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Coordenadoria 
Licenciamento e Monitoramento Ambiental

REQUERIMENTO DE
 

RESPONSÁVEL PELA SOLICITAÇÃO
Nome  
CPF  
Razão social  
CNPJ  
 

ENDEREÇO PARA CORRESPONDÊNCIA
Endereço  
Bairro  
Município  
Telefone  
E-mail  
 

CARACTERIZAÇÃO DA ATIVIDADE
Código CNAE: 
 
Atividade na Resolução CONSEPA 
 
Localização  Zona Rural
¹ Número do recibo do Cadastro Ambiental Rural 
 
CEP  
Município  
² Coordenadas Latitude 
Área útil do empreendimento incluindo depósitos, pátios e afins
¹ Em caso de atividade localizada em área rural
² Coordenadas no sistema de projeção sirgas 2000
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REQUERIMENTO DE DISPENSA DE LICENCIAMENTO AMBIENTAL

RESPONSÁVEL PELA SOLICITAÇÃO 

ENDEREÇO PARA CORRESPONDÊNCIA 

CARACTERIZAÇÃO DA ATIVIDADE 

CONSEPA nº 01/2019: 

Zona Rural  Zona Urbana
¹ Número do recibo do Cadastro Ambiental Rural - CAR:  

 Longitude  
Área útil do empreendimento incluindo depósitos, pátios e afins 

Em caso de atividade localizada em área rural 
² Coordenadas no sistema de projeção sirgas 2000 

INFORMAÇÕES ADICIONAIS 

irro Pedrinhas. Porto Velho-RO. 
 

DISPENSA DE LICENCIAMENTO AMBIENTAL 

Zona Urbana 
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QUESTIONÁRIO
1. Qual a situação do empreendimento? 
 Novo  Em instalação

2. Haverá ampliação ou alteração da atividade principal
 Sim  Não
3. A ampliação altera o porte do empreendimento para além do porte previsto
Resolução nº01/2019 SEDAM/CONSEPA
 Sim  Não
4. Haverá previsão de supressão de vegetação nativa na área do empreendimento?
 Sim   Não
5. Haverá previsão de implantação da atividade sobre área de preservação permanente 
APP? 
 Sim  Não

5.1. Se sim em qual das situações abaixo?
 Abertura de pequenas vias de acesso interno e suas pontes e pontilhões, quando 

necessárias à travessia de um curso d’água e ao acesso de pessoas e animais para a 
obtenção de água 

 Construção e manutenção de cercas na propriedade
 Construção e manutenção de moradia de agricultores familiares, remanescentes de 

comunidades quilombolas e outras populações extrativistas e tradicionais, onde o 
abastecimento de água se dê pelo esforço próprio dos moradores

 Outro: 
6. Existe terra indígena próxima ao empreendimento? Qual a distância?
 Sim  Não
7. Existe unidade de conservação próxima ao empreendimento? Qual a distância?
 Sim  Não
8. A instalação da atividade interfere em 
 Sim  Não
9. Existe embargo ambiental no imóvel
 Sim  Não
10. Há outras atividades instaladas na mesma área da atividade requerida?
 Sim  Não
11. A atividade requerida depende de outra 
mesma área que não seja enquadrada 
 Sim  Não
    Se sim, qual (is) atividade (s)?
 
 
12. A atividade depende do
 Sim  Volume (st
13. Qual será a fonte de água do empreendimento?
 Nenhuma 
 Captação superficial de rio
 Poço amazônico 
 Poço artesiano 
 Sistema de abastecimento público
 Outro Qual: 

 
Avenida Farquar nº 2986. Complexo Rio Madeira, Edifício Rio Cautário, Térreo. Bairro Pedrinhas. Porto Velho

-470. Fone: (69) 3212-9611 – WhatsApp: (69) 98482-8599. 
E-mail: assessoria.colmam@gmail.com  

Coordenadoria de 
Ambiental 

Secretaria de Estado de 
Desenvolvimento Ambiental 

QUESTIONÁRIO (Preenchimento Obrigatório) 
Qual a situação do empreendimento?  

Em instalação  Instalado  

Haverá ampliação ou alteração da atividade principal? 
Não 

A ampliação altera o porte do empreendimento para além do porte previsto
Resolução nº01/2019 SEDAM/CONSEPA? 

Não 
Haverá previsão de supressão de vegetação nativa na área do empreendimento?

Não 
Haverá previsão de implantação da atividade sobre área de preservação permanente 

Não 
situações abaixo? 

Abertura de pequenas vias de acesso interno e suas pontes e pontilhões, quando 
necessárias à travessia de um curso d’água e ao acesso de pessoas e animais para a 

Construção e manutenção de cercas na propriedade 
Construção e manutenção de moradia de agricultores familiares, remanescentes de 
comunidades quilombolas e outras populações extrativistas e tradicionais, onde o 
abastecimento de água se dê pelo esforço próprio dos moradores

próxima ao empreendimento? Qual a distância?
Não Distância (km): 

Existe unidade de conservação próxima ao empreendimento? Qual a distância?
Não Distância (km): 

A instalação da atividade interfere em área de reserva legal ou de uso restrito?
Não 

Existe embargo ambiental no imóvel? 
Não 

Há outras atividades instaladas na mesma área da atividade requerida?
Não 

A atividade requerida depende de outra atividade existente ou desenvolvida na 
mesma área que não seja enquadrada como dispensada de licenciamento?

Não 
ual (is) atividade (s)? 

A atividade depende do uso de lenha para seu funcionamento? 
Volume (st): CEPROF nº: 

Qual será a fonte de água do empreendimento? 

superficial de rio Consumo (m³/dia):
Consumo (m³/dia):
Consumo (m³/dia):

Sistema de abastecimento público Consumo (m³/dia):
Consumo (m³/dia):

irro Pedrinhas. Porto Velho-RO. 
 

 

 Em 
funcionamento 

A ampliação altera o porte do empreendimento para além do porte previsto na 

Haverá previsão de supressão de vegetação nativa na área do empreendimento? 

Haverá previsão de implantação da atividade sobre área de preservação permanente 

Abertura de pequenas vias de acesso interno e suas pontes e pontilhões, quando 
necessárias à travessia de um curso d’água e ao acesso de pessoas e animais para a 

Construção e manutenção de moradia de agricultores familiares, remanescentes de 
comunidades quilombolas e outras populações extrativistas e tradicionais, onde o 
abastecimento de água se dê pelo esforço próprio dos moradores 

próxima ao empreendimento? Qual a distância? 

Existe unidade de conservação próxima ao empreendimento? Qual a distância? 

rea de reserva legal ou de uso restrito? 

Há outras atividades instaladas na mesma área da atividade requerida? 

existente ou desenvolvida na 
como dispensada de licenciamento? 

?  
 Não 

Consumo (m³/dia): 
Consumo (m³/dia): 
Consumo (m³/dia): 
Consumo (m³/dia): 
Consumo (m³/dia): 



 

 

Avenida Farquar nº 2986. Complexo Rio Madeira, Edifício Rio Cautário, Térreo. Ba
CEP 76.801-

 

Coordenadoria 
Licenciamento e Monitoramento Ambiental

14. Está previsto a geração de ruídos ou vibrações?
 Sim  Não 
Medidas para minimizar os transtornos:
 
 

15. Está previsto a emissão de poluente (pó, poeiras, fumaça

 Sim  Não 
Quais medidas serão adotadas para minimizar os transtornos?
 
 
16. Está previsto a geração de efluente líquido 
 Doméstico  Industrial
Qual sistema de tratamento será adotado?
 Fossa séptica 
 Sistema público de tratamento de esgoto
 Outro: 
17. Está previsto a geração de resíduos sólidos?
 Sim  Não 

17.1. Quais tipos de resíduos sólidos estão previstos?
 
 

17.2. Qual destinação será dada ao resíduo?
 
 
18. Está previsto a geração de resíduo oleoso?
 Sim  Não 

18.1. Qual destinação será dada ao resíduo?
 
19. Haverá utilização de agrotóxicos ou defensivos agrícolas? 
 Sim  Não 
Qual a destinação das embalagens do
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Está previsto a geração de ruídos ou vibrações? 
Horários: 

Medidas para minimizar os transtornos: 

Está previsto a emissão de poluente (pó, poeiras, fumaça, odor ou gases)?

Quais medidas serão adotadas para minimizar os transtornos? 

Está previsto a geração de efluente líquido (esgoto)? 
Industrial  Não 

Qual sistema de tratamento será adotado? 

Sistema público de tratamento de esgoto 

a geração de resíduos sólidos? 

Quais tipos de resíduos sólidos estão previstos? 

Qual destinação será dada ao resíduo? 

to a geração de resíduo oleoso? 

Qual destinação será dada ao resíduo? 

Haverá utilização de agrotóxicos ou defensivos agrícolas?  

embalagens dos produtos químicos? 

irro Pedrinhas. Porto Velho-RO. 
 

, odor ou gases)?  
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DECLARAR SE A ATIVIDADE ATENDE AOS CRITÉRIOS ESTABELECIDOS NO ART. 1º DA 
RESOLUÇÃO N. 01/2019/SEDAM

 Ao submeter este formulário, declaro 
ambientais vigentes especialmente as editadas na Resolução CONSEPA nº 01/2019, e que atend
integralmente aos critérios nela especificados; que estão implantados os controles definidos 
Estadual n° 3.686, de 8 de dezembro d
destinação adequada de resíduos (sólidos, líquidos e gasosos) eventualmente gerados; que a 
atividade não necessita realizar supressão de vegetação nativa; não incid
preservação permanente, com exceção 
pontilhões, quando necessárias à travessia de um curso d’água e ao acesso de pessoas e animais 
para a obtenção de água; construção e manutenção de cercas na propriedade; construção e 
manutenção de moradia de agricultores familiares, remanescentes de comunidades quilombolas e 
outras populações extrativistas e tradicionais, onde o abastecimento de água se dê pelo esforço 
próprio dos moradores; não incidam sobre terra indígena, unidade de con
legal e de uso restrito; não incida
dispensa de licenciamento ambiental que trata esta Resolução, refere
aspectos ambientais da atividade, não eximi
competentes de outros documentos legalmente exigíveis e não inibe ou restringe de qualquer forma a 
ação dos demais órgãos e instituições fiscalizadoras, nem desobriga a empresa ou interessado da 
obtenção de autorizações, anuências, l
na legislação vigente, sendo de responsabilidade do empreendedor a adoção de qualquer 
providência. 
 
 
 

RESPONSÁVEL PELAS INFORMAÇÕES

Nome Completo: 

CPF: 

 

 

Local e data: _______________________________________________
 

__________________________________________

Observação: A apresentação da solicitação deve acompanhar taxa e comprovante 
de pagamento no valor de 1UPF (R$ 70,68) conforme Lei Estadual nº 3941/16. Código 
da receita 9017, conforme o manual técnico de procedimentos para arrecadação 
das receitas do Estado de Rondô
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DECLARAR SE A ATIVIDADE ATENDE AOS CRITÉRIOS ESTABELECIDOS NO ART. 1º DA 
RESOLUÇÃO N. 01/2019/SEDAM-CONSEPA 

Ao submeter este formulário, declaro que a atividade está de acordo com as normas 
ambientais vigentes especialmente as editadas na Resolução CONSEPA nº 01/2019, e que atend
integralmente aos critérios nela especificados; que estão implantados os controles definidos 
Estadual n° 3.686, de 8 de dezembro de 2015; e que serão adotados 
destinação adequada de resíduos (sólidos, líquidos e gasosos) eventualmente gerados; que a 

realizar supressão de vegetação nativa; não incid
m exceção para abertura de pequenas vias de acesso interno, 

pontilhões, quando necessárias à travessia de um curso d’água e ao acesso de pessoas e animais 
para a obtenção de água; construção e manutenção de cercas na propriedade; construção e 

tenção de moradia de agricultores familiares, remanescentes de comunidades quilombolas e 
outras populações extrativistas e tradicionais, onde o abastecimento de água se dê pelo esforço 
próprio dos moradores; não incidam sobre terra indígena, unidade de conservação e áreas de reserva 

l e de uso restrito; não incida sobre área objeto de embargo ambiental; 
dispensa de licenciamento ambiental que trata esta Resolução, refere
aspectos ambientais da atividade, não eximindo o seu titular da apresentação aos órgãos 
competentes de outros documentos legalmente exigíveis e não inibe ou restringe de qualquer forma a 
ação dos demais órgãos e instituições fiscalizadoras, nem desobriga a empresa ou interessado da 

rizações, anuências, laudos, certidões, certificados ou outros documentos previstos 
na legislação vigente, sendo de responsabilidade do empreendedor a adoção de qualquer 

 

RESPONSÁVEL PELAS INFORMAÇÕES 

____________________________________ 

 
__________________________________________ 

Assinatura do requerente 

 
A apresentação da solicitação deve acompanhar taxa e comprovante 

de pagamento no valor de 1UPF (R$ 70,68) conforme Lei Estadual nº 3941/16. Código 
, conforme o manual técnico de procedimentos para arrecadação 

das receitas do Estado de Rondônia. 
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DECLARAR SE A ATIVIDADE ATENDE AOS CRITÉRIOS ESTABELECIDOS NO ART. 1º DA 

de acordo com as normas 
ambientais vigentes especialmente as editadas na Resolução CONSEPA nº 01/2019, e que atende 
integralmente aos critérios nela especificados; que estão implantados os controles definidos pela Lei 

 procedimentos para a 
destinação adequada de resíduos (sólidos, líquidos e gasosos) eventualmente gerados; que a 

realizar supressão de vegetação nativa; não incide sobre área de 
pequenas vias de acesso interno, pontes e 

pontilhões, quando necessárias à travessia de um curso d’água e ao acesso de pessoas e animais 
para a obtenção de água; construção e manutenção de cercas na propriedade; construção e 

tenção de moradia de agricultores familiares, remanescentes de comunidades quilombolas e 
outras populações extrativistas e tradicionais, onde o abastecimento de água se dê pelo esforço 

servação e áreas de reserva 
sobre área objeto de embargo ambiental; e ciente de que a 

dispensa de licenciamento ambiental que trata esta Resolução, refere-se exclusivamente aos 
ndo o seu titular da apresentação aos órgãos 

competentes de outros documentos legalmente exigíveis e não inibe ou restringe de qualquer forma a 
ação dos demais órgãos e instituições fiscalizadoras, nem desobriga a empresa ou interessado da 

ou outros documentos previstos 
na legislação vigente, sendo de responsabilidade do empreendedor a adoção de qualquer 

 

 

A apresentação da solicitação deve acompanhar taxa e comprovante 
de pagamento no valor de 1UPF (R$ 70,68) conforme Lei Estadual nº 3941/16. Código 

, conforme o manual técnico de procedimentos para arrecadação 


