
 

 

 
 

 

 

 

 

Que faz ao Instituto de Proteção Ambiental do Amazonas – IPAAM 

 

 

Aos _____ dias do mês de __________ do ano de ______, o Sr.(a) 

______________________________ (NOME), filho de _______________________ e de 

___________________________, residente à ___________________________(endereço), 

município de _________________, ________________(ESTADO CIVIL),  _______________ 

(NACIONALIDADE), _________________ (PROFISSÃO), CPF ________________, 

portador do RG_________ Órgão Emissor/UF _______, proprietário(a) do imóvel denominado 

_______________, município de ___________ neste Estado, registrado sob o nº ________ fls. 

_______ do Livro _______ do Cartório ________, DECLARA perante as autoridades 

competentes, tendo em vista o que dispõe as legislações florestal e ambiental vigentes, que a 

floresta ou a forma de vegetação existente na área de _______ hectares, fica gravada como de 

utilização limitada, assumindo o compromisso de destiná-la a atividades que mantenham a 

estrutura da floresta, nos termos autorizado pelo IPAAM. 

O atual proprietário compromete-se por si, seus herdeiros ou sucessores, a efetuar a 

averbação do presente Termo, acompanhado de mapa delimitando a área manejada, à margem 

da inscrição da matrícula do imóvel no registro de imóveis competente. 

 

CARACTERÍSTICAS E CONFRONTAÇÕES DO IMÓVEL 

Localização: 

Área Total: 

Área de Manejo Florestal (AMF): 

Limites do Imóvel 

Norte: ________________________________ 

Sul: __________________________________ 

Leste: ________________________________ 

Oeste: ________________________________ 

 

MEMORIAL DESCRITIVO DA AMF 

A descrição do perímetro inicia-se a no vértice ______, de coordenadas geográficas 00º00’00,0” S e 

00º00’00,0” W, situado ______; deste segue com azimute ______ e distância de ______m até o vértice 

______, de coordenadas geográficas 00º00’00,0” S e 00º00’00,0” W; deste segue com azimute ______ e 

distância de ______m até o vértice ______, ponto inicial deste perímetro. Todas as coordenadas aqui 

descritas estão georreferenciadas ao Sistema Geodésico Brasileiro, tendo como Datum SIRGAS 2000.  

 

Termo de Responsabilidade de Manutenção da Floresta - TRMF 



 

 

 
 

Fica a AMF vinculada ao PMFS pelo período de _____ anos a contar da aprovação do 

projeto. Os mapas de delimitação do imóvel e da Área de Manejo Florestal - AMF encontram-

se na averbação do presente termo, no Cartório de Registro de Imóveis. 

DECLARA, finalmente, possuir pleno conhecimento das sanções a que fica sujeito pelo 

descumprimento deste TERMO. 

Firma o presente TERMO, em três vias de igual teor e forma, na presença do órgão 

ambiental competente, que também o assina, e das testemunhas abaixo qualificadas, rubricando 

os mapas, anexos a cada via. 

 

Proprietário ou legítimo possuidor: ____________________________________________ 

 

De acordo, 

 

__________________________________ 

Representante do IPAAM 

 

 

Testemunhas: 

 

__________________________________ 

Nome: 

CPF n
o 

 

__________________________________ 

Nome: 

CPF n
o 

  



 

 

 
 

 

 

 

 

Que faz ao Instituto de Proteção Ambiental do Amazonas – IPAAM 

 

 

Aos _____ dias do mês de __________ do ano de ______, o Sr. (a) 

______________________________ (NOME), filho de _______________________ e de 

___________________________, residente à ___________________________(endereço), 

município de _________________, ________________(ESTADO CIVIL),  _______________ 

(NACIONALIDADE), _________________ (PROFISSÃO), CPF ________________, 

portador do RG_________ Órgão Emissor/UF _______, legítimo possuidor do imóvel 

denominado _______________, município de ___________ neste Estado, cujo processo de 

titularidade encontra-se em tramitação no ________ (órgão competente) conforme 

requerimento nº ______________ e processo nº ________, DECLARA perante as autoridades 

competentes, tendo em vista o que dispõe as legislações florestal e ambiental vigentes, que a 

floresta ou a forma de vegetação existente na área de _______ hectares, fica gravada como de 

utilização limitada, assumindo o compromisso de destiná-la a atividades que mantenham a 

estrutura da floresta, nos termos autorizado pelo IPAAM. 

O atual proprietário compromete-se por si, seus herdeiros ou sucessores, a efetuar o 

registro do presente Termo, acompanhado de mapa delimitando a área manejada, no registro de 

imóveis competente. Após a titularização do imóvel o interessado deverá apresentar TRFM 

para efetuar a averbação à margem da inscrição da matrícula do imóvel no registro de imóveis 

competente. 

 

CARACTERÍSTICAS E CONFRONTAÇÕES DO IMÓVEL 

Localização: 

Área Total: 

Área de Manejo Florestal (AMF): 

Limites do Imóvel 

Norte: ________________________________ 

Sul: __________________________________ 

Leste: ________________________________ 

Oeste: ________________________________ 

 

MEMORIAL DESCRITIVO DA AMF 

A descrição do perímetro inicia-se a no vértice ______, de coordenadas geográficas 00º00’00,0” S e 

00º00’00,0” W, situado ______; deste segue com azimute ______ e distância de ______m até o vértice 

______, de coordenadas geográficas 00º00’00,0” S e 00º00’00,0” W; deste segue com azimute ______ e 

distância de ______m até o vértice ______, ponto inicial deste perímetro. Todas as coordenadas aqui 

descritas estão georreferenciadas ao Sistema Geodésico Brasileiro, tendo como Datum SIRGAS 2000.  

Termo de Compromisso de Manutenção da Floresta - TCMF 



 

 

 
 

Fica a AMF vinculada ao PMFS pelo período de _____ anos a contar da aprovação do 

projeto. Os mapas de delimitação do imóvel e da Área de Manejo Florestal - AMF encontram-

se na averbação do presente termo, no Cartório de Registro de Imóveis. 

DECLARA, finalmente, possuir pleno conhecimento das sanções a que fica sujeito pelo 

descumprimento deste TERMO. 

Firma o presente TERMO, em três vias de igual teor e forma, na presença do órgão 

ambiental competente, que também o assina, e das testemunhas abaixo qualificadas, rubricando 

os mapas, anexos a cada via. 

 

Proprietário ou legítimo possuidor: ____________________________________________ 

 

De acordo, 

 

__________________________________ 

Representante do IPAAM 

 

 

Testemunhas: 

 

__________________________________ 

Nome: 

CPF n
o 

 

__________________________________ 

Nome: 

CPF n
o
 

 


