
Parecer Técnico Outros - Criação de Banco de Áreas/ Mudas 

e/ou Unificação de TCRA 

 

A solicitação de Parecer Técnico para criação de banco de áreas/mudas e/ou unificação de 

TCRA deverá ser feita pelo Portal de Licenciamento Ambiental - PLA escolhendo a opção 

“Parecer Técnico – Outros” 

 

I. Documentos necessários: 

 

O pedido de Parecer Técnico para Criação de Banco de Áreas/ Mudas e/ou Unificação de 

TCRA deverá ser instruído de:  

 

1. Impresso denominado "Solicitação de", devidamente preenchido e assinado.  

2. Procuração, quando for o caso.  

3. Documentação de dominialidade da propriedade 

a. Matrícula 

b. Posse 

c. Declaração do órgão público responsável pela área 

4. Anuência do(s) proprietário(s) ou do órgão público responsável pela área 

5. Projeto de Restauração ecológica nos moldes da Resolução SMA 32/14 e Portaria 

CBRN 01/2015 ou Projeto de Recuperação Ambiental. 

6. Planta planialtimétrica com delimitação da área a ser restaurada/ recuperada ou Planta 

com imagens de satélite em escala compatível com a área a ser restaurada/ 

recuperada.  

7. Anotação de Responsabilidade Técnica 

8. Apresentar cópia dos TCRA 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). Apresentar a tabela em papel e mídia digital (CD ou DVD).  

 

II. Local de protocolo da solicitação de Parecer Técnico para criação 

de Banco de Áreas/ Mudas e/ou unificação de TCRA 

 

Protocolar o pedido na Agência Ambiental quando: 

 

- Unificação de TCRA já firmados vinculados a uma única Agência Ambiental, ou; 

- Criação de banco de áreas/mudas para utilização de compensações ambientais futuras 

referente à licenciamentos ambientais (protocolar na agência responsável pelo licenciamento).  

 

 

https://portalambiental.cetesb.sp.gov.br/pla/welcome.do
http://www.ambiente.sp.gov.br/legislacao/files/2014/04/Resolu%C3%A7%C3%A3o-SMA-032-2014-a.pdf
http://www.ambiente.sp.gov.br/legislacao/files/2015/01/2015_1_15_Procotolo_monitoramento_restauracao_vfinal.pdf
http://www.ambiente.sp.gov.br/legislacao/files/2015/01/2015_1_15_Procotolo_monitoramento_restauracao_vfinal.pdf


Parecer Técnico Outros - Criação de Banco de Áreas/ Mudas 

e/ou Unificação de TCRA 

Protocolar o pedido na Divisão de Apoio e Gestão de Recursos Naturais quando: 

(Avenida Professor Frederico Hermann Jr, 345, prédio 1, térreo) 

 

- Unificação de TCRA vinculados em mais de uma Agência Ambiental, ou; 

- Criação de Banco de Áreas/Mudas para utilização de compensações ambientais futuras 

referente à licenciamentos ambientais em mais de uma Agência Ambiental. 


