
REGISTRO DE CONVERSÃO DO USO DO SOLO (SUPRESSÃO DE VEGETAÇÃO NATIVA) EM 
PROPRIEDADES RURAIS EM ÁREA DE ATÉ 2 (DOIS) HECTARES, A SER REALIZADA A 

CADA 5 (CINCO) ANOS, PARA IMPLANTAÇÃO DE EMPREENDIMENTOS LINEARES. 

 

- Micro Porte < 2 ha. 

 

1. EMPREENDIMENTO 

1.1. Qual a área (ha) total requerida para registro de supressão? < 2,0000 ha. 

 

2. REQUERIMENTO 

O Registro de supressão de vegetação nativa para áreas rurais de até 2 ha, poderá ser solicitado a cada 
5 (cinco) anos para o imóvel.  

... 

3. ESTUDOS, LAUDOS E ATESTADOS  

Não se aplica. 

 

4. MATRIZ DE IMPACTOS AMBIENTAIS  

Não se aplica. 

 

5. DADOS ESPACIAIS 

5.1. ARQUIVO VETORIAL* Realizar upload em formato vetorial (.dbf., .shp, .shx. e .prj) sistema de 
coordenadas geográficas e datum SIRGAS 2000, das seguintes estruturas: 

ID Arquivo Formato AS LAU REG 

1.  Área total de supressão.     

2.       

3.       

 

6. DOCUMENTOS GERAIS* = obrigatórios 



ID DOCUMENTOS OBRIGATÓRIOS (UPLOAD 
PDF) 

UPLOAD 
ADICIONAL 

ASSIN  LAU 
REG  

 

1.  Recibo do Cadastro Ambiental Rural – CAR ou 
Certificado do Cadastro Ambiental Rural 

   X 

2.  Certidão de inteiro teor atualizada do imóvel rural 
vinculado ao empreendimento. 

   X 

3.  
CTF.    X 

DECLARAÇÃO A SER FIRMADA NO FINAL DESTA ETAPA 

(      ) Estou ciente que a não apresentação de quaisquer documentos definidos nesta etapa será impeditiva 
à emissão do registro requerido. 

(     ) Estou ciente de que ao final do requerimento de registro será exigida a assinatura eletrônica de todos 
os responsáveis legais e dos responsáveis técnicos. 

(  ) Estou ciente que as informações declaradas neste registro são de responsabilidade do(s) 
empreendedor(es) e responsável(is) técnico(s). 

(     ) Estou ciente que as informações declaradas neste registro, se constatadas como inverídicas por parte 
da SEMAD, resultarão no cancelamento do registro e aplicação das medidas administrativas e criminais 
pertinentes. 

7. RESPONSABILIDADE TÉCNICA 

Meio Biótico – Flora 

Meio Físico 

8. CONDICIONANTES GERAIS 

8.1. Para porte e uso de motosserras é obrigatório a Licença de Porte e Uso de Motosserra (LPU). Para 
mais informações acesse http://www.ibama.gov.br/flora-e-madeira/motosserra/lpu#sobre-a-lpu. 

8.2. Garantir a utilização e EPIs pelos trabalhadores, conforme normas técnicas. 

8.3. Promover a sinalização adequada e equipamentos de segurança e proteção para evitar acidentes 
na área de realização da atividade. 

8.4. A ocorrência de incêndio, inclusive em remanescente de vegetação nativa, reserva legal ou área 
de proteção permanente, deve ser imediatamente combatido e contido, devendo o órgão ambiental 
ser informado o mais breve possível, cabendo ao empreendedor recuperar totalmente a área 
degradada. 



8.5. Este registro está sendo concedido com base nas informações anexadas ao processo, aceitando-se 
as mesmas como verídicas, sabendo-se que a inveracidade das mesmas culminará no cancelamento 
do presente registro ambiental, além das sanções aplicáveis conforme a legislação de regência. 

8.6. Em caso de mudança do responsável técnico, alterar o cadastro e juntar nova ART (ou documento 
do respectivo Conselho Profissional) substitutiva no prazo de até 30 (trinta) dias após a mudança. 

8.7. Em caso de mudança de titularidade ou de responsabilidade pelo empreendimento deverá ser 
atualizado o cadastro do empreendedor no prazo de até 30 (trinta) dias após a mudança. 

8.8. Orientar os colaboradores quanto aos aspectos de preservação ambiental, no que diz respeito à 
destinação correta de resíduos sólidos gerados e demais práticas que melhorem o ambiente de 
trabalho. 

8.9. O presente registro não dispensa e nem substitui outros alvarás ou certidões exigidas pela 
Legislação Federal, Estadual ou Municipal. 

8.10. Deverá ser mantida cópia do registro ambiental emitido no local do empreendimento 
acompanhado de respectivos anexos. 

8.11. Em caso de constatação de inconsistência nas informações prestadas ou de riscos e danos à saúde 
pública e ao meio ambiente a SEMAD realizará novas exigências. 

8.12. A SEMAD, mediante decisão motivada, poderá modificar as medidas de controle e adequação, 
suspender ou cancelar este registro, caso ocorra: (i) omissão ou falsa descrição de informações 
determinantes ou relevantes para a emissão do registro; (ii) superveniência de graves riscos 
ambientais e de saúde; (iii) acidentes com significativo dano ambiental ou recorrentes; (iv) violação 
ou inadequação de quaisquer condicionantes ou normas legais; (v) prática de atividades não 
autorizadas no âmbito do registro. 

8.13. Indenizar ou reparar os danos causados pelo empreendimento ao meio ambiente 
independentemente da existência de culpa, conforme previsto na Constituição Federal e Estadual 
bem como nos demais instrumentos legais e normativos aplicáveis. 

8.14. Nos períodos de estiagem, em caso de proximidade da área de supressão com núcleos 
habitacionais, realizar a aspersão regular e controlada de água, sobretudo durante os períodos secos 
e ventosos, nas zonas de trabalhos e nos acessos utilizados pelos diversos veículos, onde poderá 
ocorrer a produção, acumulação e ressuspensão de poeiras. 

8.15. Realizar a conservação do solo nas áreas, diretamente afetadas, evitando lixiviação de solos e 
detritos, promovendo as ações tecnicamente indicadas, tais como, terraceamentos, barraginhas, e 
outros. 

8.16. Orientar os funcionários do empreendimento, mesmo que temporários, sobre prevenção e 
combate a incêndios florestais.  



8.17. Implementar aceiros para prevenção e combate de incêndios florestais conforme orientação 
profissional, normas técnicas e legislação vigente. 

8.18. Realizar a supressão de vegetação sempre que possível direcionada a áreas remanescentes, afim 
de possibilitar o afugentamento da fauna. 

8.19. Promover o afugentamento de animais de quaisquer táxons por meio de métodos sonoros ou 
mecânicos reconhecidos. 

8.20. Resgatar os animais que persistirem após o afugentamento, até a conclusão da preparação do 
terreno para atividade que será instalada. 

8.21. Os animais resgatados em condições evidentemente saudáveis deverão ser imediatamente 
reintroduzidos em locais que detenham capacidade ecossistêmica de manutenção da espécie. 

8.22. Disponibilizar atendimento de médico veterinário devidamente habilitado, aos animais que 
eventualmente sofram injúrias durante a atividade de supressão. 

8.23. Delimitar fisicamente os limites autorizados de supressão de vegetação nativa, bem como os 
limites das áreas de reserva legal e área de preservação permanente, de maneira a impedir a 
supressão de áreas não autorizadas.  

8.24. Promover a integração das obras de instalação do empreendimento na paisagem natural de forma 
a permitir os fluxos gênicos de flora e fauna nativa. 

8.25. Promover a destinação ambientalmente adequada do material lenhoso, podendo ser utilizado 
para usos diversos na propriedade. 

 

9. ASSINATURAS 

Conforme declarações de responsabilidade técnica e estudos. 

10. CONCLUSÃO 

3.1. O empreendimento é capaz de provocar algum impacto ambiental, dada sua natureza ou localização, 
não previstos no âmbito do presente requerimento? 

3.1.1. (   ) SIM, informar do que se trata. Abrir campo de texto para descrição. Remeter para análise. 

3.1.2. (   ) NÃO, segue para a próxima pergunta.  



3.2. Existe alguma situação necessária para a operação do empreendimento que não foi prevista ou 
autorizada por meio do presente procedimento, sendo interesse efetuar o requerimento, antes da emissão 
da licença? 

3.2.1. (      ) SIM, informar do que se trata. Abrir campo de texto para descrição. Remeter para análise. 

3.2.2. (      ) NÃO, segue para a próxima pergunta.  

3.3. Existe alguma condicionante, documento ou requisito que deseja impugnar no âmbito do presente 
requerimento, antes da emissão da licença? 

3.3.1.  (      ) SIM, informar do que se trata, justificando o pedido. Abrir campo de texto para descrição. 
Remeter para análise. 

3.3.2.  (      ) NÃO, conclui o processo. 

11. EMISSÃO DA TAXA 

PARA REGISTRO O VALOR É R$ 250,00 

12. LICENÇA 

PRAZO DE VALIDADE: 5 anos 


