QUEIMA
CONTROLADA

O QUE É QUEIMA CONTROLADA?
Consiste em utilizar o fogo como agente de produção e manejo
em áreas com limites físicos previamente deﬁnidos.
Geralmente é utilizado em atividades agropastoris ou ﬂorestais,
sempre sob controle.

CUIDADOS

—

Sempre faça aceiros em torno do local que será feita a
queimada, com largura de, no mínimo, 2 metros;

—

Nunca faça queimadas próximo a rios, riachos, lagoas e
açudes, para evitar a contaminação da água pelas cinzas;

—

Avise aos vizinhos 3 dias antes de fazer a queimada,
dizendo o local e o horário, para que ﬁquem atentos aos
perigos do fogo;

—

Evite fazer queimadas em dias ensolarados e com ventos
fortes, isso pode ajudar a alastrar o fogo com facilidade;

—

Se possível, peça para outras pessoas lhe auxiliar, ﬁcando
com abafador em mãos cerca de 200 metros dos aceiros;

LEMBRE-SE: SÃO PROIBIDAS POR LEI QUEIMADAS
COM INTUITO DE RENOVAR PASTAGENS.

COMO FAÇO PARA SOLICITAR AUTORIZAÇÃO?

1 - Tenha em mãos originais e cópias do RG e CPF do interessado;
2 - Cópia da Carteira Proﬁssional do responsável técnico (para
áreas acima de 30 hectares)
3 - Comprovante de Cadastramento do Imóvel Rural no Cadastro
Ambiental Rural (CAR);
4 - Informe: objetivos, justiﬁcativa, técnica de manejo a ser
utilizada, métodos de segurança para execução do trabalho,
equipamentos utilizados, cronograma de execução, mão-de-obra
a ser utilizada, descrição da área e do material a ser queimado e,
distância entre empreendimento e sede do município;
5 - Descrição de acesso ao Imóvel Rural - anexar o croqui de acesso;
6 - Comprovante de propriedade ou de justa posse do imóvel rural;
7 - Cópia (frente e verso) de Licença Ambiental válida;
8 - Registro Fotográﬁco da área pretendida para a queima;
9 - Taxa de vistoria (somente após análise prévia da
documentação);
10 - Taxa de emissão de autorização (somente após parecer técnico
favorável);
11 - Parecer técnico acompanhado de ART - Anotação de
Responsabilidade Técnica, junto ao Conselho Regional de
Engenharia e Agronomia - CREA para propriedades que venham a
realizar queima controlada em áreas superiores a 30 hectares;
12 - Cópia (frente e verso) da Autorização de Supressão Vegetal
(para os casos de queima de resíduos não aproveitáveis de
exploração ﬂorestal);
13 - Mapa de declividade (para queimas com método despalhador
de cana de açúcar).

