
ORIENTAÇÃO SOBRE O PROCESSO 
DIGITAL PARA AUTORIZAÇÃO AMBIENTAL PARA PODA DE ÁRVORES 

 
Acessar a página licenciamentoambiental.recife.pe.gov.br 
 
 DEVE CLICAR NO ÍCONE ORIENTAÇÃO, na página inicial 

(licenciamentoambiental.recife.pe.gov.br), para que você obtenha 
diversas informações, tais como documentos  
 

 CLICAR EM ABERTURA DE PROCESSOS AMBIENTAIS  
 

 Clique em LICENCIAMENTO AMBIETAL DIGITAL 
 
 FAZER O CADASTRO: se já tiver um ou no Portal do Licenciamento 

Urbanístico, use o mesmo login e senha. Senão, deverá fazer um cadastro. 
 
 

Para solicitar a AUTORIZAÇÃO AMBIENTAL PARA PODA, clique na opção 
LICENÇAS AMBIENTAIS e em AUTORIZAÇÃO PARA PODA. 
 
PREENCHA O FORMULÁRIO 
 
Digite o número da inscrição mercantil e clique em BUSCAR. Automaticamente, 
o sistema carregará vários campos abaixo. 
 
Observação 1: todos os campos com o símbolo de ASTERISCO * devem ser 
preenchidos; 
 
Observação 2: é interessante que informem um número de telefone; 
 
Observação 3: o campo do Responsável Técnico deverá ser preenchido se 
necessário. 
 
CLIQUE NA ABA DOCUMENTOS, que fica ao lado da aba FORMULÁRIO 
 
Observação 4: todos os documentos anexados têm que ser em formato PDF e 
ter ser assinados digitalmente, por meio de assinatura eletrônica; 
 
Observação 5: após anexar cada documento, aparecerá ao lado um quadro com 
as informações: nome do arquivo anexado, data e hora e assinado (este 
quadradinho, deve ser marcado). 
 
ANEXE o CPF ou CNPJ 
 
 
O MEMORIAL DESCRITIVO será exigido para solicitações de PODA a partir de 6 
indivíduos arbóreos  
 
ATA DE ELEIÇÃO DO SÍNDICO RESPONSÁVEL será exigida para prédios ou 
condomínios 
 
DOCUMENTO DO IMÓVEL (CONTRATO DE ALUGUEL OU RGI SE 
PROPRIETÁRIO) será exigido para casas, estabelecimentos comerciais, etc. 
 
OUTROS ANEXOS caso seja necessário anexar algum outro documento 



 
 QUANDO FINALIZAR O PREENCHIMENTO DO FORMULÁRIO E DE 

ANEXAR DOCUMENTOS, clique em CADASTRAR. Aparecerá uma 
mensagem: Aguarde o nº ser gerado (número do processo).  
 

Observação 6: se não quiser finalizar o processo no momento, clique em 
SALVAR, para continuar depois. 

 

 O processo seguirá para os analistas desta Secretaria, no Setor 
responsável pela AUTORIZAÇÃO AMBIENTAL para PODA, para validação 
ou não da documentação e deferimento da AUTORIZAÇÃO AMBIENTAL. 

 
 Quando o processo é DEFERIDO, o requerente visualizará a 

AUTORIZAÇÃO AMBIENTAL no próprio sistema. 
 

 No caso de não ser validado, devido a NÃO CONSTAR ASSINATURA 
DIGITAL NOS DOCUMENTOS ANEXADOS ou OUTRO MOTIVO, o 
processo será INDEFERIDO. Um email será enviado informando a 
MOTIVAÇÂO. 
 

 PARA ACOMPANHAR O PROCESSO: acesse a página inicial, clique 
em ACOMPANHAMENTO DE PROCESSOS e em CONSULTA COM 
SENHA.  

 
PARA ACOMPANHAR O PROCESSO 
 
Digite o número do processo ou clique em PESQUISAR 
 
Há um quadro com várias opções. Entre elas:  
 
DOCUMENTO: quando a Autorização Ambiental for emitida, aparecerá a palavra 
CERTIFICADO. Pode clicar e ver o documento; 
 
HISTÓRICO: verá o andamento do processo (com quem está, data e horário 
de tramitação, etc); 
 


