
 

 

 

TERMO DE REFERÊNCIA PARA ELABORAÇÃO 

DE LEVANTAMENTO FLORÍSTICO 

 
O Levantamento Florístico é um estudo técnico elaborado por um profissional 

habilitado ou mesmo equipe multidisciplinar, visando a oferecer elementos para a análise 

da vegetação existente na área em questão para a viabilidade ambiental de 

empreendimentos ou atividades consideradas potencial ou efetivamente causadoras de 

degradação do meio ambiente. O objetivo de sua apresentação é a obtenção da Licença 

Especial – LE, conforme o Art.626 da Lei Complementar nº 004 de 24/12/92, que institui o 

Código Sanitário e de Posturas do Município, o Código de Defesa do Meio Ambiente e 

Recursos Naturais, o Código de Obras e Edificações e dá outras providências. 

 

Para a apresentação do Levantamento Florístico para a obtenção da Licença 

Especial, o interessado deverá informar as principais informações do empreendimento, 

dentre eles: 

 Identificação do empreendedor: Nome, Razão Social, endereço, e-mail, etc. 

 Identificação do Responsável Técnico pela Elaboração do Estudo: Nome; Formação: 

nº no conselho de classe e região; endereço, e-mail, etc. 

 Informações básicas sobre o empreendimento, contemplando a área do projeto, 

localização geral, vias de acesso; mapa de localização (Google Earth); coordenadas 

geográficas; relatório fotográfico atualizado, etc. 

 Justificativa do empreendimento com base na demanda a ser atendida 

 Caracterizar os recursos hídricos superficiais quanto aos usos principais a montante e 

a jusante do empreendimento. 

 Identificar a existência de Área de Preservação Permanente – APP, de acordo com 

art.º 537 da Lei Complementar 004/92 e demais normas vigentes. 

 Anexar Levantamento Florístico (caso ocorra a presença superior a 20 indivíduos 

Arbóreos), com Anotação de Responsabilidade Técnica - ART do profissional pela 

catalogação dos indivíduos arbóreos; 

 

Em relação ao Levantamento Florístico apresentado: 

 Informar no levantamento florístico a localização exata da área em questão para a 

análise inicial da mesma, bem como informar o objetivo da solicitação da Licença. 

 



 

 

 

 O responsável deverá informar e/ou esclarecer sobre a metodologia utilizada para o 

levantamento, se foi feita por amostragem e se as parcelas foram estimadas para toda 

a área objeto. 

 Se o levantamento foi feito por amostragem, informar o tamanho e forma das unidades 

amostrais e informar A RELAÇÃO E QUANTIDADE TOTAL DAS ESPÉCIES 

EXISTENTES NA ÁREA (nome vulgar e cientifico; família, etc), bem como a indicação 

ou não de espécies consideradas imunes a corte, se for o caso.  

Essas informações são importantes pois, através dos resultados apresentados pelo 

levantamento florístico da área, a Diretoria de Gestão Ambiental irá definir quais medidas 

serão adotadas para a Compensação Ambiental do empreendimento. 

Aproveitamos o momento para informar que de acordo com as novas normas da 

Diretoria de Gestão Ambiental – DGA, a Licença Especial será autorizada somente após 

os Projetos Ambientais (LL, LP e LI e Sistema de Tratamento de Esgotamento) e 

Urbanísticos devidamente aprovados pelos órgãos competentes.  

Logo após os projetos aprovados e conforme os resultados apresentados pelo 

levantamento florístico da área, a Diretoria de Gestão Ambiental irá definir quais medidas 

serão adotadas para a Compensação Ambiental do empreendimento.  

Quaisquer dúvidas, entrar em contato pelo telefone 65 36456212 ou email: 

cla.ambiental@cuiaba.mt.gov.br 

 

 
 

 


