
C E D:'1_.\ ;;-; .1f?·. '1) B. 

~~~A.i_tó_l), qyê)~i··S--~- 
- 



WORKSHOP 
·Moderador: Adalberto C. Melra Filho 
Relator: Paulo L. Contente de Barros 

GRUPO DE TRABALHO (GT) 
1. Adalberto C. Meira Filho. Eng. do IBAMA/DIREN, Brasília 
2. Antonio Carlos Hummel, Eng. do IBAMA, Manaus 
3. Evaristo F. M. Terezo, Eng. da Sudam, Belém . 
4. Francisco J. Cavalcanti, Pesquisador do INPA, Manaus 
5. Gil Vieira·, Pesquisador do INPA, Manaus 
6. Joberto Veloso de Freitas, Professor da FUA, Manaus- 
7. Joésio D. Pierin Siqueira, Professor da UFPr, Curitiba 
8. José Brandão de Moura, Professor da UTAM, Manaus 
9.· José Natalino M. Silva, Pesquisador CPATU-EMBRAPA, 
Belém 
10. Jurandyr da Cruz Alencar, Pesquisador do INPA, Manaus 
11. Marcus V. N. D'Oliveira, Pesquisador da Embrapa,- Rio 
Branco 
12. Niro Higuchi, Pesquisador do INPA, Manaus 

· 1 s. Paulo L. Contente de Barros, Professor da FCAP, Belém . 
14. Permínio P, Costa Filho, Pesquisador CPATU-EMBRAPA, 
Belém 
15. Raimundo Augusto N. da Silva, Eng. da SUDAM, Belém 
16. Randolf Zachow, Eng. do IBAMA/DIREN, Brasília 
17. Renato· Moraes de Jesus, Pesquisador CVRD, Açailândia 

· 18. Roberto T. Hosokawa, Professor da UFPr, Curitiba 
19. Waldenei T. de Queiroz, Professor da FCAP, ~elém. 

COMISSÃO ORGANIZADORA 
Niro Niguchi (Coordenador) 

Antonio C. Hummel 
Paulo L. Contente de Barros 

José Natalino M. Silva 



APRESENTACÃO • 

O art. 15 do Código Florestal Brasileiro (Lei 4771 de 
15/9/1965) estabelece: "fica proibida a exploração sob forma 
empírica das florestas primitivas da bacia amazônica que só po 
derão ser utilizadas em observância a planos técnicos de condu 
ção e manejo a serem estabelecidos por ato do Poder Público, a 
ser baixado dentro do prazo de um ano". 
Mais de 25 anos se passaram, o Art. 15 ainda não foi regula 

mentado e, neste ínterim, cerca de 40 milhões de hectares de 
florestas primárias amazônicas foram desmatadas, praticamente 
sem nenhum critério técnico. 
O não cumprimento do Art. 15 e as ações decorrentes disso 

não foram os únicos responsáveis por esse desmatamento e 
possível degradação ambiental, mas a sua regulamentação pode 
ria tirar o setor florestal da lista dos inimigos dos ecossistemas 
naturais amazônicos. 
A participação deste setor, no processo de estímulo ao desrna 

tamente, foi relativamente pequena, quando comparado com ou 
tros projetos de desenvolvimento. Hoje, entretanto, a explora 
ção madeireira deixou de ser uma atividade secundária e tem 
crescido de forma significativa e raros são os projetos que levam 
em consideração os princípios do Manejo Florestal em Regime 
de Rendimento Sustentado. 
Esta reunião de trabalho foi realizada com o objetivo de elaborar 
duas propostas, duas minutas: uma para a regulamentação do 
Art, 15 do Código Florestal e outra para a Ordem de Serviço vi 
sando o cumprimento do mesmo - notadarnente no que diz res 
peito a exploração madeireira. 
O Grupo de Trabalho (GT) foi composto por engenheiros flores 
tais, que têm se dedicado, quase que exclusivamente, para o de 
senvolvimento florestal da Amazônia brasileira, por meio de pes 
quisa, ensino, fiscalização e extensão. 
O GT reuniu-se nos dias 1 O e 11 /6/91 para a elaboração da mi 

nuta de Decreto para regulamentação do Art. 15. Esta minuta foi 
elaborada com o aproveitamento de todas as outras propostas 
encaminhadas ao IBAMA, das experiências dos membros do GT, 
dos resultados de pesquisas em silvicultura e manejo florestal e 
das lntorrnações do Projeto RADAM. No dia 12, o GT apresentou 
e discutiu a minuta com a sociedade (pessoas ligadas às indús 
trias florestais, aos órgãos ambientais, às universidades, às insti 
tuições de pesquisa, aos órgãos de fiscalização, aos órgãos de 
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desenvolvimento, ao poder executivo, entidades de classe e ou· 
tros interessados). Nos dias 13 e 14/6, o GT voltou a se reunir 
para discutir as críticas e sugestões que surgiram da discussão 
com a sociedade, assim como para a elaboração da minuta da 
Ordem de Serviço. 
Como produto final desta reunião de trabalho, temos, hoje, duas 

propostas concretas e objetivas, tanto para a regulamentação do 
Art. 15 do Código Florestal, como para o cumprimento do mes 
mo. São propostas que foram consolidadas com base no consen 
so dentro do GT de engenheiros florestais. 
A regulamentação do Art. 15 do Código Florestal, por si só, não 

encerra a discussão em torno da Amazônia e nem pode ser vista 
como panacéia para todos os seus problemas. Entretanto, trata 
se de um bom começo para desencadear o processo de desen 
volvimento florestal para a região. Daqui para frente cabe ao Po 
der Público a responsabilidade de regulamentar as propostas 
apresentadas pela sociedade. 

O desenvolvimento cognitivo, auto-sustentável, da Amazônia 
tem muito a ver com a implementação de projetos de Manejo Flo 
restal em Regime de Rendimento Sustentado. O conhecimento 
empírico e os vários inventários florestais da região são funda· 
mentais para o estabelecimento de florestas de produção (pro· 
dutos madeireiros de ciclo longo). Areas de conversão (principal 
mente para a agropecuária e produtos madeireiros de ciclo cur 
to) devem ser estabelecidas em áreas já desmatadas ou em 
áreas de comprovada vocação para tais fins. Isto feito, ficam fal 
tando apenas as áreas de proteção e de conservação, onde es 
tariam inclusas as reservas indígenas e extrativistas, para o com 
pleto ordenamento territorial da Amazônia. 
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RECUALMENTAÇÃO DO ARTIGO 15 DO CÓDIGO 
FLORESTAL 

MINUTA 
DECRETO N? , DE , DE 1991 

Dispõe sobre a utilização das florestas da Bacia Amazônica, de 
acordo com o disposto no Artigo 15 da Lei n?4771 de 15 de Se 
tembro de 1965 (Código Florestal). 

O PRESIDENTE DA REPÚBLICA, no uso da atribuição que lhe 
confere o Artigo 84, inciso li, da Constituição, 

DECBETA 
Art. 1? - A utilização dos recursos das florestas primiti 

vas da Bacia Amazônica de que trata o Artigo 15 
da Lei n?4771 de 15 de Setembro de 1965 (Có 
digo Florestal), bem como as demais formas de 
vegetação arbórea natural, somente será permi 
tida sob a forma de Manejo Florestal em Regime 
de Rendimento Sustentado, segundo os princí 
pios técnicos estabelecidos neste Decreto. 

Parágrafo 1 ? - Entende-se por Manejo Florestal em Regime 
de Rendimento Sustentado o planejamento, o 
controle e o ordenamento do uso dos recursos 
florestais disponíveis, de modo a obter o máximo 
de benefícios econômicos e sociais, respeitan 
do os mecanismos de auto-sustentação do 
ecossistema objeto do -Manejo. 

Parágrafo 2~ - Os planos de Manejo Florestal em Regime de 
Rendimento Sustentado deverão atender, sem 
pre que sejam pertinentes, os seguintes 
princípios: · 
a) conservação dos recursos naturais; 
b) desenvolvimento sócio-econômico; 
c} viabilidade técnico-econômica; 
d) preclsão que assegure confiabilidade das in 
formações dos levantamentos dos recursos; 
e) caracterização da estrutura e do sítio 
florestal; 

5 



Art. 2~ 

fl'\ estoque remanescente do recurso que garan 
fü a produção sustentada; 
rg) minimização . dos impactos ambientais 
t\llegativos; 
h) sistema sllvicultural adequado: 
fi) técnicas de exploração florestal que miniml 
\zem os danos sobre a floresta residual. 
- Fica vedada a remoção a corte raso da cober 
tura arbórea da Bacia Amazônica, salvo em áreas 
selecionadas pelo Zoneamento Ecológico 
Econômico, para usos alternativos. 

Parágrafo único - Entende-se por áreas para usos al 
ternativos aquelas onde se desenvol 
vem ações que impliquem em substitui 
ção total ou parcial da cobertura vege 
tal como, entre outros, projetos de co 
lonização e de assentamento de popu 
lação, agropecuários, industriais, de 
reflorestamento, de geração e trens 
missão de energia, minerais e 
transporte. 

Art. 3~ - O plano de Manejo Florestal em Regime de . 
Rendimento Sustentado, deverá conter a identi 
ficação e a análise dos eventuais impactos 
ambientais. 

Art. 4~ - O Instituto Brasileiro do Meio Ambiente e dos 
Recursos Naturais Renováveis - IBAMA, baixa 
rá os atos normativos necessários para a execu 
ção deste Decreto. 

Art. 5~ - Este Decreto entrará em vigor na data de sua 
publicação, revogadas as disposições em 
contrário. 
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ORDEM DE SERVIÇO PABA O MAljEJO DAS 
FLORESTAS DA BACIA AMAZONICA 

MINUTA 

ORDEM DE SERVIÇO N~ /91-IBAMA de 1.. •.... / 91 

O Presidente do IBAMA, no uso de suas· atribuições 
regulamentares: 
Considerando a legislação vigente e a necessidade de discipli 

nar a exploração sustentada das florestas da bacia amazônica, 
compatibilizando com a conservação dos recursos naturais, nos 
termos da . 

RESOLVE 

Para as áreas de florestas nativas e suas formações sucesso 
ras, excluídas as áreas de relevante interesse assim declaradas 
por lei ou de interesse do Estado, obedecida a legislação esta 
dual pertinente ao disciplinamento dos recursos naturais renová 
veis, os planos de Manejo Florestal sob Regime de Rendimento 
Sustentado deverão atender as seguintes exigências, por oca 
sião do protocolo nas Superintendências Estaduais do IBAMA: 

1 - INFORMAÇÕES GERAIS 

1.1 - Requerente/Elaborador/Executor 
Requerente: nome, endereço completo, CGC ou 
CPF, registro no IBAMA/categoria (consumo e 
produção industrial, se for o caso). 
Elaborador: nome, endereço completo, CGC ou 
CPF, responsável técnico, profissão, n~ do re 
gistro no CREA, registro no IBAMA, n? do vis 
to/região (se for o caso). 
Executor: nome, endereço completo, CGC ou 
CPF, responsável técnico, profissão, n~ de re 
gistro no CREA, registro no IBAMA, n~ do vis 
to/região (se for o caso). 
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1 .2 - Identificação da Propriedade 
Denominação: 
Título de posse: 
Proprietário: 
Número de matrícula: 
Cartório: 
Localidade: 
Município/Estado: . 
Inscrição de Cadastro no INCRA: 

l 2 - OBJETIVOS E JUSTIFICATIVAS DO MANEJO 
FLORESTAL 

2.1 - Objetivos 
2.2 - Justificativas Técnicas e Econômicas 

3 - CARACTERIZAÇÃO DO MEIO 

3.1 - Meio Físico 
3.1.1 - Clima 
3.1 .2 - Solos 
3.1 .3 - Hidrografia 
3. 1.4 - Topografia 

3.2. - Meio Biológico 
3.2.1 - Vegetação 
3.2.2 - Fauna 

3.3. - Meio Sócio-Econômico 

4 - MANEJO FLORESTAL 

1 4. 1 - Qiscriminação das áreas da propriedade 
Area total da propriedade, área de preservação 
permanente, áreas de florestas, área a ser ma 
nejada. pastagem, agricultura, infra-estrutura. 
banhado, hidrografia, rede viária. localização das 
unidades amostrais, estaleiros. rede de alta ten 
são. planimetria da área de manejo, norte mag 
nético, confrontantes, coordenadas geográficas 
e outras informações pertinentes. 
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4.2 - Inventário Florestal 
O planejamento do Inventário Florestal deve 
atender os objetivos do Manejo Florestal sob 
Regime de Rendimento Sustentado, para todas 
as espécies florestais com DAP (diâmetro a altu 
ra do peito) maior ou igual a 15 cm. 
4.2.1 - Caracterização da área objeto de lnven 
tário Florestal (população amostrada). 
4.2.2 _- Definição das variá_veis de interesse do 
Manejo Florestal e justificativas. 
4.2.3 - Relações dendrométricas utilizadas. 
4.2.4 - Justificativa do nrocesso .de amostra 
gem utilizado. 
4.2.5 - Definição da intensidade de 
amostragem. 
4.2.6 - Tamanho e forma das unidades 
amostrais. 
4.2.7 - Análise estrutural da floresta", 
4.2.8 - Análises estatísticas. 
4.2.9 - Relatório final contendo as tabelas de 
saída para atender os objetivos do Manejo 
Florestal. 

- Listagem das espécies florestais (no· 
mes regional e científiço). 

- Número de Arvores: por espécie, por 
classe de piâmetro e por hectare. 

- Area basal e Volume: por espécie, por 
classe de diâmetro, por classe de qualidade do 
fuste das espécies de interesse, por unidade 
amostral e por hectare. 

4.3 - SISTEMA SILVICULTURAL 
4.3.1 - Corte de cipós, antes e após a explora 
ção florestal, se necessário. 
4.3.2 - Estabelecimento de parcelas perma 
nentes, antes da exploração 'florestal, visando o 
monitoramento do povoamento residual para: 
avaliação do crescimento, ingresso e mortetlda 
de das árvores do estoque em crescimento; sná 
lise dos tratamentos aplicados e prescrição de 
novos tratamentos silviculturais. 
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- As parcelas permanentes terao área 
de 1 (um) hectare, com intensidade de pelo me 
nos 1 (uma) para cada 200 hectares manejados. 

- Árvores com DAP menor 15 cm deve 
rão ser observadas em sub-parcelas, dentro da 
parcela permanente. 
4.3.3- Remedição das parcelas permanentes 
logo após a exploração florestal (nunca superior 
a 1 ano), para avaliação dos danos e prescrição 
dos tratamentos silviculturais. 
4.3:4 - No ano seguinte a exploração, realizar 
tratamentos de liberação de copa das árvores 
marcadas como reservas para a segunda colhei 
ta e eliminação das árvores severamente 
danificadas. 
4.3.5 - Remedir as árvores das parcelas per 
manentes em intervalos de 5 anos. 
4.3.6 - Repetir os tratamentos silviculturais de 
liberação de copas em intervalo de 1 O anos, 
desde que as árvores reservadas estejam em 
competição com as não reservadas. 
4.3. 7 - Adotar um ciclo de corte de, no mínimo, 
20 anos, observando sua compatibilidade com a 
intensidade de exploração e sustentabilidade da 
produção. 

4.4 - SISTEMA DE EXPLORAÇÃO 
A cada ano, o detentor do piano deverá apresen 
tar ao IBAMA, o plano de Exploração Florestal da 
área a ser manejada naquele ano, para fins de 
emissão de licença de exploração, segundo as 
seguintes orientações: 
4.4.1 - Caracterização da área: 

- volume a ser explorado, por espécie; 
- diâmetro mínimo de corte; 
- levantamento expedito com a marca- 

ção das árvores que serão derrubadas: 
- marcação das árvores que serão reser 

vadas para a segunda colheita (número suficien 
te que garanta a sustentabilidade do Manejo). 
com diâmetro entre 20 cm e o diâmetro do 
corte). 
4.4.2 - Estrutura da rede de estradas, pátios 
para estocagem de toras e picadas de arraste. 
4.4.3 - Dimensionamento do pessoal envolvido 
na exploração florestal. 
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4.4.4 - Dimensionamento dos equipamentos. 
4 .4. 5 - Apresentação da metodologia das ope 
rações de exploração florestal quanto a derruba· 
da. arraste e transporte. 
4.4.6 - Cronograma de execução das opera 
ções de exploração. 
4.4.7 - Avaliação dos custos e rendimento das 
operações de exploração florestal. 

5 - INFRA-ESTRUTURA (PROJETADA). 
5.1 - Rede viária 
5.2 - Edificações 
5.3 - Outros 

6 - ANÁLISE DOS IMPACTOS 
7 - PROPOSTA DE MINIMIZAÇÃO DOS IMPACTOS 

NEGATIVOS 
8 - CRONOGRAMA FÍSICO-FINANCEIRO 
9 - BIBLIOGRAFIA 
1 O - RELAÇÃO DOS DOCUMENTOS QUE DEVERÃO SER 

ANEXADOS 
- ART (Anotação de Responsabilidade Técnica) de ela 
boração, execução e assistência técnica do projeto. 
- Matrícula atualizada do Registro de Imóveis de Proprie 
dade (90 dias antes da data do protocolo). 
- Comprovante do pagamento ITR (Imposto Territorial 
Rural) 
- Comprovante de recolhjmento da contribuição especí 
fica (DUA - Documento Unice de Arrecadação). 
- Croqui de acesso à propriedade, em relação ao Municí 
pio (pormenorizado) 
- Termo de responsabilidade de manutenção da área f lo 
restai objeto do Manejo, averbado as margens de transcri 
ção, assinado pelo proprietário da floresta - Modelo em 
Anexo. 
- Contrato de supervisão e orientação técnica, entre o 
proprietário da floresta/profissional industrial, com anuên 
cia do proprietário da floresta, se for o caso. 

- Contrato de arrendamento ou comodato (se for o ca 
so}, averbado as margens da transcrição de matrícula do 
imóvel (proprietário/arrendatário). 
- Cópia da caderneta de campo (obs.: as unidades de 
amostras deverão ficar demarcadas no campo para fins 
de vistoria prévia). 
- Mapas de acordo com o item 4. 1 . 
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ANEXO 

Termo de Manutenção da Floresta Manejada 

Aos.. dias do mês de de , o Sr ......•...................•.•........ 
(empresa), nacionalídade, estado civil, profissão, CPF, RG, residência, esta 
do, município, legítimo proprietário de uma área de terras, situado no municí 
pio de ......................• comarca de •..............•.. , com área de .....•.... hecta 
res.- denominada .•................ , matriculada no' CRI da comarca de 
.................. /estado. sob n~ . 

DECLARA: 
Perante as autoridades competentes, tendo em vista o que dispõe as legis 

lações florestar e ambiental vigentes, que a floresta ou a forma de vegetação 
existente na área de .......•.. hectares, fica gravada como de utilização limita 
da, podendo nela ser feita somente a exploração florestal sob a forma de Ma 
nejo em Regime de Rendimento Sustentado, desde que autorizado pelo IBA 
MA. O atual proprietário compromete-se por si, seus herdeiros ou sucesso 
res, a fazer o presente gravame sempre bom, firme e valioso. 

CARACTERÍSTICAS E CONFRONTACÕES DO IMÓVEL . . 
"De acordo com a área demarcada no mapa que faz parte integrante do pre 

sente TERMO". 

LIMITES DA ÁREA MANEJADA 
"De acordo com a área demarcada no mapa que faz parte integrante do pre 

sente TERMO". 
Compromete-se, outrossim, o proprietário a efetuar a averbação do presen 

te TERMO e do mapa delimitando a área florestal no Cartório de Registro de 
Imóveis correspondente. 
Firma o presente TERMO em três vias de igual teor e forma na presença das 

testemunhas abaixo-assinadas que igualmente rubricam o mapa que será fei 
to com mais duas cópias. 
Fica a área referida vinculada ao Instituto Brasileiro do Meio Ambiente e Re 

cursos Naturais Renováveis - IBAMA, a contar desta data. 

Testemunhas: Proprietário 

1 . 

2 . 
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