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1 – Para realizar a Comunicação do Corte de Árvores Isoladas Nativas o Brasil o interessado deve acessar o link abaixo:

http://ccai.ibram.df.gov.br/

2 – Caso ainda não tenha senha de acesso, clique no lugar indicado para criação de cadastro: .

http://ccai.ibram.df.gov.br/
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2.1 – Para criação de novo cadastro o interessado deve preencher TODOS os campos apresentados. 

2.2 – Após o preenchimento clicar em                    . 

2.3 – Após realizar o Cadastro, o interessado deve
verificar a mensagem enviada por e-mail pelo
Sistema CCAI para finalização do procedimento.
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3 – Após a finalização do cadastro, preencha os campos de e-mail e senha e clique em .
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4 – Após a realização do Login o sistema apresentará as informações e orientações importantes.
4.1 – Leia atentamente e caso concorde e não tenha dúvidas, clique em i e Concord . Em caso de dúvidas entrar em contato com 
o Brasília Ambiental: atendimento@ibram.df.gov.br ou (61) 3214 5583/3214 5613.

mailto:tendimento@ibram.df.gov.br


Caso o CEP não seja encontrado o interessado deve colocar um CEP mais abrangente.
Para uma localização mais precisa, é possível arrastar o ponto de localização no mapa, caso seja necessário.
Dúvidas quanto a árvores tombadas e APP clicar na      . O sistema abrirá outra página com mais informações. 
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5 – O interessado deve preencher atentamente TODOS os campos.

IMPORTANTE:
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5.4 - Leia atentamente a informação sobre a Isenção de Compensação Florestal que aparecerá.
5.5 – Se seu caso realmente for Isento, clique em            e              . 

Preenchimento dos campos para árvores NÃO tombadas.

5.1 – Preencha a quantidade de árvores. 
5.2 – Fazer upload do relatório fotográfico (foto das
arvores que serão cortadas).
5.3 - Caso as árvores estejam localizadas em área
pública, o sistema exigirá o anexo referente a
autorização para obra/empreendimento em área
pública.
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5.6– Se no seu caso não couber a Isenção, clique em          .
5.7 – O sistema irá apresentar o valor a ser pago, bem como a conta para depósito do valor indicado.

5.8– Após o pagamento, o interessado deverá fazer o upload do comprovante do depósito em arquivo único PDF                     .
5.9 – O sistema não permitirá a conclusão da operação até receber o comprovante do depósito.
5.10 – Feito o upload do depósito, clicar em .
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5.11 – Preencha a quantidade de árvores. 
5.12 – O sistema permite a inserção de até 10 espécies. Caso o número de espécies
seja superior, deverá ser anexado um arquivo do tipo planilha Excel com a lista e
respectivas coordenadas.
5.13 – Fazer upload do relatório fotográfico (foto das árvores que serão cortadas), em
arquivo único PDF.
5.14 – Fazer o upload do Laudo Técnico, em arquivo único PDF.
5.15 - O sistema irá apresentar o valor a ser pago.
5.16– Após o pagamento, o interessado deverá fazer o upload do comprovante do
depósito, em arquivo único PDF.
5.17 – Caso as árvores estejam localizadas em área pública, o sistema exigirá o anexo
referente a autorização para obra/empreendimento em área pública.
5.18 - O sistema não permitirá a conclusão da operação até receber o comprovante
do depósito.
5.19 – Feito o upload do depósito, clicar em              .

Preenchimento dos campos para árvores tombadas.
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IMPORTANTE:

Comunicação de corte de árvores em área pública.

Para comunicação de Corte de Árvores em área pública, seja a árvore tombada ou não, será
necessário fazer o upload da Autorização emitida pelo gestor da área pública responsável por
aquele local. (Ex: Novacap, DER...)
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6 – Pronto! Registro da Comunicação realizado.

ATENÇÃO:

De acordo com artigo 82 do Decreto Federal nº 6514/2008, apresentar informações falsas, enganosas ou omitir 
informações do órgão ambiental é crime e pode acarretar em penalidades e multa.


