
ANEXO 7. FICHA PARA IDENTIFICAÇÃO FUNDIÁRIA 
 

Unidade de Conservação (UC) 

Nome: Parque Natural Municipal Augusto Ruschi - PNMAR 

Ficha de Identificação (FI): 

Responsável pela entrevista: Data: 

Dados do entrevistado/imóvel 

Localização (coordenadas planas) - UTM/WGS84 

Lat: Long: Altitude/cota (m): 
Ponto 
GPS: 

Nome (entrevistado): Profissão: 

Cônjuge: Estado civil 

Filiação (participa de alguma organização): 

Carteira de identidade (RG) ou documento similar: CPF: 

Endereço para correspondência: 

Telefone para contato: E-mail: 

Atividade/Ocupação: 

Agricultor Pecuarista Extrativista Comerciante 
Profissional 

liberal 
Outra 

Descrição: 

Dados de ocupação 

Área aproximada do imóvel (unidade de área): 

Reside no imóvel: Identificação dos residentes: 

Sim Não Quantidade: Nomes: 

Características do imóvel: 

Individual Condômino 

Tempo de ocupação do imóvel: 

Origem e ocupação do imóvel: 

Herança Compra e Venda Posse Outra 

Descrição: 

Tipo de documentação: 

Recibo Contrato 
Escritura 
pública 

Registro de matrícula (RGI) Outra 

Dados sobre conservação 

Possui Reserva Legal: Faz parte de APP ou UC: 

Sim Não Sim Não 

Qual desses itens descreve sua propriedade atualmente: 

Tem espaço aberto, com 
pastagens e campos 

agrícolas 

É uma mistura de 
campo aberto com 

floresta 
É quase totalmente florestada Outra 

Como você gostaria que fosse sua propriedade no futuro: 

Tem espaço aberto, com 
pastagens e campos 

agrícolas 

É uma mistura de 
campo aberto com 

floresta 
É quase totalmente florestada 

Como ela 
é hoje 

Você tem interesse em aumentar sua área florestada nos próximos 2 anos? 

Sim Não Outros 



Caso tenha interesse em aumentar a área florestada, pretende fazer com: 

Incentivos governamentais 
Particular (próprio 

investimento) 
Diminuição de outros uso da terra (ex: 

agricultura, pastagem, hoticultura) 
Outros 

1 Croqui de localização, sempre que possível  

2 Registro fotográfico de documentos do imóvel, sempre que possível 

3 Registro fotográfico do entorno da propriedade, sempre que possível 

Os dados pessoais e sensíveis informados neste formulário serão tratados apenas para a finalidade a que se destinam, 
nos termos da lei federal nº 13.709/2018 - Lei Geral de Proteção de Dados Pessoais e do decreto municipal nº 18.855/2021.


