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TERMO DE COMPROMISSO  

Pesquisa em Unidade de Conservação Estadual 

Eu,________________________________________________________________, portador do RG 

nº_____________________, CPF nº _________________________, pesquisador responsável pela 

execução do projeto__________________________________________________________ 

_____________________________________________________________________________ a ser 

realizado na Unidade de Conservação___________________________________________ 

__________________________, no Município _________________________________________, 

assumo o compromisso junto a Agência Estadual de Meio Ambiente:  

1. A pesquisa em Unidade de Conservação Estadual só poderá ocorrer mediante a autorização 

prévia da CPRH, requerida com no mínimo 20 dias de antecedência da visita;  

2. Conservar os alojamentos (quando for o caso), dependências e equipamentos da Unidade de 

Conservação, durante o período da pesquisa;  

3. Deixar a área objeto da pesquisa nas condições encontradas, retirando todo e qualquer 

equipamento ou objeto utilizado na pesquisa (fitas, estacas ou outros objetos utilizados na 

condução dos experimentos); 

4. Coletar somente a quantidade e o tipo de material biológico especificado no projeto de 

pesquisa; 

5. Repassar toda informação sobre o referido projeto de minha responsabilidade, seja ela, 

seminários, mesa redonda, workshops, artigos publicados, arquivo fotográfico das espécies 

coletadas, relatório parcial e final, tese, e cópia dos trabalhos apresentados 

(preferencialmente em meio digital, quando possível), sem ônus para a Agência Estadual de 

Meio Ambiente, com a concessão ao direito de uso gratuito; 

6. Colaborar na capacitação de funcionários da Unidade; ou proferir palestra e apresentações 

nas comunidades do entorno da unidade como contribuição aos trabalhos de educação 

ambiental, mediante entendimento com a gerência da Unidade de Conservação; 

7. Comunicar, caso não seja realizado o Projeto, o cancelamento do mesmo junto a Unidade de 

Gestão de Unidades de Conservação/CPRH.  

Estou ciente de que, caso os itens supracitados não forem cumpridos, a autorização para execução 

deste projeto será suspensa, e não serão autorizadas outras pesquisas em Unidades de Conservação 

Estaduais até que haja regularização.  

 

 Assinatura do pesquisador/professor orientador 

 

 Assinatura do estudante/pesquisador que desenvolverá a Pesquisa Científica 

 

Local/Data:_____________________________________________________________ 

Instituição:_____________________________________________________________ 


