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OBJETIVO

Discorrer de forma resumida sobre os procedimentos adotados pela SEMAS
no Licenciamento de Supressão Vegetal, destinação e controle da
comercialização e doação do material oriundo desta atividade meio.





Supressão Vegetal

• Projetos de Infra-estrutura (DLA)

• Projetos de Mineração (DLA)

• Projetos Agropecuários (DGFLOR)



• Mineração
A destinação não é exigida no momento da análise do Projeto, somente
deverá ser definida após a cubagem do material já suprimido e informado
a DGFLOR;

Não é possível a comercialização, somente doação do material;

Dificuldades: Comprovação da origem do material, considerando que a
Autorização não vincula cadeia de custódia como em Projetos de PMFS;

Ideias para adequação: Exigir da mineradora que faça a doação do material
beneficiado ou via prefeitura, que ficaria encarregada deste custo.



• Infra-estrutura

A destinação pode ser definida no momento da análise do Projeto, mas a

volumetria só é definida após a cubagem do material e informado a DGFLOR;

*No caso de projetos lineares (linhas de transmissão), poderá o beneficiário ser o
proprietário da área

É possível a comercialização, mediante pagamento de reposição florestal
obrigatória ou a doação do material;

Dificuldades: Comprovação da origem do material, considerando que a Autorização
não vincula cadeia de custódia como em Projetos de PMFS;

Ideias para adequação: Exigir da mineradora que faça a doação do material
beneficiado ou via prefeitura, que ficaria encarregada deste custo.







• Agropecuários

Neste caso, é exigido inventário florestal 100% das árvores maiores de 50 cm de 

DAP;

O material é comercializado seguindo os mesmos critérios de um PMFS, sendo 
que o volume real (cubagem) deverá ser confrontado com o volume estimado via 
inventário e o excedente estornado na pasta de créditos no SISFLORA 







• Em breve os modelos de Autorizações a serem 
emitidos pela DLA seguirão padrões próprios, porém 
será criado um instrumento semelhante a AUAS 
emitida pela GEPAF.

• Ainda não é possível aferir em vistorias de campo 
todos os romaneios apresentados, nem linkar de 
forma automática o cumprimento das 
condicionantes com a destinação apresentada a 
DGFLOR.



• O principal desafio é criar mecanismos de 
controle menos burocráticos que permitam 
um maior aproveitamento do material, sem 
desperdícios, e por outro lado, não deixar 
muito aberto de forma que materiais de 
origem não comprovada sejam incluídos e 
destinados juntamente com material oriundo 
de supressões autorizadas.


