
** A emissão da Autorização Direta será precedida do pagamento da GRU - Guia de Recolhimento da União, referente ao custo de análise ambiental, conforme Lei 6.938 de 31 de agosto de 1981.

Cidadão requer 
nova ligação junto 
à Concessionária

Zona de Produção 
Rural

 Empreendimento está 
parcial ou totalmente 
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Conservação Vida 

Silvestre

Zona de Uso Restrito 
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Concessionária 
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Gestor da 
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Zona Urbanizada 

Concessionária 
Liga

Concessionária 
Nega

Indeferido

* Indícios de parcelamento irregular de solo abaixo da FMP                       
1. Presença de placa no local ou nas imediações anunciando a venda de 
terrenos, lotes ou chácaras;
2. Frequência maior de solicitações de novas ligações de energia e/ou 
extensão da rede nas imediações;
3. Existência de lotes cercados sequencialmente;
4. Existência de muitas edificações já concluídas ou em construção no 
local ou imediações;
5. Presença de vários pontos de depósito de materiais de construção nas 
imediações;
6. Existência de pequenas vias abertas para dar acesso a lotes nas 
imediações e,
7. Existência de vários cortes de barranco com finalidade de formar 
platôs nas imediações.
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parcelamento irregular 
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área de preservação 
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Houve recente 
movimentação de solo  
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necessárias à 
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demandam 
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acima deste limite
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