REQUERIMENTO
A: Secretaria Municipal de Meio Ambiente e Desenvolvimento Econômico (SEMADE)
O(a) requerente abaixo identificado(a) solicita a SEMADE Autorização para Corte de Árvore com Risco
ao Patrimônio e à Vida e para o Aproveitamento de seu Material Lenhoso, com base nas informações
e documentos fornecidos, sob as quais o(a) requerente assume total responsabilidade.
Dados Pessoais do(a) Requerente
RAZÃO SOCIAL/NOME:
RG:

DATA EXPEDIÇÃO:

ÓRGÃO EXPEDIDOR:

CNPJ/CPF:
Endereço do(a) Requerente
CEP:

LOGRADOURO:

COMPLEMENTO:

BAIRRO:
UF:

MUNICÍPIO:

DDD:

TELEFONE:

Dados do Empreendimento
RAZÃO SOCIAL/NOME:
CNPJ/CPF:
Endereço do Empreendimento
CEP:

LOGRADOURO:

COMPLEMENTO:

BAIRRO:

MUNICÍPIO:

UF:

ÁREA TOTAL DA PROPRIEDADE:

TELEFONE:
hectares ou metros quadrados

Coordenadas geográficas ou Coordenadas planas (UTM) no sistema geodésico (DATUM) SIRGAS 2000.
LOCALIZAÇÃO: Latitude(S) g:
COORDENADAS UTM E:

m:

s:

Longitude(O)

g:

m:

s:

COORDENADAS UTM
N:
JUSTIFICATIVA

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ASSINATURA
________________________________,_______de__________________________de______________
Local e data
___________________________________________________________
Assinatura

SEMADE – Secretaria Municipal de Meio Ambiente e Desenvolvimento Econômico
Email: semade@barcarena.pa.gov.br / semadebarcarena1@gmail.com
PA 481, Km01, bloco 02 – São Francisco - CEP 68.447-000 - Barcarena/PA
www.barcarena.pa.gov.br

TERMO DE REFERÊNCIA PARA AVALIAÇÃO DAS CONDIÇÕES DE RISCO
Para avaliar o risco ao patrimônio e à vida o requerente deverá observados os seguintes parâmetros:

1. CONDIÇÕES FITOSSANITÁRIAS
1.1 Copa

1.2 Tronco

1.3 Raízes

( ) Doenças - infecção por fungos

( ) Doenças - infecção por fungos

( )

Doenças - infecção por fungos

( ) Pragas (Erva de passarinho)

( ) Pragas - Cupins xilófagos

( )

Pragas - Cupins xilófagos

2. CONDIÇÕES ESTRUTURAIS
2.1 Copa

2.2 Tronco

2.3 Raízes

( ) Perda da folhagem

( ) Tronco muito inclinado

( )

Exposição das raízes

( ) Folha Clorótica (coloração anormal)

( ) Cavidade no tronco

( )

Cavidade na base do tronco

( ) Galhos, ramos partidos ou mortos

Presença de injúrias (por
( )
incêndios, acidentes, raios)

( )

Comprometimento da base de
sustentação do vegetal

( ) Poda mal executada
3. CONDIÇÕES DE RISCO NO ENTORNO
( ) Conflito com redes elétricas

( ) Queda imediata

( )

Histórico de queda de árvores
no local

( ) Risco de obstrução de via pública

( ) Construções ou terraplenagem
recentes no local

( )

Proximidade de infraestrutura

( )

Importância ecológica da
espécie no local

4. CONDIÇÕES ECOLÓGICAS
( ) Idade do indivíduo

( )

Espécie nativa, exótica,
ameaçada de extinção ou com
corte regulamentado por lei

OBSERVAÇÂO 1: Poderão ser marcado quantos itens forem necessários para avaliar e descrever o
risco ao patrimônio e à vida numa provável queda da árvore.
OBSERVAÇÂO 2: Fotos poderão ser anexadas ao processo para ajudar a descrever a condição da
árvore.
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