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FORMULÁRIO PARA LICENCIAMENTO DE DESCAPOEIRAMENTO 
(em propriedades com até 25 ha) 

 
1 – Requerimento 
 
_______________________________________, abaixo assinado, CPF/CNPJ nº 
_______________/____, RG _______________, vem requerer, junto ao 
Departamento Municipal de Meio Ambiente, licenciamento para corte de capoeira, 
em área de sua propriedade, com as características abaixo descritas. Outrossim, 
assume o compromisso de plantio e manutenção de ________ mudas de árvores 
nativa. 
 
Nestes Termos 
Pede Deferimento 
 
 
Taquari, ______ de _________________________ de _______. 
 
 
 

______________________________ 
Assinatura do Proprietário 

 
2 – Dados do Proprietário 
 
Endereço para contato: ________________________________________________ 
Telefone: ___________________________________ 
 
3 – Etapas de manejo na propriedade 
 
(  ) primeiro licenciamento   (  ) segundo licenciamento 
 
4 – Justificativa (descrever o motivo do corte) 
___________________________________________________________________
___________________________________________________________________
___________________________________________________________________
___________________________________________________________________
___________________________________________________________________
___________________________________________________________________
___________________________________________________________________ 
 
5 – Dados da Propriedade 
5.1 – Identificação 
Nome ou razão social: _________________________________________________ 
Nº da matrícula do imóvel: ____________  Livro nº: _________ Folha nº: _________ 
Área da propriedade: ________ ha 
Área averbada: _____________ ha (citada no registro) 
Localidade: __________________________________________________________ 
 
5.2 – Uso do solo (área estimada) 
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Lavoura: _________________  (ha) 
Campo nativo: ____________  (ha) 
Fruticultura: ______________  (ha) 
Floresta plantada: _________  (ha) 
Floresta nativa: ___________ (ha) 
 
6 – Dados da vegetação 
Área a ser descapoeirada: _________________ (ha) 
Espécies existentes: ___________________________________________________ 
Altura média: ___________ (metros) 
Volume de lenha estimado: __________ st (stereos) 
 
7 – Consumidor/beneficiador da matéria-prima 
Razão Social: ________________________________________________________ 
Registro no DEFAP: ___________________________________________________ 
Município: ___________________________________________________________ 
ATPFs necessárias: ___________________________________________________ 
 
8 – Declaração 
 Declaro para os devidos fins que a vegetação a ser suprimida não se situa em 
Áreas de Preservação Permanente – APP, não possui débitos oriundos de infração 
e ou reposição florestal junto aos órgãos ambientais, e que executarei o corte da 
capoeira de acordo com o estabelecido no licenciamento ambiental. 
 

Taquari, ________, de _____________________ de ________ 
 
 
 

__________________________ 
Assinatura do proprietário 

 
9 – Responsável Técnico 
Nome: ______________________________________________________________ 
Endereço completo: ___________________________________________________ 
Município: ___________________________________________________________ 
Telefone: ___________________________________________________________ 
Nº do Registro no Conselho Profissional: ________________   ART: ____________ 
 
 

_____________________________ 
Assinatura do Técnico Responsável 

 
 
10 – Croquis: 
13.1 – Apresentar croqui de acesso à sede da propriedade, contendo referências 
conhecidas. 
13.2 – Croqui da propriedade com localização da área a ser manejada, reposição 
obrigatória, preservação permanente, reserva legal (corrdenadas), confrontações, 
orientação magnética, data e assinatura do técnico. 
 
12 – Anexos 
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12.1 – ART de elaboração do projeto e de assistência técnica à responsabilidade 
florestal. 
12.2 – pagamento dos custos de serviço de licenciamento, conforme Lei Municipal nº 
2.422, de 03 de agosto de 2004. 
12.3 – Cópia da matrícula do imóvel no Registro Geral do Cartório de Registro de 
Imóveis, atualizada em até 90 dias, ou averbação cartorial ou sentença judicial definitiva 
referente a posse do imóvel. 
12.4 – Fotocópias do CPF/CNPJ e do RG. 
 
13 – Observações 
13.1 – O proprietário somente poderá executar o manejo do vegetal de posse do 
licenciamento ambiental. 
13.2 – Em caso de ocorrência de indivíduos arbóreos no interior da área de manejo, 
deverá ser preservada uma área equivalente a 2,5 vezes o raio da copa. 
13.3 – Autorização para Transporte de Produtos Florestais (ATPF), será expedida 
mediante requerimento do signatário do projeto aprovado e comprovante de 
regularização do consumidor no cadastro do DEFAP, de acordo com o volume 
licenciado e mediante recolhimento de respectiva taxa. 
13.4 – O Departamento Municipal de Meio Ambiente, poderá solicitar estudos 
complementares e adicionais quando julgar necessário. 


