
 
 

 

Formulário para Licenciamento de 
SUINOCULTURA 

 

SMAMA BARRA 
FUNDA 

 
1. IDENTIFICAÇÃO DO EMPREENDEDOR 

NOME/RAZÃO SOCIAL:       
Endereço:       n°      
Município:       CEP:      
Telefone para contato: (     )       
End. P/ correspondência: (informar somente se o endereço for outro):       
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:         
Município:       CEP:       
Coordenadas geográficas no Sistema Geodésico, SAD 69 (em graus, minutos e segundos) 
Latitude       Longitude       

Responsável pela leitura no GPS 
Nome:       Profissão:       Fone:       

Responsável pelas informações do licenciamento 
Nome:       Profissão:       Fone:       
E-mail       Endereço        
 
3. CONDIÇÃO DO EMPREENDEDOR 

 PROPRIETÁRIO 
 ARRENDATÁRIO – NOME DO PROPRIETÁRIO:         
 OUTROS: ESPECIFICAR:          

3.1. Informe a empresa integradora:         
3.2. Caso exista alguma UNIDADE DE CONSERVAÇÃO próxima 
(a menos de 10 km de distância, informe de acordo com a Lei Federal N° 9.985/2000: 
_______________________________________________________________ 
 

4. INFORMAÇÕES GERAIS:  

4.1. Ponto de referência mais próximo ao empreendimento:     
            
            
             

 



5. INFORMAÇÕES SOBRE A ATIVIDADE: 

5.1.  Tipo de criação: 
   Intensiva   Extensiva   Mista 
 

5.2. Características da criação: 
   Atividade em operação (nº de animais):       
  Ampliação prevista (nº de animais):        
   Total após ampliação (nº de animais):       
 

5.2.1.  Ciclo completo        Terminação             UPL 
5.2.2.  Produtor individual Condomínio/Associação 
5.2.3. Outros, especificar:____________________________ 
5.2.4. Número de animais (capacidade máxima instalada): 

• Criadouro (nº de matrizes):         
• Terminação (nº de animais):         

5.3. Descreva as características da propriedade em relação a todas as atividades 
produtivas desenvolvidas (bovinos, avicultura, grãos,..)  

5.4. Recursos (Mão-de-obra) 
 Contratada: Nº de empregados ______________ 

  Familiar 
 Familiar e contratada eventual 

5.5. Consumo de água na atividade, indicar a fonte de abastecimento (rio, arroio, 
água subterrânea, etc...) e vazão:      ______ 
 _____           
            _____ 

5.6. Substâncias/Produtos utilizados na limpeza e higienização das instalações 
(consumo/mês e informar a periodicidade):       
             
           ___________  

5.7. Área construída, área à ampliar e área total da propriedade:    
             
              

5.8. Nos casos de criação ao ar livre, indicar a área por matriz:    
             
              

5.9. Informações sobre aspectos locacionais da área de criação e de aplicação de 
resíduos: 

DISTÂNCIAS PROPOSTA CRITÉRIO/DEMMA 
Área de criação/curso d’água   
Área de criação/núcleos hab.   
Área de aplicação/curso d’água   
Área de aplicação/hab. vizinhas   
Área de aplicação/estradas   
*no caso de aplicação de várias áreas, indicar em tabela anexa. 

 
 
6. ANÁLISE DA PROPRIEDADE 



 
Cobertura vegetal da propriedade – estimativa 
Ocupação do solo Totais Totais Em APP Em APP Fora de 

APP 
Fora de 

APP 
 Área (ha) Em % Área (ha) Em % Área (ha) Em % 
Culturas Agrícolas       
Campo nativo       
Mata nativa       
Floresta plantada       
Sede       
Totais       

Área total da propriedade localizada em APP: ____ hectares 
 
6.1. Descrição do tipo de solo da região, indicando altura do lençol freático 
            
            
            
             
 
7. DESCREVA A PROPRIEDADE QUANTO AOS SEGUINTES ASPECTOS 
 
7.1. Recursos hídricos existentes na área e a distância das instalações 
_______________________________________________________________
_______________________________________________________________
_______________________________________________________________
_______________________________________________________________
_______________________________________________________________
____________________          
7.2. Relevo 
_____________________________________________________________________
_____________________________________________________________________
_____________________________________________________________________
_____________________________________________________________________
_____________________________________________________________________
_________________________         
7.3.Aspectos geológicos significativos: 
________________________________      
            
            
            
            
             
7.4.Incidência de ventos dominantes (direção): 
__________________________        
            
            
            
             



7.5. Usos principais do entorno da área onde se encontram as instalações 
ou que vão ser edificadas 
_______________________________________________________________
_______________________________________________________________
_______________________________________________________________
____________           
7.6. Principais impactos ambientais (positivos e negativos) gerados ou a 
serem gerados pelo desenvolvimento da atividade: 
7.6.1. Impactos negativos 
_______________________________________________________________
_______________________________________________________________
_______________________________________________________________
__________________________________       
7.6.2. Impactos Positivos 
_______________________________________________________________
_______________________________________________________________
_______________________________________________________________
________       ____     
7.7. Medidas de mitigação e compensação empregadas na área: 
_______________________________________________________________
_______________________________________________________________
_______________________________________________________________
____________           
7.8. Observações 

______________________________________________________________
______________________________________________________________
______________________________________________________________
_______________          
 

Local, _____ de ____________________ de 20___ 
 
 

Assinatura do Profissional responsável pelas informações 
Registro no respectivo órgão de classe 

CPF-------------------------------------------- 
CREA----------------------------------------- 

 
 

Assinatura do Empreendedor 
Nome ---------------------------------------------- 

 
 
 
 
 
 



 
DOCUMENTOS A SEREM ANEXADOS 

Para o encaminhamento da Licença Prévia 
1- Requerimento assinado pelo proprietário solicitando a Licença; 
2- Cópia do pagamento da taxa de licenciamento; 
3- Planta ou croqui da área indicando local das futuras instalações, locando também 
as benfeitorias já existentes devidamente assinada pelo técnico e proprietário; 
4- Croqui de acesso à propriedade, assinado pelo técnico responsável pelo 
licenciamento, com distâncias ou ponto de referência; 
5- Laudo de Cobertura vegetal  assinado por profissional habilitado com ART, 
contendo no mínimo, uso e ocupação do solo, espécies encontradas, nome comum e 
ou científico, características principais, distâncias de curso de água, de escolas, de 
hospital, de residência, de indústria e de comércio, e outras informações que julgar 
necessário (o posicionamento deverá ser conclusivo, do profissional responsável 
pelo laudo, sobre o uso da área e seus impactos na cobertura vegetal); 
6- Laudo de Fauna assinado por profissional habilitado com a devida ART (o 
posicionamento deverá ser conclusivo, do profissional responsável pelo laudo, 
sobre o uso da área e seus impactos na fauna); 
7 - Certidão de Zoneamento e seu respectivo uso, assinado pelo prefeito Municipal ou 
responsável competente da Prefeitura Municipal; 
8- Certidão atualizada do registro de Imóveis, ou documento comprobatório de 
propriedade ou de direito de uso; 
9- Relatório fotográfico do local escolhido, com área demarcada definida; 
10- ART do profissional responsável pelas informações do licenciamento, com prazo 
de validade, devidamente paga; 
11- Projeto do sistema de coleta, transporte, manejo e destinação dos resíduos. 
Deverá ser descrito o plano operacional para retirada do esterco, incluindo tipo de 
destino; freqüência de retirada; áreas previstas para disposição (informando: nome(s) 
do(s) proprietário(s), classificação do(s) solo(s), tipo de cultura onde o resíduo será 
disposto), assinado por profissional habilitado com a devida ART, constando ainda 
endereço, telefone e e-mail do técnico; 
12- Cópia dos documentos (CPF e Identidade) do responsável pelo empreendimento; 
13- Cronograma de instalação. 
14- cadastro técnico federal do técnico responsável e proprietário da instalação  
 
Para a Licença de Instalação 
1- Todas as informações solicitadas no documento emitido da Licença Prévia. 
 
Para a Licença de Operação 
1- Todas as informações solicitadas no documento emitido da Licença de Instalação; 
2- Relatório fotográfico das instalações concluídas; 
3- Autorização de terceiros para deposição de dejetos caso necessário, indicando área 
e matrícula. 
 
Para a LI e ou LO de regularização 
1- Todos os documentos necessários para encaminhamento da LP; 
2- Relatório fotográfico das obras concluídas. 


