instrumento, junto a SECRETARIA DE ESTADO DE MEIO AMBIENTE, 
comprometer-se a proceder o Licenciamento Ambiental das atividades agrossilvipastoris em sua 
propriedade rural, comprometendo-se ainda a obedecer fielmente a legislação vigente e todas as 
etapas do Licenciamento Ambiental Rural conforme procedimentos definidos nesta Instrução 
Normativa, dando sempre por verdade o declarado e compromissado no processo de licenciamento, 
cuja quebra se configurará como desrespeito à legislação ambiental, sujeitando-se portanto o 
signatário deste, às implicações administrativas decorrentes da infringência de preceitos legais, sem 
prejuízos das culminações por quebra de compromisso. 

Firma o presente Termo na presença das testemunhas abaixo qualificadas. 

    Belém, ..... de ............. de .......... 

_______________________________________
                                         CPF: 
                                          CI: 

TESTEMUNHAS:

1ª -------------------------------------------------------
CPF:
CI:

2ª -------------------------------------------------------
CPF:
CI:
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ANEXO IV 

GOVERNO DO ESTADO DO PARÁ 
SECRETARIA DE ESTADO DE MEIO AMBIENTE 
DECLARAÇÃO DE INFORMAÇÕES AMBIENTAIS 

D  I  A 

 EU, ...................................................................................................................................,
(nome) 

....................................................., ..................................................., ...........................................,
(nacionalidade)      (estado civil)                                      (profissão) 

RG Nº ........................., Órgão Emissor .............................. CIC/MF .........................................,

Domiciliado e residente na Cidade de ........................................................................., Estado do 

.............................................., a ..................................................................................................... 
(logradouro, número, bairro, CEP) 

.........................................................................................., responsável pela Empresa .................

........................................................................................................................................................

CNPJ/MF Nº ....................................................... e Inscrição Estadual Nº .................................., 

Instalada no município de .   .........................................................................., do Estado do Pará 

.......................................................................................................................................................,

desenvolvendo a atividade de ............................................................................................, venho

por meio desta, DECLARAR que as informações por mim prestadas junto a Secretaria de Estado de 

Meio Ambiente, no processo de licenciamento ambiental da atividade supra mencionada são 

verdadeiras e que assumo total responsabilidade pelas mesmas, sob pena de vir a ser 

responsabilizado, civil e criminalmente. 

Belém/PA, ........... de ........................................ de 200.... 

------------------------------------------------------------ --------------

OBERVAÇÕES
1. Quando do preenchimento da DIA, os dados que deverão constar da mesma, deverão ser os 

do proprietário do empreendimento, ainda que esta venha a ser assinada por procurador. 
2. E obrigatório que a assinatura da DIA seja reconhecida em Cartório. 
3. Cópia do CPF e RG. 



32

ANEXO V






