
REGISTRO DE LIMPEZA DE ÁREAS JÁ ANTROPIZADAS E QUE TENHAM 
PERMANECIDO SEM UTILIZAÇÃO EM NO MÁXIMO 5 (CINCO) ANOS. 

CABEÇALHO DO REGISTRO: Este registro autoriza a limpeza de área antropizada 
em XX ha. 

 

1. EMPREENDIMENTO 

1.1 Qual a área (ha) objeto de pedido de registro de limpeza? (numérico quatro casas 
decimais).  

1.2 Qual a área de Reserva Legal do Imóvel? (numérico quatro casas decimais).  

1.3 Qual a área de preservação permanente do imóvel? (numérico quatro casas 
decimais).  

1.4 Para o desenvolvimento de qual atividade pretende-se realizar a limpeza de área? 
(campo descritivo). 

 

2. REQUERIMENTO 

2.1. O pedido de se trata de limpeza de área conforme disposto no Art. 3º, 
Inciso XIII da Lei Estadual 20.694/2019? 

2.1.1. SIM – Segue para pergunta 2.2 

INSERIR DICA = É considerada limpeza de área a intervenção em áreas onde 
ocorreu a conversão do uso do solo com licença de supressão de vegetação, ou 
quando tal conversão tenha sido regularizada junto ao órgão ambiental, ou se 
trate de área rural consolidada, onde houve a regeneração natural de espécies 
nativas, predominantemente herbáceas e/ou arbustivas, cujo volume total de 
material lenhoso não ultrapasse 6 m³/ha, e desde que a área não esteja 
abandonada a mais de cinco anos. 

 

INSERIR MENSAGEM = Não é considerada limpeza de área, quando a 
conversão do uso do solo se der sobre áreas de campos naturais nativos. 



3. ESTUDOS, LAUDOS E ATESTADOS 

ID ESTUDOS, LAUDOS E ATESTADOS UPLOAD 
ADICIONAL 

ASSIN  
REL 

1.  Relatório descritivo e fotográfico da área a ser limpa, evidenciando a 
antropização da área e a vegetação predominante.  

X RT Flora.  



4. MATRIZ DE IMPACTOS AMBIENTAIS 

NÃO SE APLICA 

5. DADOS ESPACIAIS 

ID Arquivo Formato AS 

1.  Áreas a serem limpas.  Multipolígono  

2.  Área de Reserva Legal Multipolígono  

3.  Área de Preservação Permanente* Multipolígono  

4.  Área do Imóvel Multipolígono  

 

5.1. ANÁLISE INFORMATIZADA DOS ARQUIVOS VETORIAIS 

... 

 

6. DOCUMENTOS GERAIS* = obrigatórios 

ID DOCUMENTOS OBRIGATÓRIOS  UPLOAD 
ADICIONAL 

ASSINATURA  REG   

1.  Documento de titularidade da área (imóvel) afetado pelo 
empreendimento ou contrato que autoriza a execução da atividade em 
área de terceiro ou outro instrumento jurídico que comprove o direito de 
uso da propriedade para os fins requeridos neste regsitro.  

  X 

2.  Certificado de inscrição no CAR – Cadastro Ambiental Rural dos 
imóveis afetados pelo empreendimento  

  X 



ID DOCUMENTOS OBRIGATÓRIOS  UPLOAD 
ADICIONAL 

ASSINATURA  REG   

3.  CTF.    

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  do responsáveis 
técnicos. 

Estou de acordo com as obrigações estabelecidas e me comprometo a atendê-las integralmente, nos prazos estabelecidos 

(     ) 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 

Responsável Técnico Meio Biótico – Flora. 

8. CONDICIONANTES GERAIS. 

8.1.1. 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 

8.1.2. O uso de agrotóxicos, defensivos agrícolas, agroquímicos e afins deverá ser precedido de 
receituário agronômico. 

8.1.3. As Áreas de Preservação Permanente – APP, Reserva Legal e demais áreas de vegetação 
nativa ou protegidas existentes na propriedade deverão estar conservadas, ficando vedada a 
intervenção ou supressão sem licença ou autorização do órgão ambiental competente 

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

8.1.5. 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 imediatamente, cabendo ao empreendedor recuperar totalmente a área 
degradada 

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

8.1.7. 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. 

8.1.8. Em caso de mudança de titularidade ou de responsabilidade pelo empreendimento deverá ser 
atualizado o cadastro do empreendedor imediatamente; 

8.1.9. A SEMAD deverá ser comunicada, imediatamente, em caso de acidentes que envolvam o meio 
ambiente ou em casos de ocorrências de impactos ambientais decorrentes de intervenção em áreas 
protegidas, disposição inadequada de resíduos sólidos, contaminação por óleos e graxas, entre outras 
ações praticadas quando da operação do empreendimento.  

8.1.10. 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. 

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



8.1.12. Deverá ser mantida cópia do registro ambiental emitido no local do empreendimento 
acompanhada de respectivos anexos. 

8.1.13. 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. 

8.1.14. 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. 

8.1.15. 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. 

8.1.16. Requerer, com antecedência mínima de 120 dias da expiração do prazo de validade do 
presente registro, a sua renovação, ficando este prorrogado até a manifestação definitiva da SEMAD. 

 

9. ASSINATURAS 

Conforme declarações de responsabilidade técnica e estudos. 

10. CONCLUSÃO 

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

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

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

10.2. 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? 

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

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

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



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

10.3.2.  (      ) NÃO, conclui o processo. 

 

11. EMISSÃO DA TAXA 

PARA REGISTRO O VALOR É R$ 250,00 

12. LICENÇA 

PRAZO DE VALIDADE: 5 anos 

 

 


