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TERMO DE REFERÊNCIA  
APRESENTAÇÃO DA PROPOSTA DE DELIMITAÇÃO DA ÁREA DE RESERVA LEGAL 

 
O presente termo de referência orienta o proprietário ou posseiro na apresentação da proposta de 
delimitação da Área de Reserva Legal. Na proposta devem ser considerados os critérios descritos no 

Art. 28 da Lei Estadual Nº 3.635 de 6 de julho de 2011, bem como no disposto nos Artigos 12, 67 e 

68 da Lei Federal 12.651 de 25 de maio de 2012 (Novo Código Florestal). 
 

IDENTIFICAÇÃO DO PROPRIETÁRIO OU POSSEIRO 

 Se pessoa física: Nome, RG e CPF 

 Se pessoa jurídica: Razão Social, CNPJ, e nome do representante legal. 

 

ENDEREÇO DE CORRESPONDÊNCIA E DADOS DE CONTATO 

 Logradouro, Endereço, Complemento, Localização, CEP, Bairro, UF, Município, Telefone, Fax, Celular, 

e-mail.  

 

DADOS DO IMÓVEL  

 Denominação do imóvel 

 Localização do imóvel 

 Área total do imóvel (ha), Perímetro (m) e Área de Preservação Permanente–APP (ha) 

 Limites e confrontantes do imóvel: Norte, Sul, Leste, Oeste. 

 Gleba, Lote e Município. 

OBS: Anexar cópia autenticada da documentação fundiária que comprove o domínio privado 

do imóvel. 

 

CARACTERÍSTICAS DA ÁREA PROPOSTA COMO RESERVA LEGAL 

 Área da Reserva Legal (ha), Perímetro (m), Percentual (%). 

 

CARACTERÍSTICAS DO BIOMA DA ÁREA PROPOSTA COMO RESERVA LEGAL 

 Deverá ser descrita a fitofisionomia (tipo de vegetação) predominante na área do imóvel. 

 
1 MEMORIAL DESCRITIVO DA ÁREA PROPOSTA COMO RESERVA LEGAL  
   (Exceto para o agricultor familiar e Plano de Manejo Florestal de Pequena Escala) 

 

Deverá ser e entregue impresso e em meio digital – CD, descrito no sentido horário a partir do ponto extremo 

norte do perímetro da reserva, contendo a indicação das coordenadas geográficas (latitude e longitude em 

graus, minutos, segundos e décimos de segundos - Datum - SAD/69) com pelo menos um ponto de 

amarração, seguido das descrições dos segmentos do perímetro, incluindo: ponto inicial do segmento, 

azimute (grau decimal), distância (m), confrontantes e ponto final do segmento, até o fechamento do 

perímetro no ponto inicial.  

 
Observação: Nos imóveis rurais que detinham, em 22 de julho de 2008, área de até 4 (quatro) módulos 

fiscais e que possuam remanescente de vegetação nativa em percentuais inferiores à 80% em área de 

floresta, 35% em área de cerrado ou 20% em área de campos gerais, a Reserva Legal será constituída com a 
área ocupada com a vegetação nativa existente em 22 de julho de 2008, vedadas novas conversões para uso 

alternativo do solo. (Art. 67. da Lei Federal 12.651/2012 – Novo Código Florestal). 
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 Anexar a Anotação de Responsabilidade Técnica (ART), do profissional habilitado responsável pela elaboração da 

planta e do memorial descritivo da Reserva Legal e o número do Cadastro Técnico Estadual – CTE. 

Instituto de Proteção Ambiental  
do Estado do Amazonas 
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1 MAPA IMAGEM (Exceto para o agricultor familiar e Plano de Manejo Florestal de Pequena Escala) 
Deverá ser apresentado na escala 1:50.000 ou compatível2 entregue impresso e em meio digital - CD 

(formato shapefile, sistema de coordenadas geográficas – latitude e longitude, Datum - SAD/69), legendada e 

ilustrada, contendo os pares de coordenadas geográficas de todos os vértices das poligonais da área total do 

imóvel, da área da Reserva Legal, identificando as Áreas de Preservação Permanente, confrontantes, área de 

uso, e outras informações julgadas pertinentes, devidamente assinada pelo responsável técnico. 

 

CROQUI (Apenas para o agricultor familiar e Plano de Manejo Florestal de Pequena Escala) 
Deverá ser apresentado impresso e em meio digital - CD (formato shapefile, sistema de coordenadas 

geográficas – latitude e longitude, Datum - SAD/69), legendada e ilustrada, contendo os pares de 

coordenadas geográficas de todos os vértices das poligonais da área total do imóvel, da área da Reserva 

Legal, identificando as Áreas de Preservação Permanente, confrontantes e área de uso. 

 

DA COMPENSAÇÃO 

Poderá optar por efetuar a compensação da reserva legal, por outra área equivalente em importância 

ecológica e extensão, o proprietário ou possuidor de imóvel rural com área total maior a quatro módulos 

fiscais que detinha, em 22 de julho de 2008, área de Reserva legal em extensão inferior a 80% 

em área de floresta, 35% em área de cerrado e 20% em área de campos gerais, observando o 

disposto nos §§ 5º, 6º, 7º, 8º e 9º do Art. 66 da Lei Federal 12.651/2012 e apresentar os itens do 

anexo I.   

 

OBSERVAÇÕES 

 Os estudos necessários ao processo de delimitação da Reserva Legal deverão realizados por 

profissionais legalmente habilitados, a expensas do empreendedor; 

 O empreendedor e os profissionais que subscrevem os estudos necessários ao processo de 

delimitação da Reserva Legal são responsáveis pelas informações apresentadas, sujeitando-se às 

sanções administrativas, civis e penais. 

 

ANEXO I 

PROCEDIMENTO PARA COMPENSAÇÃO DA ÁREA DE RESERVA LEGAL 

 

1. A apresentação da área proposta como compensação da reserva legal deverá ser acompanhada da documentação 

fundiária dos imóveis que comprovem o domínio de ambas as propriedades (Certidões autenticadas das matrículas e 

registro acompanhadas da cadeia dominial válida originária do Título Definitivo). 

2. Características do bioma da área proposta como compensação da reserva legal. 

Deverá ser descrita a fitofisionomia (aspecto da vegetação) predominante na área do imóvel.  

3. Memorial descritivo da área proposta como reserva legal e da área de compensação (para ambas as propriedades).  

Deverá ser entregue impresso e em meio digital – CD, descrito no sentido horário a partir do ponto extremo norte do 

perímetro da reserva, identificado-o com  par de coordenadas geográficas (latitude e longitude em graus, minutos segundos 

e décimos de segundos - Datum - SAD/69) com pelo menos um ponto de amarração, seguido das descrições dos 

segmentos do perímetro, incluindo: ponto inicial do segmento, azimute (grau decimal), distância (m), confrontantes e ponto 

final do segmento, até o fechamento do perímetro no ponto inicial.  

4. Plantas imagem 

As plantas de ambas as propriedades deverão estar na escala 1:50.000 ou compatível entregues impressas e em meio 

digital – CD (formato shapefile, sistema de coordenadas geográficas – latitude e longitude, Datum - SAD/69), legendadas e 

ilustradas, contendo os pares de coordenadas geográficas de todos os vértices das poligonais da área total das 

propriedades, localização das Reservas Legais (proposta ou averbada), área proposta para compensação, identificando as 

áreas de preservação permanente, confrontantes, áreas de uso, áreas antropizadas e outras informações julgadas 

pertinentes. 
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 Entende-se como escala compatível aquela que permite a perfeita compreensão da natureza e das características 

dimensionais básicas dos elementos representados. 

 


