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Roteiro para solicitações de Criação de Banco de Áreas/ Mudas 
e/ou Unificação de TCRAs  

Diretoria de Avaliação de Impacto Ambiental 
 

As solicitações deverão vir acompanhadas dos seguintes documentos: 
 

1. Ofício do empreendedor solicitando a "Criação de Banco de Áreas/Mudas e/ou 
Unificação de TCRAs" para o empreendimento; 

2. Formulário de "Solicitação de Parecer Técnico" a ser obtido no ITAP (Setor de 
Triagem e Acompanhamento de Processos – 1º andar do prédio 12); 

3. Cópia do boleto de pagamento da taxa (prefeitura e autarquias são dispensadas de 
pagamento); 

4. Identificação e cópia da documentação (RG e CPF, por exemplo) do responsável legal 
pela assinatura do Termo de Compromisso de Recuperação Ambiental - TCRA; 

5. Documentação comprovando vínculo do responsável legal com o empreendedor 
(Procuração, Ata de Reunião do Conselho citando o responsável ou publicação do 
Diário Oficial do Estado instituindo o responsável); 

6. ART do profissional habilitado que elaborou o Projeto de Restauração e cópia do 
boleto de pagamento da taxa; 

7. Projeto de Restauração/Recuperação nos moldes da Resolução SMA 32/14 e 
Portaria CBRN 01/2015, contendo:  

 Documentação de dominialidade da propriedade (matrícula atualizada ou 
posse) ou declaração do órgão público responsável pela área; 

 Anuência do(s) proprietário(s) do(s) imóvel(s) (com firma reconhecida) ou do 
órgão público responsável pela área; 

 Declaração (com firma reconhecida) que conste que a área onde será 
implantado o Projeto não é alvo de Termo de Ajustamento de Conduta - TAC 
ou outro TCRA;  

 Arquivo kmz com a área do projeto; 

 Planta planialtimétrica impressa georreferenciada;  

 Cadastro Ambiental Rural (CAR) da propriedade;  

 Cadastro no SiCAR, quando for o caso (por exemplo, em Unidades de 
Conservação, não é necessário); 

 Resumo Completo da inscrição do Projeto de Restauração no Sistema 
Informatizado de Apoio à Restauração Ecológica – SARE. A inscrição pode ser 
efetuada no seguinte endereço: 

https://sigam.ambiente.sp.gov.br/sigam3/Default.aspx?idPagina=1 
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8. Apresentar cópia dos TCRAs solicitados para serem unificados e tabela síntese 
contendo as seguintes informações: Agência Ambiental de origem do TCRA/ 
Número do TCRA/ Área (ha)/ Número de Mudas/ Bioma/ Bacia Hidrográfica 
(Atlântico Sudeste e Paraná)/ prazos firmados nos documentos. Apresentar a tabela 
impressa e em mídia digital (formato .xls). 

 


