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1. Quais os casos passíveis de licenciamento ambiental junto ao setor de Áreas Verdes 

(setor “Anexo III”) do Departamento de Licenciamento Ambiental (DLA), visando a 

Autorização Ambiental municipal?

São passíveis de licenciamento ambiental as solicitações, em área urbana, de:

»   Corte de árvore isolada

 »   Corte de bosques de espécies exóticas

 »   Corte de aglomerado de árvores nativas da mesma espécie

 »   Corte de cerca-viva

 »   Intervenção em Área de Preservação Permanente (APP) 

 »   Fragmento de vegetação

 »   Transplantio de árvores*

 »   Supressão de árvore em área pública*

* apenas quando vinculado ao licenciamento ambiental de empreendimentos imobiliários ou 

obras de infraestrutura . 

2. Quais os principais documentos emitidos pelo setor Anexo III – Áreas Verdes do 

Departamento de Licenciamento Ambiental?

Parecer Técnico Ambiental (PTA): parecer elaborado pela Secretaria do Verde, Meio 

Ambiente e Desenvolvimento Sustentável (SVDS), contemplando a análise técnica do pedido 

de licenciamento;

Termo de Compromisso Ambiental (TCA): termo através do qual o interessado se 

compromete a realizar a compensação ambiental pela vegetação a ser suprimida e/ou Área 

de Preservação Permanente que sofrerá intervenção.

DÚVIDAS FREQUENTES

Autorização Ambiental (ATZ): permite ao interessado, 

mediante o preenchimento de exigências técnicas e legais e 

a critério da Secretaria do Verde, Meio Ambiente e 

Desenvolvimento Sustentável (SVDS), a supressão de 

vegetação, o transplantio e a intervenção em Área de 

Preservação Permanente (APP). 

Termo de Indeferimento (TI): emitido devido a inviabilidade 

ambiental ou quando os documentos obrigatórios não forem 

apresentados ou forem apresentados fora do prazo 

concedido. 



3. Como realizar a solicitação de corte de árvores isoladas?

A solicitação deverá ser realizada por meio do Licenciamento Ambiental Online (LAO), no 

endereço eletrônico lao.campinas.sp.gov.br. Neste mesmo site poderá ser visualizada a lista 

de documentação necessária para esta solicitação e a legislação vigente; basta entrar no 

endereço https://lao.campinas.sp.gov.br/links.php e clicar no item “Áreas Verdes - Anexo III”.

Nos casos de supressão em áreas públicas, cabe a Secretaria de Serviços Públicos (SMSP) a 

Autorização. Neste caso, o interessado deverá solicitá-la através dos canais de atendimento 

do 156 ou por meio de protocolo.

4. É necessário pagar alguma taxa para a análise ambiental na SVDS?

Sim. Após o preenchimento da solicitação e anexação da documentação mínima necessária, 

o protocolo deverá ser finalizado e, neste momento, um boleto referente a taxa de análise 

será gerado. O protocolo só estará apto para análise técnica após a compensação do boleto. 

Para os casos em que o interessado apresentar declaração de pobreza (de acordo com o 

modelo disponível na aba do sistema LAO “Pedido de isenção”), não será gerada taxa de 

análise. 

5. Como será o procedimento de análise para autorização de corte de árvores pelo 

Departamento de Licenciamento Ambiental (DLA/SVDS)?

Após o pagamento do boleto o processo ficará apto para a análise de documentação. Se a 

documentação estiver de acordo será efetuada a análise técnica com emissão de Parecer 

DÚVIDAS FREQUENTES



Técnico Ambiental (PTA), a ser encaminhado aos Conselhos Municipais para controle social e, 

quando for o caso, aos Órgãos Gestores das Unidades de Conservação. Após isto será emitido 

o Termo de Compromisso Ambiental (TCA), o qual, após assinado pelo interessado e com 

firma reconhecida em cartório e pelas testemunhas, deverá ser entregue no DLA para 

posterior liberação de Autorização Ambiental (ATZ) para a supressão solicitada.

*Os protocolados com pedido de supressão de até 10 árvores isoladas ou para exóticas invasoras serão 

encaminhados aos Conselhos Municipais de Meio Ambiente após a emissão da Autorização Ambiental 

(ATZ). Os demais protocolados serão encaminhados aos conselhos após a emissão do Parecer Técnico 

Ambiental (PTA).

6. A autorização para corte implica em alguma compensação ambiental?

A autorização (ATZ) para supressão arbórea implica na prévia assinatura de um Termo de 

Compromisso Ambiental (TCA) no qual ficam estabelecidas as medidas de compensação que 

deverão ser cumpridas pelo interessado. Conforme Decreto Municipal nº 18.859/2015 esta 

compensação poderá ocorrer por meio de plantio compensatório e/ou medida equivalente 

em equipamentos de infraestrutura para atividades de esporte ou lazer. Ainda, é admissível a 

doação de mudas nos termos do art. 5º do mesmo Decreto.

DÚVIDAS FREQUENTES

Categoria Compensação

Nativa ameaçada de extinção 50:1

Nativa 25:1

Exótica 15:1

Exótica Invasora 1:1

Bosque de espécies exóticas ou cerca viva de 
espécies exóticas

1:1 ou por área ocupada

Aglomerado de uma mesma espécie nativa ou 
cerca viva de espécie nativa

1:2 ou o dobro da área ocupada

Área de preservação permanente ou 
fragmento florestal

Três vezes a área de intervenção 
autorizada acrescido da compensação de 
cada indivíduo arbóreo suprimido

Preenchimento 
das solicitações 

no LAO

Pagamento do 
Boleto

Análise da 
solicitação

Elaboração do 
PTA COMDEMA* TCA

Assinatura do 
TCA ATZ COMDEMA*



área pública ou particular determinada pela Secretaria do Verde, Meio Ambiente e 

Desenvolvimento Sustentável (SVDS), por meio do Banco de Áreas Verdes. Para ambos os 

casos, o acompanhamento do cumprimento do Termo de Compromisso Ambiental (TCA) se 

dará pela Coordenadoria do Verde do Departamento do Verde e do Desenvolvimento 

Sustentável (DVDS).

Maiores informações a este respeito podem ser obtidas em: 

http://campinas.sp.gov.br/governo/meio-ambiente/banco-areas-verdes.php

8. O procedimento para corte de árvores é diferente na Área de Proteção Ambiental (APA) 

de Campinas?

A solicitação para o corte deverá ser feita normalmente por meio do Licenciamento 

Ambiental OnLine. A diferença é que na região da APA de Campinas, de acordo com a Lei 

Municipal 10.850/2001, o plantio compensatório deverá ocorrer antes da supressão.

DÚVIDAS FREQUENTES
7. Onde devo compensar?

Na impossibilidade de que a compensação ambiental seja 

realizada na mesma propriedade onde ocorrerá a 

supressão, tal compensação poderá ocorrer em área 

particular a ser indicada pelo próprio interessado ou em 



9. Existe diferença na solicitação de corte de árvores isoladas em condomínios e 

loteamentos?

10. A poda de árvore requer autorização?

Nos casos de poda não há nenhum documento autorizativo a ser emitido pela Secretaria do 

Verde, Meio Ambiente e Desenvolvimento Sustentável, ainda que em área particular, ou seja, 

questões relativas à poda não se encontram sob a competência da SVDS.

11. É preciso contratar uma consultoria para solicitar Autorização Ambiental à SVDS?

A solicitação poderá ser feita pelo próprio interessado uma vez que não é obrigatória a 

contratação de consultoria ambiental para a obtenção de Autorização Ambiental. Entretanto, 

nos casos em que o interessado deva apresentar o Laudo de Caracterização de Vegetação e 

a Planta Urbanística Ambiental, tais documentos deverão ser assinados por responsável 

técnico o qual deverá, obrigatoriamente, recolher a respectiva Anotação de Responsabilidade 

Técnica (ART). 

12. Como proceder em caso de risco iminente de queda?

Em caso de risco iminente de queda que afete diretamente edificações ou coloque em risco a 

segurança das pessoas, o munícipe deverá comprovar a necessidade de remoção da árvore 

por meio de laudo atestando este risco. O laudo deverá ser acompanhado da respectiva 

Anotação de Responsabilidade Técnica – ART, quando couber. De posse deste laudo, o 

munícipe poderá remover a árvore. O laudo em questão poderá ser emitido por:

DÚVIDAS FREQUENTES

Sim. Para condomínio, enquanto área particular, a solicitação 

de corte de árvores deverá ser solicitada à SVDS. Quando se 

tratar de loteamento (independentemente de ser aberto ou 

fechado) o corte dentro do terreno deverá ser solicitado à 

SVDS, entretanto, se a árvore estiver localizada nas vias de 

circulação (passeio, canteiros) ou nas praças internas a 

solicitação de corte deverá ser dirigida ao Departamento de 

Parques e Jardins (DPJ) por se tratarem de áreas públicas.  



»   Profissional habilitado (biólogo, engenheiro agrônomo ou engenheiro florestal);

»   Defesa Civil;

»   Profissional de Segurança do Trabalho (quando se tratar de pessoa jurídica);

»   Corpo de Bombeiro.

13. Qual o procedimento a adotar quando a árvore estiver caída?

De acordo com o Decreto 18.705/2015, em seu art. 34, parágrafo 2°, não se faz necessário a 

solicitação de autorização ambiental junto à SVDS para remoção de árvores caídas devido a 

causas naturais. 

14. Se tiver uma árvore morta na minha casa, preciso de autorização para supressão?

Sim, o procedimento é o mesmo para solicitação de autorização para o corte de árvores vivas.

15. O que devo fazer quando a árvore do meu vizinho está invadindo o meu quintal?

Nos casos em que esta situação não for resolvida através de poda, a autorização para o corte 

deverá ser realizada pelo proprietário do imóvel ou terreno onde a árvore está localizada, ou 

então, deverá ser solicitada a anuência do mesmo. Como toda supressão arbórea implica em 

uma compensação ambiental, O Termo de Compromisso Ambiental será emitido em nome 

do solicitante. 

DÚVIDAS FREQUENTES

Após a remoção o interessado deverá dar entrada no 

sistema de Licenciamento Ambiental On Line (LAO) 

realizando o procedimento de solicitação de Autorização 

Ambiental, anexando toda a documentação 

correspondente, incluindo o Laudo para supressão 

emergencial. Neste caso, contudo, será emitido apenas o 

Termo de Compromisso Ambiental, referente à 

compensação ambiental a ser realizada. 



16. Quais as principais referências legais sobre supressão de vegetação e/ou intervenção 

em Área de Preservação Permanente (APP)?

Deliberação CONSEMA nº 01/2018 – “Fixa tipologia para o licenciamento ambiental 

municipal de empreendimentos e atividades que causem ou possam causar impacto 

ambiental de âmbito local, nos termos do Art. 9º, inciso XIV, alínea “a”, da Lei Complementar 

Federal nº 140/2011”. 

Link: 

https://cetesb.sp.gov.br/licenciamentoambiental/wp-content/uploads/sites/32/2019/05/

Delibera%C3%A7%C3%A3o-Consema-n%C2%BA-01-2018.pdf 

Decreto Municipal nº 18.705/2015 – “Regulamenta os procedimentos de licenciamento e 

controle ambiental de empreendimentos e atividades de impacto local pela Secretaria 

Municipal do Verde, Meio Ambiente e Desenvolvimento Sustentável de Campinas de que trata 

a Lei Complementar nº 49, de 20 de dezembro de 2013”.

Link: https://bibliotecajuridica.campinas.sp.gov.br/index/visualizaroriginal/id/128414

Decreto Municipal nº 18.859/2015 – “Dispõe sobre a compensação ambiental relativa a 

critérios de plantios e obrigações acessórias em áreas verdes do município de Campinas e dá 

outras providências”.

Link: http://www.campinas.sp.gov.br/uploads/pdf/946635358.pdf

Lei Municipal nº 10.850/2001 – “Cria a Área de Proteção Ambiental – APA – do município de 

Campinas, regulamenta o uso e ocupação do solo e o exercício de atividades pelo setor 

público e privado”.

Link: http://bibjuri.campinas.sp.gov.br/index/visualizaratualizada/id/89938

Resolução SVDS nº 12/2015 – “Estabelece a lista de espécies de plantas exóticas invasoras 

no município de Campinas no âmbito do licenciamento ambiental”.

Link: https://bibliotecajuridica.campinas.sp.gov.br/index/visualizaratualizada/id/129095

Lei Municipal nº 11.571/2003 – “Disciplina o plantio, o replantio, a poda, a supressão e o uso 

adequado e planejado da arborização urbana e dá outras providências”.

Link: https://bibliotecajuridica.campinas.sp.gov.br/index/visualizaratualizada/id/91404

Outras informações: poderão ser obtidas através do link:

http://campinas.sp.gov.br/governo/meio-ambiente/licenciamento-ambiental.php

ou contato telefônico com o Departamento de Licenciamento Ambiental (DLA/SVDS): 

2116-0658 /2116-0155

DÚVIDAS FREQUENTES


