
 

 
FORMULÁRIO DE COMUNICAÇÃO DE EXPLORAÇÃO NÃO COMERCIAL 

DA RESERVA LEGAL PARA CONSUMO INTERNO 
 

1- Proprietário ou posseiro 
Nome ou Razão Social:___________________________________________________________ 

CPF/CNPJ:________________________________________RG:___________________________ 

Endereço:________________________________________________________________________ 

________________________________________________________________________________ 

Município:_______________________________________________________________________ 

Telefone residencial:_______________________________________________________________ 

Telefone comercial: _______________________________________________________________ 

Telefone celular: __________________________________________________________________ 

e-mail:__________________________________________________________________________ 

2- Dados do imóvel 

Tipo do imóvel: ___________________________________________________________________ 

Nome:__________________________________________________________________________ 

Município:_______________________________________________________________________ 

Nº Cadastro Ambiental Rural: _______________________________________________________ 

Área total do imóvel (ha):___________________________________________________________ 

Área da Reserva Legal (ha):_________________________________________________________ 

 

(  ) Propriedade 

Cartório de Registro de Imóveis:_____________________________________________________ 

Município do cartório: ____________________________Matrícula:_________________________ 

Nº do Registro:_______Folha:___________ Livro:_______Nº Averbação RL¹: ________________ 

(  ) Posse 

Tipo de documento comprobatório de posse²:____________________________________________ 

¹ Caso o CAR do imóvel ainda não tenha sido homologado. 
² Na ausência de documento comprobatório de posse é necessário anexar autodeclaração de posse. 

 

 

 



3- Dados da Exploração Florestal 

Tipo de Exploração: 

( ) Corte Seletivo  

( ) Árvores/exemplares caídos em decorrência de fenômeno ocorrência natural 

( ) Árvores/exemplares que tiveram morte natural 

Descrição da vegetação da Reserva Legal: 

_______________________________________________________________________________________

_______________________________________________________________________________________

_______________________________________________________________________________________

_______________________________________________________________________________________

_______________________________________________________________________________________ 

Número total de árvores/exemplares neste corte:_________________________________________ 

Altura média (m):_________________________________________________________________ 

DAP (diâmetro da altura do peito) médio (m):___________________________________________ 

Volume a ser explorado neste corte (m³):_______________________________________________ 

Espécies que serão exploradas (quantidade, nome): 

_______________________________________________________________________________________

_______________________________________________________________________________________

_______________________________________________________________________________________

_______________________________________________________________________________________

_______________________________________________________________________________________

_______________________________________________________________________________________ 

Motivo da Exploração: 

_______________________________________________________________________________________

_______________________________________________________________________________________

_______________________________________________________________________________________

___________________________________________________________ 

Período previsto para o corte:_______/______/________ a ______/_______/______ 

 

_____________________________, ________de_________________________de ________ 

 

________________________________________________ 

Proprietário 

 

 

 

 



 
 
 
 
 
Documentos para abertura do processo de comunicado de exploração não comercial da reserva legal 
para consumo interno: 
 
1- Formulário de comunicação de exploração não comercial da Reserva Legal para consumo interno; 
2- Cópia de RG e CPF ou CNPJ do proprietário ou posseiro; 
3- Certidão de inteiro teor da matrícula do imóvel ou documento comprobatório de posse ou termo de 
autodeclaração de posse; 
4- Comprovação da devida averbação da Reserva Legal e Recibo de inscrição no CAR; 
5- Cadastro Ambiental Rural homologado para os que não possuem Reserva Legal averbada; 
6- Procuração pública lavrada em cartório ou particular com firma reconhecida com poderes para atuar junto 
a SEMAD, nos casos de representação legal. 
7- Cópia dos documentos pessoais do procurador; e, 
7- Croqui de acesso ao imóvel. 
 

 


