
Nome Completo:__________________________________________________________________

________________________________________________________________________________

CPF: _____ . ______ . ______ CNPJ: _________________________________

RG: ___________________________________

Telefone fixo: ___________________________

Celular: ________________________________

E-mail: _________________________________________________________

N° Cadastro Ambiental Rural - CAR:__________________

Nº da outorga, cadastro ou registro: ______________________ 

Nº do documento que atesta a propriedade do imóvel: __________________

Região Administrativa: ____________________________________________________

Endereço / Acesso / Ponto de Referência:_____________________________________

________________________________________________________________________

CEP: _________________________

Coordenadas Geográficas:________________________________

(    ) UTM   (    ) SICAD   (    ) WGS

Área da propriedade: ______________ 

Abrange: (   ) Unidade de Conservação

(   ) Parque 

(   ) APM

(   ) Área Rural               N° Cadastro Ambiental Rural - CAR:__________________

                (   ) Área Urbana

Qual? _________________

Nome:__________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________

Duração: ________________________________________________________________________

Número do projeto/Protocolo-IBRAM: ______________________________________________

Resultados esperados: _____________________________________________________________

________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________

TERMO DE CONSENTIMENTO LIVRE E ESCLARESCIDO - PROGRAMA ADOTE 

UMA NASCENTE

LOCALIZAÇÃO DA ÁREA

INFORMAÇÕES DO PROPRIETÁRIO DA ÁREA EM QUE ESTÁ INSERIDA A NASCENTE

QUALIFICAÇÃO DO PROJETO 

EXECUTOR DO PROJETO 

GOVERNO DO DISTRITO FEDERAL

INSTITUTO DO MEIO AMBIENTE E DOS RECURSOS HÍDRICOS DO DISTRITO FEDERAL 

BRASÍLIA AMBIENTAL

Superintendência de Biodiversidade

Diretoria de Recursos Hídricos



Nome Completo:__________________________________________________________________

________________________________________________________________________________

CPF: _____ . ______ . ______ CNPJ: _________________________________

Telefone fixo: ___________________________

Celular: ________________________________

E-mail: _________________________________________________________

Compromento-se a colaborar no que for preciso e zelar pela efetividade das ações executadas.

Ciente do fato de que o Programa Adote uma Nascente e o IBRAM aprovam os projetos, avaliam 

apresentado. 

Data e assinatura do proprietário ______ / _______/ ________    _________________________

sua viabilidade técnica e possibilitam a reunião entre Colaborador e Proprietário da nascente, 

Podendo o Programa Adote uma Nascente descadastrar colaboradores que não cumpram o projeto 

INFORMAÇÕES  A AUTORIZAÇÃO 

Concordo com a execução do projeto nº _______________________________ na nascente

localizada em minha propriedade com a finalidade de melhoria da qualidade ambiental da área

Autorizo o executor acima qualificado a realizar as ações previstas no projeto, em datas

previamente definidas. 

Ficando ciente a possibilidade de uso de imagens do local (fotos e videos) para comprovação da 

execução do projeto e para estudos científicos ou promoção do Programa Adote Uma Nascente.


