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TERMO DE RESPONSABILIDADE DE PROTEÇÃO À FAUNA  
 

1. DADOS DO PROJETO/EMPREENDIMENTO 
a. Nome do empreendimento/Interessado; 
b. E-mail. 
 

2. DADOS DA PESSO FÍSICA/JURÍDICA 
a. Nome; 
b. CPF/CNPJ: 
c. Endereço de residência 
d. UF: 

 

3. DECLARAÇÃO 

 

O responsável acima identificado declara, por meio desta que assume o compromisso, 
perante o Instituto de Proteção Ambiental do Amazonas – IPAAM de obedecer 
rigorosamente às instruções abaixo relacionadas, estando ciente de que, no caso de 
inobservância das mesmas, ficará sujeito às penalidades previstas na legislação vigente. 
 
Adotar medidas visando PROTEGER A FAUNA DURANTE EXECUÇÃO DE SUPRESSÃO 
DE VEGETAÇÃO NATIVA, realizando as seguintes medidas cumulativamente: 
 
1- Caso a área seja referente a um fragmento florestal isolado 
 
 
Compromisso de fazer a retirada de todos os exemplares da fauna silvestre existentes na 
mesma, devendo: 
 
a) Apresentar o Inventário e o Plano de Resgate de Fauna e solicitar a respectiva 
autorização junto ao IPAAM. 
 
 
2 - Caso a área se localize em floresta contínua, ou interligada a outro fragmento 
florestal  
 
- Deve percorrer a área onde ocorrerá a supressão da vegetação em período anterior ao da 
supressão, localizando e afugentando a fauna local. No momento da supressão produzir 
ruídos para afugentar os animais e realizar a supressão vegetal de maneira lenta, iniciando 
com bosqueamento e efetuando a derrubada das árvores sem a utilização de maquinário 
pesado; 
 

- Observar a área a ser suprimida, e orientar a supressão de forma a conectar com outra 
área vegetada, para que os animais consigam fugir para essa nova área com vegetação; 
 



 TR – Termo de Responsabilidade de Proteção à Fauna        versão 2020.1                  2 de 2  

- Fazer o resgate de animais que possam estar incapacitados ou feridos, filhotes e ninhos e 
destinar a Clínicas Veterinárias para tratamento e informar ao IPAAM. 
 
 
Disposições gerais: 
 

- Não realizar os procedimentos acima sem autorização do órgão ambiental competente 
 
- Proteger a Fauna conforme Lei 5.197/67; 
 
- Cumprir rigorosamente as restrições, recomendações e condições impostas na 
Licença Ambiental Única – LAU que autoriza a Supressão Vegetal. 
 
 
 

Por fim, declaro que possuo ciência das penalidades previstas na Legislação 
Estadual e Federal, bem como no regulamento quanto à prática de 
informações, especialmente no que tange às falsas informações, estudos em 
desacordo com suas determinações e execução em desconformidade com o 
autorizado. 

 
 
 
 
 

                      ,     /    /20     
     Local                     Data 

 
 
 
 
 
                                                                                                       

              Assinatura  
                            CPF:  

 
 
  
 
 
 
 
 
OBS: 

1. Este Termo de Compromisso e os documentos anexos (caso haja) devem conter o ciente do 
empreendedor com a respectiva assinatura; 

2. Esta declaração não exclui a possibilidade de se exigir alguma documentação adicional 
a ser anexada, se for solicitada pela equipe técnica do IPAAM. 


