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TERMO DE REFERENCIA PADRÃO N° 35/SUGF/CRAQC/SEMA/MT 

 
OBJETO:  DECLARAÇÃO E CADASTRO DE PROJETO DE PLANTIO DE FLORESTA 
 
1. DOCUMENTAÇÃO EMPREENDENDOR E EMPREENDIMENTO  
Atender Termo de Referencia Padrão n° 01/SUGF/SEMA/MT. 
 
2. DOCUMENTAÇÕES GERAIS 
2.1. Requerimento padrão, preenchido com assinatura do proprietário ou seu procurador 
(reconhecida firma). Titular do pedido e/ou Responsável Tecnico apresentar e-mails ativos, para 
envio de notificações e comunicações com o órgão. 
2.2. Licença Ambiental Única (LAU) vigente ou Autorização Provisoria de  Funcionamento – APF 
e/ou Recibo de Inscrição do SIMCAR-MT. 
2.3. Croqui de localização do empreendimento, contendo: a sede do município, vias de acesso bem 
identificados, com pontos de referencias e coordenadas geográficas do local do empreendimento. 
2.4. Comprovante de pagamento de taxa. 
 
3. ESTUDOS, PLANOS, PROJETOS E PROGRAMAS AMBIENTAIS 
3.1 Caracterização do meio: Meio fisico: clima, solos, hifrografica, topografia. Meio Biotico: 
Flora e Fauna. Meio socioeconômico. 
 
3.2. Caracterização da propriedade 
3.2.1. Identificação de área do PROPF: discriminação da área total da propriedade (ha), Área de 
Reserva Legal (ha), Área de Preservação Permanente (ha), Área já utilizada da Propriedade (ha), 
Área Remanescente Intacta da Propriedade (ha). 
 
3.3. Projeto de plantio florestal 
3.3.1. ASPECTOS TECNICOS:  área total do plantio florestal (ha) [área líquida do ProPF + 
estradas]; área líquida do ProPF (ha): [soma das áreas dos talhões]; espécies plantadas na área do 
ProPF [nome popular e nome científico]; espaçamento das árvores do ProPF; nº total de mudas por 
hectare do ProPF; nº total de mudas da área líquida do ProPF; sistema de plantio; manejo do solo; 
plano de proteção florestal, proteção contra incêndios florestais, controle fitossanitário. 
3.3.2. COORDENADAS GEOGRAFICAS (dos vértices da área do plantio flroestal)  
3.3.3. PRODUÇÃO FLORESTAL: Indicar o ano e estimativa de produção a ser obtida em cada 
desbaste, corte ou colheita por espécie, com previsão de incrementos médios anuais e qual a 
finalidade do produto florestal a ser produzido. 
3.3.4. CRONOGRAMA DE OPERAÇÃO E MANUTENÇÃO ate a colheita 
3.3.5. PLANILHA DE CUSTO E CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO ANUAL. 
 
3.4. Meio digital e analógico 
3.4.1. Apresentar os arquivos digitais, contendo dados os geoespaciais em formato shapefile. 
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3.4.2. Os dados vetorizados deverão ser confeccionados/geoespacializados considerando as 
coordenadas geográficas, contendo no mínimo 03 (tres) casas decimais nas frações de segundos, no 
sistema geodésico de referencia SAD_69. 
3.4.3. Apresentar o Cadastro do Mapa Digital 
3.4.4. Apresentar meio analógico. Legenda contendo: identificação dos talhões, espécie plantadas 
por talhão, coordenada geográfica do centro do talhão, data do plantio e corte final, espaçamento do 
plantio, área liquida e total do plantio, bem como, legenda das áreas total da matricula, área total da 
propriedade, área de reserva legal, área aberta e remanescente, área da floresta plantada, área do 
TALHÃO, área de preservação peramente. 
 


