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GOVERNO DO BRASIL 
MINISTÉRIO 00 KEIO A.XBIEHT~ 

PROGRAMA DE CONTROLE A.MBIEN~AL DA EXPLORAÇÃO 
DOS RECURSOS FLORESTAIS NA AMAZÓNIA 

(Desenvolvimento Sustentado e Gestão dos Recursos Florestais) 

A. - APRESENTAÇÃO 

Este documento foi preparado com o objetivo de identificar 
ações governamentais, visando (i) SPOdernizar o modelo d• gestão 
florestal pública na, (ii) corrigir as distorções atuai& do inode 
lo de gestão o estimular o efetivo Jllaoejo de flore~taa naturais, 
(iii) diminuir as taxas de desXDat~nto e queimadas na Região e 
(iv) proni,over ações intersetoriais envolvendo o~tras esferas da 
administração federal, estaduaia o ~unicipais. 

B. CARACTERÍSTICAS BÁSICAS DO PROGRAMA: 

C. ANTECEDENTES: 

O controle ambiental da exploração dos recursos florestais ~?A.zéf~ 
sa rever a ~tu~l incapacidàde institucional de fazer o controle 
das atividades privadas, a partir da modificação~ª~ ações d~ c~ 
nho interno (burocracia) e externa (fiscalização e monitoramento). 

D.ESTRAT~GIA: 

l,Deve considerar o conjunto sistêmico de ayões preventivas e re 
pressivas sobre as atividades degradadoras, buscando a modificaçSa 
dos padrões de ocupação e transformação das áreas florestais atra 
vés de medidas de fomento, difusão de tecnologias, apoio e assis 
tência técnica. 

2.Serão realizadas ações fiscais e de monitoramento, com o caráter 
de curto e médio prazos, a partir do esforço integrado dos órgãos 
Municipais, Estaduais e Federais. · 

.Inicialmente no curto prazo, serão realizadas AÇÕES 
FISCAIS DIRIGIDAS, n~_~riodo de me r ço a julho da_.l.995°, que basea 
ram-se na revisão de normas e procedimentos i_nternos do IBAMA e 
nas atividades conjuntas com Órgãos Estaduai~fetivação de fisca 
lizações externas em pontos especificas. 

,Concumitanternente serão realizadas AÇÕES FISCAIS E DI: 
CONTROLE PERMANENTES a serem instaladas e reforçadas em cárater 
de médio prazos, no b-,P.!Fl't~r de agosto a dezembro de 19~, 

p!R..IOIH:J 
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3, Estratégia Especifica, 

3 1 
.No periodo de curto prazo buscará aperfeiçoar os meca- r 

nismos e critérios de concessão do~ desin..atamentos e queiinadaa, f 
através da descentralização dos serviços e promover auditorias e 1 inspeções dos procedimentos nos três niveis Federal/Estadual e 1 
Municipal. 1 

.Instalar um serviços de postos descentralizados (IBAMA,J ('úSIOl' 
EMATER, CEPLAC, Secretarias tstaduais de Agricultura, etc), para ~/~-'.J~~ 
atendimento técnico para implementar técnicas de agrosilvicultura . 
como alternativas de ocupação dos solos da Regiào. 

QUADRO DE AÇÕES FISCAIS E DE CONTROLE NA 

f,AÇÕES FISCAIS E DE CONTROLE PERMANENTE 

.Revisão dos Procedimentos de Gestão, Reposição ~lorestal, Visto 
ria Técnicas, Concessão de Autorizações, Hanejo··Florestal; 
.Fiscalização de Projetas Aprovados pelas Secretária de Meio .Am 
biente e IBAMA; 
.Cinturão Fiscal (Fiscalização de Circulação de Produtos Flores 
tais); 

,Fiscalização Cadastral; 
.Fiscali~açào de Desmatamentos por Áreas Criticas Identificadas 
por sensoreamento Remoto; 
,Fiscalização de Áreas de Assentamento Rural; 
.fiscalizaç das Exportação de Madeiras; 
.Controle do Carvojeamento e Consumo de Carvão Vegetal; 
.Control~ de Emi~são de Guias Especiai$ para Corte e Transporte de 
Madeirâs de ResGrvatórios Hidrelétricos. 

z. AÇÕES FISCAIS DIRIGIDAS 
-----------------------------------~-----------~~---·-------- 
.Carte de Espécies Proibidas; 
.exploração da Madeiras em Reservas Indigenas (RO/PA/MT/AK); 
,Exploração de Madeiras em Unidades de Conservação (Guaporé-RO/Gu- 
rupi-MA/Alto Solimões-AM); . 

. Exploração de Madeiras de Forma Clandestina nas Fronteiras do 
Brasil com a Bolivia (Cáceres e Vila Bela-MT), Peru (Leticia); 

.Embarque de Ma.doiras de Forma Clandestina nos Portos da Ilha de 
Maraj6, Breves, Belém/PA; e Itacoatiara/AM; ·: . 

. Vistoria de Projetos de Crétito para Contigenciamento de Exporta 
ção de Espécies Nobres (mogno e virola); 
.Fiscalizaçào de Industrias Móveis} sobre Embarc~ções Peruanas, no 
Alto Solimões e Javar i/ AM; •· 
.Fiscali~açào de Industrias Clandestinas de Palmito (APIPA); 
,Fiscalhaçào de Projetoi:; para Reposição Florest~~ (PA/){T/RO/AMJ; 
.Tran:.portc Fluvial de Madeiras no Rio Solimões; , 
.Extração de Madeiras no Reservatório de Tucurui. 

-------------------------------------------------------------- 

'· 
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E.DETALHAMENTO DAS PROVIDENCIAS NECESSÁRIAS PARA O DESENVOLVIMENTO 
DAS AÇÕES DE CURTO PRAZO 

l - GESTÃO DOS RECURSOS FLORESTAIS 

- Implementação de um Programa de Descentralização da po 
litica d~ gestão de recursas florestais, caráter gradual 
e hetcrogeneo, conforme a Cópacitaçâo institucional dos 
estados, garantindo ao Governo Federal o poder supleti 
vo. 

- Revisão dos procedimentos de fiscalização e vistoria, 
visando desburocratizar os procedimentos de controle, 
diminuir os desvios existentes, controlar o comércio de 
madeiras de produção não sustentada e ex~gir o efet~v4 
implementação dos planos de manejo, 

1.1 - Descentralização das Vistorias té~nicas (gradativa e 
homogênea) ~to. 

a) Objetivos e Princípios: 

Atender com rapidez, propiciar a participação e a valo 
rização de profis~ionais e criar co-responsabilidade pe 
lo uso sustent~'l4'\, à proteção e a conservação dos re 
cursos florestais, da jurisdição na qual ocorrerá a ati 
vidade. 
Redução de taxas e custos de serviços, hoje disponiveis 
apenas nas capitais. 

b) Participantes: 

IBAMA 
Orgãos E5taduais 
CREA 
Representantes locais noi.CONDE~ 

, ONG's 

e) Instrumentos que se utilizará: 

. Criação de jurisdição para cada subunidades do IBAMA/Õr 
gão EsLadual. 
IBA.MA emitirá ordem de serviço a suas Suparintendéncia e 
Org. Conveniados, de forma de cada equipe lotada na áre 
as regionais encarregue das vistorias, fiscalizações e a 
extensão de técnicas de uso sustentado. Criação de ju 
risdição para cada subunidades do IBAMA/Ôrgão Estadual, 
Criação de CONDEMA's (nos locais inexistentes), Nestes 

casos o IBAHA e o órgão conveniado propiciarA as infor 
mações. 
Reuniões periódicas dos CONDtMAS para aprovar a eficiên 
cia e a expansão dos programa de manejo, buscando a sus 
tentabilidade das florestas naquela jurisdição e ava 
liando a projeção do consumo de madeix;'ãs no local (com 
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base no monitoramento constante). 
Cobrança de taxa de serviços que reúne os tempos e mo 
vimento das equipes de vistorias. 

d) Resultados esperadoss 

Que o público sajd atendido com rapidez; 
Ln t e q r e ç ê o das ações de governo e soci·edade civil - ge 
rando parceria e gerando a responsabilidade profissio- 
nal; · 
Fortalecer os CONDEMA • s; . 
Envolver instituições de classe a responsabilizar even- 
tual$ práticas de lisura técnica; . 
Melhor aplicação das recomendações sobre o zoneamento 
nos municípios inclusos na jurisdição; 

• Permitir que técnicos não oficiais e de empresas possam 
realizar vistorias. Q 
Conhecer o balanço d~ p consumo de produtos florestais e 
o incremento florestal na Região e em cada Estado. 

1.2. Reposição florestal 

a) Objetivo: 

Promover efetivamente a recuperação de florestas e suas 
condições de sustentabilidade da floresta e do consUlllO; 
Rev1s~o do processo de latifundio do setor; 
Estimulo ao fomanto e a valorização da floresta polo seu 
plantio e manutenção de estoque; . 
Reverter as condições de crédito antecipado no sistema 
do Fundo de Reposição Forestal; · 
Uso de espécie nativas para a construç!o civil, etc, 
Alterar os indices de conversão mais adequados ao flo- 
restamento de espécies nativas; · 

b) Participantes: 

Orgãos Estaduais 
• Empresas 
, Entidades Associativas 

Pessoc,.s Físicas 
IBAMA 

~· 

c) Instrumento que se utilizará: 

Revisão do Decreto Lei 97628/SS que estabelece o PIPI 
PROGRAMA INTEGRADO FLORESTA/INDUSTRIA ajustando a reali 
dade da Região; 

• Revisão do Art. 20, do CÓDIGO FLORESTAL Lei nG 4771/63 
que determina ao grande consumidor A obrigatoriedade de 
grande áreas; 
O crédito da reposição junto ao órgão estadual ou fede 
ral (na auséncia do primeiro) será feita em nome do con 
sumidor ap6s a vistoria de plantio; 



Estabelecer, a partir de estudo o melhor coeficiente de 
conservação por espécie e região; 
Extinção de fundos da recolhimento antecipado, passando 
dpenas a taxas de serviços para vistoria. 

d) Resultados esperados: 

Permitir que o suprimento de madeiras corn fins energé 
ticos seja ampliada com base nos pequenos reflorestamen 
tos am propriadaáes que pratiquem sistemas AGROfLORES 
TAIS, ampliando a remuneração do plant&dor e reduzindo a 
condição de latifundiarização do seto~; 
Permitir que florestas plantadas sem vinculo com reposi 
ção possam ser valorizadas e utilizadas pelas indústrias 
de processamento; 
Reduzir a pressão sobre espécies nativas. 

l.J - Instrumentos de concessão e circulação dos produtos 
flores ta.is • · 

- Autorização de Transporte de Produtos Florestais /Pres 
tação de Contas Mensais do Uso de Produtos 
Flor~stal$/Cadastro de Créditos d~ Reposição Florestali 

- Vistoria em 3 nlveis dos planos de manejo de florestas 
nativas: 1) pelo IBAMA local, no escritório; 2)pelo IBA 
MA local em conjunto com os CREAs regionais, e 3) pelo 
IBAMA federal. 
As informações colhidas pelas equipe de vistorias de 
campo na área da , serão repassadas para os Postos de 
Controle de circulação-Cinturão Fiscal, para garantir a 
certificação dos produtos explorados .• 

2 - FISCALIZAÇÃO 

- Implementação de postos de fiscalização; em regime de 24 
horas, nos principais estados e portos de escoamento de 
madeira na, em 10 locais chave,crianao o CINTURÃO DE 
FISCALIZAÇÃO, onde evitarA a evasão de produtos de ori 
gem não vistoriaaa pelo IBAXA/CONOEM.A e a Entidade Esta 
du~l certificaram o embarq~e dos produtos. A certifica 
ção no embarque ocorrerA pela Vi5toria de carga na data 
do transporte pelo Posto JBAMA/Saida • .)::stadual-Rec~•bEa 
tadual. Neste caso, o cinturão serviri para que equipes 
independentes façam A supervisão do IBAMA e de outras 
INSTITUIÇÕES possam monitorar e supervisionar as ações 
fiscais desde a origem dos produtos até sua circulação. 

,; 
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2.1 - Fiscalização de Áreas Manejadas 

a) Principio 

. Preventivo/certificador 

b) Mecanismos 

Fiscalização de circulação 
Vistoria "in loco· da exploração; 
Revisão dos controles internos da Guias FichA modelo B 
e e. 

c) Objetivos 

Evitar ação predatória e irregular nos desmatamento; 
Retirar as equipes técnicas controle interno dos Postos 
e Superintedência, para uma ação mais extencionista de 
campo, mudando a postura fiscal para técnica-orientati 
va; 

• Ampliar as soluções técnicas e dimunuir as burocráticas. 
Controlar a circulação de madeira procedentes de áreas 
não manejadas da, 4 partir da implantação do •cinturão 
fiscal•; 
Dificultar o desmatamento; 
Estabelecer as condições para diminuir no mercado as ma 
deiras proced~ntes de corte raso e ~reas desmatadas. 
Diminuir o controle sobre a exploração de espécies plan 
tadas; 

, Integração das equipes dos 6égâos federais. 

d) Participantes 

IBAMA 
. Orgãos Estaduais 

e) Instrumentos 

Controle dos instrumentos de concessão; 
. Criação de tabela de multas por níveis de infração; 

Criar o Cinturão Fiscal para controlar a circulação de 
produtos florestais, estabelecendo um ~odizio de equipes 
ç horários continuos nas principais rodovias e partos 
de acesso à: BR 364 (Vilhena-RO/Trevdo Cuiabá, Rondon6- 
polis e Barra do Garças/MT - BR 010 (Guarai e Gurupi/TO) 
- BR 222 (Açailãndia/MA), BR-316 (Pinheiros/MA)- Portos 
de Leticia e Itacoatiara/AM, Portos de Breves e 
Belém/PA. 

* É condição essencial que todos os postos de fiscaliza 
ção integrados ao• Cinturão Fiscal·, esteja interliga 
dos por ~istemas de comunicações, para a alimentação 
permanente da dados de controle de origem dos produtos 
florestais; 
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• Estes corredores de saída de produtos ilegais da Região 
representam hoje cêrca de 65\ do consumo interno de 
madeiras brutas; 
Reciclagem dos fiscais e engenheiros sobre os mecanis 
mos de Manejo Sustentado; 

• Criar planilha integrada de controle de cada concessão 
de beneficiamento e comercialização de madeiras da; 
Uso de imagens de satélites por jurisdiçAo dos Postos, 
para controle do desmatamento. 

f) Resultados esperados 

. Evitar exploração sem bases manejadas; 

. J:J_!>_Cétlização e~f_e_t_iva na origem; 
Gerar condições de certificar a origem dos produtos; L 

• Controlar o volume excessivo de exploração não sustent~~ 
cnr; 

• Garantir bases para competividade das madeiras de Areas 
de manejo, hoje aprovada; 1 \ 

• Criar a "cultura• de manejo sustent~~; 
Redução das autorizações; . 
Controle de espécies de grande valor econômico. 

3 - MANEJO 

3.1 - Ações: 

-A efetivação do Plano de Manejo depende da interface com 
a questão do desmatamento cujas dificuldades de implantação I qu~ 
se expressam na competição dos produtos de origem não sustenta~,~ 
resultantes da expansão da fronteira agrícola, a seletividade do 
corte das espécies e aplicação de conhecimentos técnicos. 

-A geração de instrumentos de viabilização do Plano de ma 
nejo, passa pelas medidas e ações de Governo, bem como a interação 
dos setores consumidores-beneficiadores e setor ~gropecuArio. 

-As justificativas atuais da não implementação dos Planos 
de Manejo, por parte dos madeireiros decorre~ dos custos finais da 
madeira de Areas manejadas em relação aos produtos do desmatamen 
to. Para tanto, umQ diminuição das madeiras oriQndas do desmata 
mento e o apoio a uma política de implementação dos Planos de M4- 
nejo, assim como a instrumentalização de mecanismos de parcerias 
nos procedimentos de governo/empresas/colonos. 

fl. y1,,t> ~11\-b J. 
-O zoneamento florestal da~, que deve integr -se a outras 

medidas de ação de zoneamento ecológico-econõmico, devem caracte 
rizar o uso final das Areas florestais e situar· as Unidades de 
Conservação; Reservas Indígenas; Reflorestamentos Grandes Proprie 
dades; Reservas em Bloco; Reservas Legais de Gr~des Propriedades 
com Incentivos Fiscais; Áreas de Preservação Permanentes: Áreas de 
Relevante Interesse Ecológicos; Áreas de Proteção Ambiental; Uni- 

·-· 



dddes Militares; Áreas Alteradas (em Pasta~ens/A9riculturas e CÃ 
poeiras-Regeneraçdo); Indicaçdo de Areas Demonstrativas de Proje 
tos de Manojo Sustentado; Reservas Extrat~vistas e Florestas Na 
cionais. 

- Criação de um selo de produção 
pelo IBAMA, após a vistoria de 
efetiva certificação da origem 

.;}J.i))A 

'""\ ~ )-"' 
sustenta!fà, conferido 

campo, DETER.MINANDO um.a 
dos produtos. 

3.2 - Instrumentos; 

-Alteração da regulamentação das concessões de desmata 
mento, considerandoi 

a}Redução das autorizações para o ~tor agropecu~rio 
para o máximo de 5 hectares para propriedades até 100 hectares, na 
Legal, desde que o produto florestal seja utili%ado na propriedade 
ou comercializado com base no cumprimento da re~siçâo florestal, 
recolhida a um Fundo de Apoio ao Manejo Sustentd~ 

b)Permitir o corte seletivo de espécie de alto valor de 
mercado, somente após o efetivo plantio da mesma espécie em pro 
porções de conversdo diferenciadas. 

c)Criar mecanismos • • L , - de autorizações de áre 
as de desmatamento para propriedades acima de ·roo hectares, na 

~.Legal, obedecendo aptidão de áreas agro-silvo-pastoril dada pelo 
zoneamento e a capacidade de consumo de produtos florestais no 
raio econômico. Neste caso seria estabelecido mecanismos de repo 
~lção flore~tal p.:1ra os produtos OdO manejddos e de corte raso pa 
gos pelo proprietário rural ou a industria adquerinte. Os recursos 
desta repqsição·serao canalizados para o Fundo de Apoio ao Manejo 
Sustentà'4~. 

d) Es tal:>e lecer programa de vistoria,. permamente para 
acompanhar tecnican,t?nte e proceder o efetivo controle dos Planos 
de Manejo das indústrias. \ - 

e)Criar, em terras públicas da~·Legal, diversas reser 
vas de exploração "81*~ com 11\anejo sustentáW9~ para atender pá 
tios indu$triais estagnados de tal forma a evitar novos fluxos mi- 
gratórios da indú~tria madeireira. · 

f)Proceder programa integrado de fiscalização, buscando 
uma melhor identificação dos consumidores a partir da inspeção in 
dustrial e vinculação dos produtos com suas origens, bem como A 
circulação dos produtos internamente nas regiões, princip~lmente 
na Amazônia Legal que terá como reforço a criação do CINTURAO FIS 
CAL, 

3,3 - Justificativas: 

-Dentro dos ~canismos previstos qualquer proprietário ru 
r~l, poderá solicitar recursos do Fundo de Apoio ao Manejo Susten 
t~\ que visará financiar tecnicamente a implantação do Planos de 
Manejo para qualquer propriedade e não para o setor madeireiro; 

-Nivelar os custos das madeiras de base sustent~li4em re 
lação aos custos das 11\ãdeiras de desmatamento a partir da cobrança 
de reposição com índices de conversão mais adequados; 

--------------~-~---· - 
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-Efetivar refloresta~ento com esp€cie ndtivas; 
-Valorizar indiretamente a manut8nção da madeira-em-pé; 
-Reduzir a pressão sobre as florestds com a diminuição das 

áreas de desmatamento em áreas sem aptidJo agropecuária, estabele 
cidas pelo zoneamento ecol6gico-econômico; 

-Necessidade de tornar o corpo técnico do IBAMA e ôrg!o 
Conveniados mais próximo do campo promovendo um serviço de maior 
assistência técnica que hoje~ pratica4a fie fiscalização e contro 
le. 

3.4 - Resultados Esperados: 

-Espera-se que todas áreas florestais, alteradas ou não, 
com uso definido ou não tenham uma política de controle especifico 
ou geral que possa garantir uma integridade dos ecossitemas que 
compõem a floresta Amazônica. 

-Obter, a partir de providências adminstrativas e técnicas 
a efetivação de instrumentos de politica setorial ~ua determine a 
conservação, proteção e uso sustentado das florestas. 

F,COORDENAÇÃO 
y\'7J.N 

-Ser~ realizada pelo MMA, através da -EsC'INI, e regional 
mente existirá uma Coordenação composta de tecnicos do !BAMÃ e ór 
gaãos E$taduais. Todo o tabalho de coordenação visa dima.nizar o 
processo de implantação do Programa de Controle Ambiental da Ex 
ploraç~o dos Racursos Florestais com base nos Indicadores estabe 
lecidos que estão condicionados aos objetivos do Progrõ.ma. 

G.INDICADORES DO CONTROLE AMBIENTAL DA EXPLORAÇÃO DOS RECURSOS 
FLORESTAIS 

.Serão estabelecidos pela coordenação geral em comum acor 
do com todos os atores pdrticipantes do Programa. 



--- _,, ,. 
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Indicadores de Gestão Instituicional 

l 
1 

- : ,' ~ . 
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NORMAS: 
1 -NQ de normas gerais para a Região, sobre contro 

le, Cdddstro e fiscalização; 
2 -NO de normas normati editdddl:I por U.F. regional 

para o controle, cadastro e fiscalização, a par 
tir do inicio do Programa; 

3 -NQ de instrumentos e etapa adminstrativas que 
s ão utilizadas pe r a o cumpr í men co e de no rmae e 
procedLmentos pdrd autorizações de desmdt:amen 
tos/queimadas/projetos de manejo/licenças diver 
sas/autorizações de transporte, antes e depois 
do Programa; 

DESMATAMENTO: 
1 -NQ de autorizações emitidas por UF/ Município; 
2 -Áreas cm hectares concedidos por formação flo 

reotal/UF/Municipio; 
3 -Ng e área de autori~ações especiais fornecidas 

por ano/UF/Municipio; 
4 -NQ de proprietários rurais que antes de serem 

autorizados a desmatamento ou queimadas, que te 
nham procurados informações técnicas nos postos 
~e assistência, por UF/Municip.io; 

5 -Area desmatada por ano/UF/Municipio antes do 
inicio do Prograll\d; 

6 -NQ de proprietários que procuram os Postos Re 
gionais para regularizarem suas áreas desmatadas 
anteriormente; : 

7 -Área desmatada regularizada por UF/Municipio; 
8 -Área de preservação permanente e de reserva le 

gal, regularizada por UF/Municipio; 
9 -Ng e área autorizada para desmatamento em pro 

priedades até 100, de 100 a 500 e acima de 500 
hectares, por período/UF/Municipio; 

QUEIMADAS: 
1 -Área autorizada antes do programa, por 

ano/UF/Municipio; 
2 -Área autorizdda por tipo de fórmação florestal, 

eor UF/Municipio, após o inici9 do Programa.; 
3 -Area queimada nos anos anteriores identificados 

pelo sensorearnento remoco, por UF/Municipio; 
4 -Quantos proprietários rurais procuram os Postos 

Regionais para identificar melhores técnicds de 
cratos culturais, no periodo/UF/Municipio; 

.. 
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5 -Ng de autorizações de queimadas fornecidas por 
periodo/UF/Xunicipio; 

6 -Ng e ~reade queimada autorizada com base na in 
dicação de imagens de sensoreamento remoto; 

7 -Ng de focos de queimadas registrados por perio 
do/UF/Municipio; 

REPOSIÇÃO FLORESTAL1 
l -Ng de Arvores autorizadas por alternativa da re 

posiçÃo florestal (Fundo/Projetos Pr6prio$/Pro 
jetos de Terceiros/etc), por ano/UF; 

2 -Área de projetos de reposição autorizados, por 
ano/UF; 

3 -Ng de árvores recolhidas ao Fundo de ReposiçAo 
Florestal, por ano/UF; 

4 -NQ de árvores autorizadas por projetos (Pró 
prios/Terceiros), por ano e UF; 

5 -NQ de espécies por projetos aprovados e nQ total 
de espécies aprovadas por UF, para efeito de 
projetos de reposição; 

6 -Área de reflorestamento, por espécie/UF; 

MANEJO FLORESTAL: 
l -NQ de projetos aprovados por UF/Municipio; 
2 -Área autorizada para manejo florestal por UF/Mu 

nicipio; 
3 -Área a ser manejada, em glebas anuais, por 

UF/Municipio; 
4 -Volume de recursos florestais, por espécie/pe 

riodo/UF/Municipio, a ser extraido, nos Planos 
de Manejo aprovados; 

5 -Ng de certidões emitidas para efeito de compro 
vação de regularidada de projetos aprovados, por 
Cütegoria de projeto/UF/Municipio; 

CADASTRO INDUSTRIAL: 
l -NQ de empresas registrados por periodo/UF/Muni 

cipio; 
2 -Ng de empresas registradas por categoria de con 

sumo de produtos florestais por perlodo/UF/Muni 
cipio; 

3 -Cdpacidade Instalada/Operacional indicada por 
UF/Municipio; . 

4 -NQ de vistorias e inspeções industriais realiza 
das para efeito de instalação e aferição da ca 
pacidade instalada, por perio~o/UF; 

CONTROLE DE CIRCULAÇÃO DE PRODUTOS FLORESTAIS1 
l -NQ de veiculas/embarcações vistoriados nos prin 

cipais via de circulação; 
2 -Volume de produtos vistoriados .. por espécie/pe 

riodo/UF, na circulação de veicules e ernbarca 
çõesi 
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3 -Ng de autorizações vistoriadas na circuldção de 
produtos florestais, por p~riodo/UF; 

4 -NQ de autorizações esp~ciais emitidas e visto 
riadas para a circuldção da produtos florestais, 
nos principais pontos de circulação; 

EXPORTAÇÕES: 
l -N'1 de autorizações emitidas por periodo/espé 

cie/UF, para exportação de produtos florestais; 
2 -volume de produtos autorizados por 

espécie/UF/periodo; 
3 -No e área de projetos aprovados para manejo 

e/ou reposição para dar lãstro as exportações, 
por per iodo/UF; 

4 -No de vistorias e inspeções realizadas para li 
beração de exportações por periodo/UF; 

ASSENT}Jo{ENTQS RURAIS: 
l -No de projetos aprovados por P:3riodo/UF; 
2 -No de colonos assentados por periodo/UF; 
3 -Área de assentamento aprovado por periodo/UF; 

INSPEÇÕES E VISTORIAS: 
1 -No de projetos vistoriados por categoria/perio 

do/UF/Hunicipio; 
2 -Área de projetos vistoriados por categoria/pe 

riodo/UF/Hunicipio; 
3 -Medidas adotadas para efeito de aprovação de no 

vos créditos de producos florestais, manejados, 
explorados por periodo/espécie/UP/Municiplo~ 

4 -Ng de vistorias realizadas p4ra efeito de auto- 
riza~ões de queimadas, por perioào/UF/Municipio; 

PRODUÇÃO DE CARVÃO: 
1 -Capacid~de de consumo por UF/Municipio; 
2 -Volume autorizado pard suprimento por categoria 

de projeto aprovado/periodo/UF/Municipio; 
3 -Ãred de projetos, por categoria, aprovados para 

suprimento dos consumidores; 

UNIDADES DE CONSERVAÇÃO 
1 -Área de unidades de conservação, criada antes do 

inicio do Programa, por categoria/UF; 
2 -A.reas alteradas, por efeito da exploração, nas 

unidades de conservação; 

ESTATISTICAS: 
l -Produção florestal por categoria de 

industria/espécie/per íodo/UF /M~_nic ipio; 
2 -Volume de exportações por espécie/UF/Municipio; 
3 -Relaç~o homem/atividade desenvolvida por Insti 

tuição envolvida; 
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4 -Ng de instrumentos normativos utilizados para o 

control~ e emissão de autorizações de qualquer 
naturezd; · 

5 -Metas d~ produção e exportação por categoria de 
produtos florestais por periodo/UF/Municipio; 

6 -Pespectivas e metas estabelecidas para a imple 
mentação de novas normas de controle, vistoria, 
extensão e fiscalização de produtos florestais, 
por UF/Municipio; 

7 -Incremento de nova8 espécies nos mercados de 
produtos florestais por UF/Municipio; 

S -custos do setor público para o controle e fisca 
lização ambiental dos recursos florestais, por 
periodo/UF/Municipio; 

9 -Quantidade de mão-de-obra nas categorias de in 
dustrias florestais por período/UF/Municipio; 

10 -Cdpacid~de de consumo industri4l por categoria 
de acabàmento final dos produtos de origem flo 
restal; 

FISCALIZAÇÕES: 
1 -Ng de autuações por categoria de industria do 

setor florestal, por periodo/QF/Municipio; 
2 -Valor das autuações emitidas ,por categoria de 

industria/produtos/periodo/UF/Municipio; 
3 -Valores arrecadados, das autuações por perio 

do/UF/Municipio; 

SUSTENTABILIDADE 

(*)Serão avaliados dados sobre: 
.a capacidade de consumo da industria; 
.a capacidade de incremento florestal por 
UF/Municipio/espécie; 

.a capacidade de investimentos na industria 
florestal; · 

.efeitos s6cio-economicos da industria flores 
tal; 

.capacidade de continuidade da produção flores 
tal por UF/Municipo/especie1, 
.capacidade de renumeração dó· setor florestal 
ao s exploradores I ex trati v i"stas /transport.ado 
res/ i ndu str ia/ exportadores; 
.se9urança e durabilidade dos contratos de co 
mércio no mercado interno e,externo; 
,disponibilidade e qualificação da mão-se-obra 
para industria madeireira; 
.capacidade de atendisnent.o do setor p1lblico ao 
setor industrial e out.ros segmentos que envol 
ve outras etapa do processo de exploração flo 
restal; 

,. 


