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Documentação 

§" I e A AMF de que trata o caput deste 1111igo pode ser 
composta de propriedades próprias. arrendadas ou cm regime de co 
modato, contíguas ou não, desde que o interessado opte por apre 
sentar ao IBAMA, ou no Órgão conveniudo no Estado, um único 
plano de manejo destinado a garantir o suprimemo de matéria-prima 
durante o e ido de corte podendo ser incorporadas gradual mente ao 
PMFSEmprcsMial. . . . 

§ 2º Aqueles que optarem por apresentar ao IBAMA, ou ao 
Órgão convcniado no Estado, um ünico plano de manejo, e que já 
forem detentores de PMFSEmprcsarial protocolizados deve incor 
porar as /\MFs anteriores ao PMFSEmprcsarial único de forma tcc- 
nicamcnte justificável. · 

An. 9º A UPA deve ser definida de acordo com a demanda 
anual de matéria-prima e com o ciclo de corte estabelecido. . 

Art, 1 O. O Diâmetro mínimo de exploração das espécies deve 
ser definido considerando critérios técnicos concebidos cm função das 
suas características ecológicas e do uso a_ que .sc destinarem. 

Art. l l. O volume de exploração por hectare deve ser CS·· 
tabelccido com base nos seguintes parâmetros: 

1 - Volume existente na UPA;. 
JI • Regeneração natural de cada espécie a ser explorada na 

* 2• Na implantação e na definição da operação da tomada 
d'ãgua deverá ser levada cm conta a. variação de m vel do reservatório 
Armando Ribeiro Gonçalves, para que a mesma esteja cm condições 
de operar dentro da faixa de volume útil do reservatório. 

· Art. 26 A outorga, objeto desta Rcsotúção, vigorará pelo 
prazo de dez anos. podendo ser suspensa parcial ou totalmente, cm 
definitivo ou por prazo determinado. além de outras situações prc 
vistas na legislação pertinente. nos seguintes casos: 

I - descumprimento das condições estabelecidas no art. lº: 
11 - conflito com normas posteriores sobre prioridade de usos 

de recursos h fdricos; 
Ili • para atender ao disposto nos artigos .15, cm particu lar 

seus incisos m e V, 49 e 50 da Lei n" 9.4:n. de 8 de janeiro de 
1997· - 

· ' IV - caso seja indeferida ou cassada a licença ambiental, se · 
for o caso desta exigência. 

Paragrafo único. Par-d minimizar os efeitos de secas o uso 
QUto1pado poderá ser racionado. conforme previsto no art. 4" • inciso 
X e § 2º • da Lei n" 9.984, de 2000. · 

Art. 3° Esta outorga poderá ser revista, além de outras si 
tuaçõcs previstas na lcnisiação pertinente: 

l - quando os csll!dos de planejamento regional de utlllzação 
dos recursos hídricos indicarem a necessidade de revisão das outorgas 
emitidas; 

11 - quando for necessária a adequação aos planos de re 
cursos hídricos e a execução de ações para garantir a prioridade de 
uso dos· recursos hídricos prevista no art. 13 da Lei nº 9.43:1. de 
1997. 

Art. 4" A outorgada responderá civi 1, penal e administra 
tivamente, por danos causados à vida, à saúde, ao meio ambiente e 
pelo \ISO inadequado que vier a fazer da presente outorga. 

Art. 5" Esta Resolução não dispensa nc111 substitui a ob 
tenção pela outorgada de certldõcs, ai varãs <JU licenças de qualquer 
natureza, exigidos pela legislação federal, estadual ou municipal. 

Art. 6° Esta outorga poderá ser renovada mediante apre. 
scntação de requerimento à autoridade outorgante com antecedência 
mínima de cento e oitenta dias do término de sua validade. 

ArL 7° O uso dos recursos hídricos. objeto desta outorga. 
está sujeito à cobrança nos termos dos arts, 19 a 2 l da Lei nº 9.433, 
de 1997, do art, 4°, inciso VIII, da Lei n• 9.984, de 2000, e do art. 2°,. 
inciso IX. do Decreto nº· 3-692, de 19 de dezembro de 2000. e 
regulamentação posterior. . · 

Art. 8° A outorgada sujeita-se à fiscalização da ANA, através 
de seus agentes ou prepostos indicados, devendo franquear-lhes o 
acesso ao empreendimento e à sua documentação. 

Art. 9" Esta Resolução entra cm vigor na data de sua pu- 
blicação. · 

JERSON KELMAN 

(Of. EI. n~ 84/2001) 

INSTITUTO BRASILEIRO DÓ MEIO 
AMBIENTE E DOS RECURSOS 

NATURAIS RENOVÁVEIS 
lNSTRUÇAO NORMATIVA W 15, DE 3! DE AGOSTO DE 200! 

O PRfSIDENTE DO INSTITUTO . BRASILEIRO DO 
~1ETO AMBIENTE E DOS RECURSOS NATURAIS RE:-:OVÁ· 
VEfS - IBAMA. no uso das atribuições que lhe conferem os art. 2°, 
inciso X. e· 24. do Anexo I da Estrutura Regimental anexa ao Decreto 

. n" 3.833. de 5 de junho ele 2001. publicado .no Diário Oficial da 
União do dia subseqüente, e o Decreto s/n·' de 16 de janeiro de 200 l. 
publicado no Diário Oficial da União do dia subseqüente e tendo cm 
vista o disposto no art. 15 da Lei n'' 4. 771, de 15 de setembro de 
1965, alterada pela MP 11º 2.166-67, de 24 de agosto de 2001 e no 
Decreto nº 1.282, de .19 de outubro de l 994 e na Lei nº 9.605, de 12 
de fevereiro de 1998 e no Decreto nº 3. l 79, de 21 de setembro de 
1999, e 

Considerando a necessidade de ajustar os procedimentos rc 
lativos às atividades de Manejo Florestal Sustentável de Uso Múltiplo 
na Arpazõnia Legal; 

Considerando a necessidade de aperfeiçoar os instrumentos 
legais disponíveis, de forma a valorizar a· vocação eminentemente 
florestal da· região amazônica: 

· Considerando a necessidade de estimular modelos de uso 
apropriado do potencial natural da Floresta Amazônica, de forma a 
incrementar o desenvolvimento sustentável da região. resolve: 

. .CAPÍTULO 1 
DA EXPLORAÇÃO DAS fLORESTAS NA 

BACIA AMAZONICA 

SEÇAO I , 
DO MANEJO FLORESTAL SUSTENTAVEL 

Art. 1° A exploração das florestas primitivas da bacia ama 
zônica de que trata o art, 15 da Lei nº 4.771. de 15 de setembro de 
1965, e das demais formas de vegetação arbórea natural. será per 
mitida sob a forma de manejo florestal sustentável de uso múltiplo, 
mediante as modalidades de planos de manejo estabelecidas na pre 
sente Instrução Normativa, 

§ lº As modalidades de planos de manejo estabelecidas de 
vem obedecer aos princípios de conservação dos recursos naturais, de 
preservação da estrutura da floresta e de suas fu nçõcs, de manutenção 
da diversidade biológica, de desenvolvimento sócio-econômico da ~~ . 

§ 2° Ficam estabelecidas as seguintes modalidades de planos 
de manejo: · , • 

1 . Plano de Manejo Florestal Sustentável de Uso M~ltíplo 
cm Escala Empresarial - PMr'SEmpresaríal;. . 

li - Piano de Manejo Florestal Sustentável de Uso Múltiplo 
Individual · PMFS!ndividual; 

Til • Plano de Manejo Florestal Sustentável de Uso Múltiplo 
cm Florestas de Palmaccás para Produção de Pahnito-PMFSPahni- 
to· · 
' IV - Plano de Manejo Florestal Sustentável de Uso Múltiplo 

sob Regime de Certificação- PMFSem Certificação; 
V - Plano de Manejo Florestal Sustentável de Uso Múltiplo 

Comunirério - PMFSComunitário. 
A11. 2° Os planos de· manejo a que se referem o· artigo 

anterior podem ser concebidos de acordo com os seguintes aspec- 
tos: · 

l , Quanto ao objeto: 
a) madeira 
b) palmito. 

· e) outros 
li - Quanto ao ambiente: 

. a) florestas de terras altas; 
b) no restas de terras baixas. 
II! · Quanto à participação social: 
11) individual 
b) comunitário 
e): empresarial 
IV - Quanto ao regime de controle: 
a) convencional: por {trca 
b) especial: por volume. 
Art, 3° Para efeito de padronização de nomenclatura, as ,íreas 

da propriedade rural relacionadas ao manejo florestal serão assim 
denominadas: 

I • -Árca de Manejo Florestal - AMF: Área total da pro 
priedade a ser utilizada por meio de manejo florestal; 

li - Unidade de Produção Anual - UPA: Subdivisões da AMF 
· destinadas a serem exploradas a cada ano; 

· III - Unidade de Trabalho • UT: Subdivisão administrativa da 
UPA, qL1c pode existir ou não. 

. SEÇJ\O 11 , 
DO MANEJO FLORESTAL SUSTENTA VEL DE USO 

MÚLTIPLO EM ESCI\LA EMPRESARIAL - PMFSEmprcsarial 

An, 4" O PMFSEmprcsaria! e seus respectivos Planos Opc- · 
racionais Anuais - POA. devem' ser apresentados à Gerência Exe 
cutiva do INSTITUTO BRASfLEIRO DO MEIO AMBIENTE E 
DOS RECURSOS NATURAIS RENOVÁVEJS-113AMA. ou ao Ór· 
gão conveniado no Estado, atendidas as exigências dos Anexos I e H, 
para análise. por meio das seguintes formas, cumulativamente: 

! · cm forma digital. cm meio magnético (CD-Rom), o con 
teúdo do POA, incluindo textos, tabelas na forma de planilha ele 
trôn ica e mapas vetorial s gcorrcfcrcnciados, que deverão estar cm 
formato DXF ou DGN. com limites, confrontantes. rios e estradas, 
associados a um banco de dados c111 Jornuuo DBF; e 

li - cm forma impressa contendo todos os itens citados no 
inciso anterior, à exceção do corpo das tabelas que contêm os dados 
"originais de campo do inventário florestal de 100% (cem por ccn 
to)das árvores de porte comercial a serem manejadas e das destiuudas 
à próx í 111;1 colheita. 

An, 5·• O PMf'SEmpresarial deve ser analisado e a A\1F 
vistoriada p,Jr prnfoJiOnal legalmente habilitudn tio quadro do !BA" 
MA ou de Orgâo cohvcniudo, 011 por .estcs credenciado. recolhida a 
correspondemo Anotação de Rcsponsubilidndc Técnica - . .-\RT, dos 
técnicos credenciados. 

Parágrafo único. A vistoria prévia da Ai\-lF deve ser rea 
lizada mediante o cruzamento das informações da curta do PMF 
SEmprcs,irial digitalizada e gcorrcfcrcnciada, com a imagem de sa 
tél i te atua 1 izada da região onde se local izar o PM FSEmprcsari.1 l. 

Art. 6" Oficializada a aprovação do PMl-'SE111presarial, in 
clusive com a análise técnica dos Planos Operacionais Anuais - POA. 
o interessado deve apresentar na Gerência Executiva do IBAMA, ou 
no Órgão convcníado no Estado, o Termo de Responsabilidade de 
Manutenção de Floresta Manejada - TRMFM (Anexo Ili), devida· 
mente averbado à margem da matrícula do imóvel competente. ou 
Termo de Compromisso para Averbação de Plano dê Manejo Florestal 
Sustentável • TCAPMFS (Anexo IV). e o Termo de Responsabilidade 
de Averbação de Reserva Legal - TRARL (Anexo V), quando será 
expedida a Autorização para Exploração - APE (Anexo VI) da Uni 
dade de· Produção Anual - UPA. 

§ 1° A antecipação de volume de matéria-prima florestal 
pode ser autorizada, desde que expedida a APE da UPA ou. o que for 
completado primeiro, depois de esgotados os prazos estabelecidos no 
Capítulo Ili - Das Disposições Gerais e Transitérias, art, 52 desta IN, 
relativos à análise documental e deliberação sobre os planos de ma- 
nejo, pelo IBAMA ouÓrgão convcniado no Estado. · - 

§ 2° As vistorias técnicas de acompanhamento podcín ser 
realizadas no decorrer da execução do POA. · 

§ 3° A APE pode ser prorrogada, excepcionalmente, por um 
ano, mediante vistoria técnica, desde que o volume tola] autorizado 
não seja ultrapnssado e que ésta alteração do cronogra ma de execução 
seja incorporada ao POA. · · 

Art. 7'' As. atividades desenvolvidas cm cada UPA obcdc 
ccrão aos Planos Operacionais Anuais - POAs sobre os quais devem 
ser elaborados relatórios de execução, contendo o detalhamento das 
atividades programadas e realizadas. 

Panígrafo único. · Será facultada ao detentor do PMFSEm 
presarial a subdivisão <la UPA cm UTs. 

Art, 8° A AMF deve levar cm conta a demanda de matéria 
prima do detentor do PMFSEmprcsarial, a produtividade da floresta e 
o ciclo de corte adotado. 

UPA; 
III - Capacidade de regeneração das espécies sob manejo. 

. Parágrafo único Al6m do estabelecido nos incisos anteriores. 
o volume médio a ser extraído será aquele definido pelo Inventário 
Florestal a 100% (cem por cento). 

· Ar1. 12 O PMFSErnprcsarial deve aprcscntariuventarios Ilo 
restais de 100% (cem por cento), (Anexo VII), das :irvorcs de porte 
comercial, sendo o incremento monitorado por sistema amostral. 

§ I º Para o inventário mencionado no caput deste artigo, a 
distância máxima entre as picadas de orientação necessárias à sua 
execução. deverá ser definida pelas respectivas Câmaras Técnicas do 
IBJ\MA .: 

§ 2° As placas de identificação das árvores do inventário 
devem ser afixadas, após abate, na parte superior de seus respectivos 
!OCOS. - 

§ 3° As informações de que trata o caput.dçste artigo devem 
ser processadas e apresentadas ao IBAMA, ou ao Órgão convcniado 
no Estado, bem como os seus respectivos mapas logísticos de. ex 
ploração. os quais devem ser clàborados su bscqücntcmcnte para a 
UPA a ser explorada a cada ano. · . 

Art. 13. O IBAMA, ou o Órgão convcniado no Estado, pode 
antecipar à corte cm uma UPA, desde que a antecipação esteja pre 
vista no Plano Operacional Anual • POA. 

Parágrafo único. No caso de a . antcci pação não - ter sido 
prevista 110 POA, este deve ser reformulado e encaminhado à Ge 
rência Executiva do IBAMA. ou ao Órgão convcniado, no Estado, 
para análise e aprovação. 

Art. 14. No caso de o detentor do PMFSErnprcsarial não se 
enquadrar na categoria de indústria processadora de matéria-prima, a 
Iíbcração da Autorização para Transporte de Produtos Florestais - 
ATPF fica condicionada à apresentação de contratos de compra e 
venda corn as indústrias consumidoras. respeitando o volume liberado 
na /\PE. 

/\n. 15. O detentor do PMFSEmprcsarial deve apresentar, 
obrigatoriamente. 'a A11Qta\·,10 de Responsabilidade Técnica (ART) do 
técnico ou da cruidadc rcsponsãvcl pela elaboração, execução, su- 
pervisão e orientação técnica, · · 

Parágrafo único. Ocorrendo alteração de responsabilidade 
técnica do PMFSEmprcsarial, o detentor deve apresentar uma nova 
ART. bem como a .:0111pro,·:1ç;10 da baixa da /\RT anterior. 

· Art. 16. No caso de trunsfcrêucia do PMFSEmprcsarial. o 
adquirente deve apresentar ao IBAM/\. ou ao Úrgfio convcniado no 
Estado, respectivo Termo de Transferência do PMFSEmprcsarial. re 
gistrado no Cartório de Registro de Títulos e Documentos, assumindo 
todas as responsabilidades previstas no plano de manejo adquirido. 
· Art, 17. Para a realização da vistoria técnica nas áreas re 
lacionadas aos POAs e posterior emissão do parecer sobre a situação 
do PMFSEmprcsarial. devendo ser avuliados os itens descritos no 
Anexo VIII desta IN. 

. SEÇ-3,0 Ili · 
DO MÀNEJO FLORESTAL SUSTENTÁVEL DE USO 

MÚLTIPLO lNDIVIDUAL - PMFS!odividual. 

A rt. 18. A Exploração dos recursos florestais na Bacia Ama 
zôruca, por proprietários ou legítimos possuidores de glebas rurais 
com área de até quinhentos hectares, será admitida mediante apre 
sentação de Plano de Manejo Florestal Sustcntá7vcl de Uso Múltiplo 
Individual • PMFSI ndi vidual, observadas as normas estabelecidas e 
os Anexos IX e X desta IN. 

Art, 19. O PMFSlmlividual deve ser protocolizado, cm duas 
vias, na Gerência Executiva do IBAMA, ou no Órgão conveniado do 
Estado, onde se localiza a área a ser manejada, devendo uma via ser 
devolvida ao rcqucrcn!e, após análise. · · 

Art. 20. Na ausência de Inventário Florestal a 100% (cem 
por cento), deve ser apresentar a Relação de Árvores a serem ex 
ploradas (Anexo XI) da UPA. com porte comercial, sendo que as 
árvores a serem exploradas na próxima colheita tê111 o seu incremento 
monitorado por um sistema amostral. 

§ 1° A intensidade de exploração .nadcircira de que trata o 
caput deste artigo deve ser de. no máximo, vime metros cúbicos por 
hectare. 

§ 2° No caso de apresentação de inventário a 100% (cem por 
cento). (Anexo VH) a q uamidade a ser explorada é . a definida no 
mesmo. . 

'Art, 21. Quando definido por recomendação técnica, os cipós 
das árvores destinadas ao abate devem ser cortados, no mínimo, um 
ano antes da sua exploração. · · · 



. . SEÇÃO VI 
DO MANEJO FLORESTAL SUSTENTÁVEL DE USO 
MÚLTIPLO EM FLORESTA DE PALMÁCEAS PARA 

PRODUÇÃO DE PALMITO - PMFSPalmácc.1s. 

Art. 44; O Plane> de Manejo Florestal Sustentável de Uso 
Múltiplo desenvolvido cm áreas de Floresta de Palrnãceas com a 
finalidade de produção de palmito - PMFSP,rlmáceas. deve se en 
quadrar nas modalidades de planos de manejo desta IN e nos Anexos 
XVI e XVII. 

Art. 45. No caso do manejo florestal para exploração de 
palmito. a avaliação do potencial de palmito existente na área sob 
manejo, deve ser realizada por amostragem. 

Parágrafo único. O método de amostragem deve prever uni 
dades de amostra retangulares com lados de vinte e cinqüenta metros. 
ou outra amostragem desde que de adequação cicntificamcruc com 
provada, apresentando, obrigatoriamente, a descrição da metodologia 
do cálculo de amostragem ·e número de amostras. e o delineamento 
estatístico completo que justifique os cálculos. 

Arl. 46. O ciclo de corte deve obedecer aos seguintes 'limites mínimos: I - a empresa apresente justificativa técnica para C> trans- 

1 - de 1rês anos para as espécies que perfilham; porte; . . . _ 
li - de sete anos para as espécies que não perfilham. ll - o transporte sep realizado na época prevista pelo POA e 
Art. 47. No caso de exploração de palmito e madeira numa na quantidade e/ou volume por ele limitado: . . _ 

mesma área llc>rcstai, as UPA serão inclcpcndcntes e deverão estar 111 - a rota de transporte seja pré-estabelecida ejustificada no 
relacionadas ao ciclo de corte de cada produto. POA. 

Art. 48. Na exploração de UPA para obtenção exclusiva de Art, 59. No caso do PMFSlndividual e PMFSComunilário 
palmito oriundo de espécies que não perfilham. deverão ser mantidos será aceito como comprovante de domínio da área e do tempo de 
dez por cento dos indivíduos adultos. ,1 fim de promoverem a pro- residência. a Declaração da -Associaçiio ou da Cooperativa a que o 

______________________________ <_h_1ç_r_1o_d_c_s_·emcntcs e a regeneração natural. interessado pe11cncer. 
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Art. 22. ·O PMFSlndividual deve estabelecer um ciclo de 
corte não inferior a vinte e cinco anos, 

Parágrafo único. O IBAMJ\ pode aceitar, excepcionalmente. 
ciclo de corte inferior ao cs1ipuh,do no caput deste ;inígo. dvsdc que 
comprovada a sua viabilidade técnica, mediante dados do inventário 
florestal da área manejada, do incremento das espécies <' ap6s rea 
l i zação de vistoria técnica. 

. Art. 23. O IBAMA. ou ;10 Órgão convcniado no Eswdo. 
pode antecipar o corte cm uma UPA. desde que ,, anu-cipaçâo estcju 
prevista no POA. (Anexo Xll). . 

Parágrafo único. No caso de aruccipação não ter sido pre 
vista no POA; este deverá ser reformulado e encaminhado ;1 Gerência 
Executiva do IBAMA. ou ao Órgão convcniado no Estado, p;,ra 
análise e aprovação. 

Art. 24. O detentor do PMFSlndívidual deve realizar a iden 
tificação e marcação, . com placas numeradas, de lOO'ií- (cem por 
cento) das árvores a serem exploradas. 

· § l O As placas de identificação das árvores refcrid,1' no caput 
deste artigo devem ser afixadas, após abate. na parte superior de seus 
tocos. 

§ 2º O caminhamente e a marcação das :íno:\:s a serem 
exploradas devem permitir a sua fácil íocalização. 

· Art. 25. O JBAMA. ou o Órgão convcniado no Estado. 
fornecerá Tabela de Volume ao detentor do PMF.Slndi\'idu;il. para 
determinação do volume individual de árvores. 

§ 1° O volume individual das árvores poderá ser calculado 
por equação de volume específica da área. ou outro meio mais prc 
ciso, desde que comprovada a sua adequação cm cada caso. 

~ 2º No caso de> detentor do PMFSJndividual encontrar di 
ficuldade na utilização da Tabela de Volume ou cm algum cálculo 
exigido nos respectivos formulários. o IBAMA ou o Órgão con 
vcniado no Estado dará suporte nos referidos cálculos. 

Art, 26. Somente será admitido o protocolo de um PMF 
Slndividual p_ara cada detentor. 

Art. 27. O PMFSlndividual é intransferível. salvo nos casos 
de alienação do imóvel. 

Art. 28. O IBAMA produzirá e divulgará cartilha sobre as 
técnicas a serem adotadas na execução do PMFSlndividual. 

Art. 29. No caso de o detentor do PMFS!ndividual não 
dispor de equipamento adequado para o gcorrcfcrcnciamcnto da gleba 
rural e da J\MF, este deverá ser feito pelo IBAMA. ou pelo órgão 
oonvcniado no Esrado, quando da vistoria da área. 

Art, 30. A vistoria técnica de campo realizada na ,\rca do 
PMFS!ndividual deve considerar os itens relacionados no. Anexo 
xm. desta 1N. 

Parágrafo único. Na análise dos itens mencionados no caput 
. deste artigo, o técnico vistoriador deve considerar a adequação de 
cada item à simplicidade exigida no PMFSlndividual. 

. Art. 31. O detentor do PMFSlndividual deve apresentar 
anualmente ,ao IBAMA, ou ao Órgão convcniado no Estado, o Rc 
latório de Arvores Exploradas e o Relatório das Atividades dcscn 
volvidas na área sob manejo (Anexos XIV e XV). 

Art, 32. A exploração cm área maior do que quinhentos 
hectares, ou ultrapassar qualquer dos limites impostos nesta Seção, 
deve ser feito sob a forma de Plano de Manejo Florestal Sustentável 
de Uso Múltiplo cm Escala Empresarial> PMFSEmprcsarial. 

. SEÇÃO IV . 
PLANO DE MANEJO rLORESTAL SUSTENTÁVEL DE USO 

MÚLTIPLO CQMUNITÁR10 - PMFSComunitário. 

Art, 33. A exploração de recursos florestais na bacia ama 
zônica pode ser efetuada por Plano de Manejo Florestal Sustentável 
de Uso Múlliplo Comunitário • MFSComunitário por intermédio de 
associações ou 

cooperativas de legítimos possuidores de glebas rurais com 
área de até quinhentos hectares, mediante um único Plano de Manejo 
Florestal Sustentável, que aglutine glebas individuais, respeitado o 
limite máximo de quinhentos hectares anualmente explorados. . 

Parágrafo único. No caso de glebas de propriedade ou posse 
coletiva, deverá ser respeitado o limite máximo de quinhentos hec 
tares explorados anualmente. 

Art. 34. Os procedimentos administrati vos e técnicos re 
lativos ao manejo florestal a ser desenvolvido de forma comunitária, 
podem optarem pela sistemática dos planos de manejo disposto nas 
seções anteriores desta IN. ressalvado os aspectos documentais pre 
vistos nesta Seção. 

Art, 35. A Gerência Executiva do IBAMA ou o Órgão con 
vcuiado no Estado podem designar engenheiro florestal ou agrônomo 
habilitado do seu quadro de pessoal. ou por ele credenciado, para 
auxiliar as associações ou cooperativas na elaboração de seus PMFS· 
Comunitário, desde que as associações ou coopcrmivas não dispo 
nham de técnicos para este fim. 

A11. 36. Na ausência de Inventário Florestal a 100% (cem 
por cento). deve ser apresentar a Relação de Árvores a -scrcm ex 
ploradas (Anexo XI) da UPA, com porte comercial, sendo que as 
árvores a serem exploradas na próxima colheita têm o seu incremento 
monitorado por um sistema amostral. 

§ 1 o J\ intensidade de exploração madeireira ele que trata o 
· caput deste artigo deve ser de, no máximo, vinte melros cúbicos por 
hectare. 

. .. § 2° No caso de apresentação de inventário a 100% (cem por 
cento), (Anexo VII) a quantidade a ser explorada é a definida no 
mesmo, 

Art.' 37. · A Gerência Executiva do !BAMA. ou o Óraão 
con vcniado no Estado pode estipular prazos para o cumprimento de 
eventuais pendências relativas ao PMFSComunitário. sem prejuízo do 
andamento das operações previstas no POA. 

------------------· 

Parágrafo único. A associação ou cooperativa pode fazer uso 
da prerrogativa constante no caput deste artigo. no máximo duas 
vezes consecutivas. 

Art. .l~. A comprovação d:, kgi1imid,1üc ela as,ociação ou 
cooperativa será efetuada mediante .i apresentação de cópia autcn 
ticada cm cartório, ou pelo funcionário do IB,\MA. ou do órgão 
convcniado do E~tado no alo da protocolização dos seguintes do 
cumcmos: 

1 - fowtu\o Social. devidamente registrado cm cartório ou 
cópia da sua publicação cm diário oficial: 

li - Cadastro Nacional de Pessoa Jurídica , CNPJ; 
l1l - Ata da Assembléia que elegeu a diretoria registrada cm 

cartório ou cópia da sua publicação cm diário oficial: 
IV - Cadastro de Pessoa Físic:a <' Carreira de Idcntidudc do 

seu Presidente, 
;\ I'' Quando a associacão ou cooperativa for dirigida por 

Colegiado. deverão ser apresentados os documentos de identidade e 
C:PF da diretoria: 

§ ~º No ato da protocolizaçào do PMFSCoq1uni1úrio. ;i ,ts 
S(X'i\~Ç;1o ou cooperativa deve ter, no mínimo, um ano de existência a 
coutar da dsiw do registro cm cartório, ou publicação cm diário oficial 
da sua ala de constituição. e nos casos excepcionais serão examinados 
pela Gerência l-xccuuva do IBAM1\. ouvida a sua Câmara Técnica. ~ >º O, associados ou cooperados <JUC estiverem sendo re 
presentados pela associação ou cooperativa devem apresentar cópia 
da Carteira de Identidade e do CPF. autenticada cm cartório. ou pelo 
funcionário do IBAMA. ou do órgão convcniado do listado no ato da 
protocolizaçâo. 

An. 39. A associação ou cooperativa pode receber do JBA 
MA. ou do órgão convcniado no Estado, documento de comprovação 
de origem dos produtos explorados. apresentando laudo técnico de 
engenheiro florestal ou agrônomo habilitado. credenciado pelo IBA 
M A. ou do órgão conveniado do Estado especificamente para este 
fim. com a devida Anotação de Responsabilidade Técnica - ART. 

Art. 40. A aprovação do PMFSComuni/ário fica condicio 
nada ao cumprimento das exigências dos planos de manejo disposto 
'nas seções anteriores desta IN e respectivo laudo de vistoria de 
c,1mpo. · 

Art, 41. A exploração cm área maior do que quinhentos 
hectares. ou u hrapassar qualquer dos 1 i mires i mpostos nesta Seção, 
deve ser feito sob a forma de Plano de Manejo Florestal Sustentável 

· de Uso Múltiplo cm Escala Empresarial - PMFSEmprcsarial. 

SEÇÃO V , 
· PLANO DE MANEJO RORESTAL SUSTENTAVEL DE USO 

MÚLTIPLO SOB REGIME DE CERTíf'JCAÇÃO - PMFSem 
Certificaçâo · 

A1t. 42. Os detentoras de P!:1110 de Manejo Florestal Sus 
tentável de Uso Múltiplo cm Regime de Certificação - PMFScm 
Certificação, podem ser incluídas na categoria de Em Regime de 
Certificação. quando cumpridas ;is determinações estabelecidas para 
certificação. 

Art. 43. A exploração do POA no PMFScm Certificação, 
pode prever extração de toras cm toda a AMF, a fim de selecionar os 
indivíduos de porte comercial que forem de interesse econômico do 
seu detentor. 

§ l O No caso de Plano de Manejo com fins de produção de 
madeira, que comprovar certificação. o voluree lotai anual a ser 
extraído pode alcançar um metro cúbico por espécie, por hectare, cm 
relação à AMF. · 

§ 2• Nc> caso de comprovação pela Câmara Técnica do 
IBAMA. o atendimento pelo Plano de Manejo dos indicadores e 
verificadores estabelecidos, o volume anua l total a ser extraído pode 
alcançar um melro cúbico por espécie, e por hectare, cm relação a 
UPA. 
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Parágrafo Único. As putmáccas destinadus à produção de 
semente referidas no caput deste artigo. deverão estar distribuídas 
regularmente na UPA. 

~ An, ~9. Quuudo da n::~diz~1ção <la , isioria técnica de campo 
cm área de PMFSPalmito. devem ser avaliados C>S itens descritos no 
Anexo XVIII. 

CAPÍTULO li 
DAS SANÇÕES ADMINISTRATIVAS E PENAIS 

Art. 50. Constatadas incorreções ou irregularidades . através 
de vistoria de acompanhamento, entre a, informações prestada, e os 
dados de campo. o executor do Plano de Manejo será notificado e 
deverá apresentar justificativas ou proposta de correção do processo 
de execução do plano. no prnw máximo de 10 (dez) dias úteis. sem 
prejuízo das sanções previstas na Lei 9.605 de 12 de fevereiro de 
1998 e no Decreto l 179. de 21 de setembro de 1999. na contlguração 
de dano ambiental. 

Parágrafo único. Constatada irregularidades técnicas o IB,\ 
~1,\ informará ao Conselho Regional de Engenhari.1 e Arquitetura - 
C'REA e. quando couber, ao Ministério Público. 

· Art. 51. Não cumprida a exigência do artigo anterior e unia 
vez não caracterizado dano ambiental. a Gerência Executiva do IBA 
MA, ou Órgão convcniado no Est;ido. promoverá a suspensão do 
plano de manejo. estabelecendo prazo para o cumprimento das pen 
dências, findo o qual. sem o devido atendimento ou a apresentação de 
justificativa, devem ser iniciados os procedimentos para o seu can 
cclamcnto, 

Parágrafo único. O cancelamento do plano de manejo não 
exime seu detentor. nem seu responsável técnico das sanções pre 
vistas na legislação cm vigor. 

CAPÍTULO Ili 
DAS DISPOSIÇÕES GERAIS E TRANSITÓRIAS 

Art. 52. A taxa de vistoria prevista na legislação será cal 
culada considerando-se a área a ser explorada no ano. de acordo com 
o Plano Operacional Anual - POA. 

Al1. 53. Protocolizado os Planos de Manejo de <JUC trata o 
art. !º, o IBAMA ou órgão convcniado terá dez dias para análise 
documental e solicitação de complementação de documentos ao in 
teressado, e mais cinqüenta dias para deliberação sobre o Pl,1110 apre 
sentado. 

§ Iº Concomitante à apresentação do Inventário Florestal. o 
detentor do Pláno de Manejo deverá aprgsentar. mapeamento gcor 
referenciado, cm escala compatível. das Arcas de Reserva Florestal 
Legal objeto do Plano de Manejo. incluindo documentação cartorial. 
ou Termo de Ajustamento de Conduta. firmado pelo possuidor com <> 
IBAMA. ou Órgão convcniado no Estado, conforme estabelecido no 
§ 10. do art.Iô, da Lei n? 4.771, de 15 de setembro de 1965. alterada 
pela MP nº 2.166·67, de 24 de agosto de 2001. contendo a área total 
de> imóvel e a área da Reserva Legal a ser manejada. s 2° Na hipótese do cômputo das áreas relativas a área de 
preservação permanente no cálculo do percentual de reserva legal. 
deverá ser observado o disposto no art. 4°, da Lei nº 4.771. de 1965. 
alterada pela MP nº 2.166-67, 24 de agosto de 2001. 

Art. 54. Os Planos Operacionais Anuais - POA relativos a 
qualquer modalidade de manejo serão protocolados como documentos 
dos seus rcspccti vos Planos de Manejo. 

Art. 55. Oficializadu a aprovação dos Planos de Manejo 
PMFSJndividual. Palmito,PMFSPalmito, PMFScm Certificação e 
PMFSCmnunitário. o interessado deverá apresentar o Termo de Rcs- · 
ponsabilidadc de Manutenção de Floresta Manejada - TRMFM (Ane 
xo Ili). devidamente averbado à margem da matrícula do imóvel 
competente, ou Termo de Compromisso para Averbação de Plano de 
Manejo Florestal Sustentável • TCAPMFS (Anexo JV), Termo de 
Responsabilidade de Averbação de Reserva Legal - TRARL (Anexo 
V) e o Termo de Compromisso de Averbação de Reserva Legal - 
TCARL (Anexo XIX), Laudo Técnico com Anotações de Respon 
sabilidade Técnica-Ak'F, quando será expedida a Autorização para 
Exploração. APE (Anexo VI) da Unidade de Produção Anual - UPA, 
conforme a sua modalidade. 

Art. 56. A APE expedida pela Gerência Executiva do lBA 
MA. ou pelo Órgão convcniado no Estado. definindo o volume apro 
vado, constitui instrumento de controle da origem da matéria-prima 
florestal. 

A11. 57. A Autorização para Transporte de Produto Florestal 
ATPF. será fornecida de acordo com a legislaçâo vigente. 

Art. 58. No caso de transporte de matéria-prima florestal 
dentro de áreas pertencentes a um único plano de manejo, 11 Gerência 
Executiva do !BAMA ou o Órgão conveniado no Estado deverá 
fornecer doclaração para transporte entre as áreas de exploração e a 
área de esplanada dentro do PM FS ou na propriedade da área onde 
está instalado o Plano de Manejo.cm substituição a J\TPF, desde 
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Parágrafo único. A Associação de que trata o caput deste 
artigo, deverá estar devidamente constituída há pelo menos um ano, a 
contar do registro cm cartório. ou publicação cm diário oficial, da ata 
da sua fundação, e nos casos excepcionais serão examinados pelo 
IBAMA, ouvido a Câmara Técnica. 

Art. 60. O detentor elo plano de manejo florestal sustentável 
pode receber do IBAMA, ou do Oreão convcniado no Estado, do 
cumento de comprovação de origem da madeira explorada através do 
plano aprovado. após a apresentação de laudo técnico emitido gor 
profissional legalmente habilitado do quadro do IBAMA, ou de Õr 
gão convcniado no Estado. ou [.X_)r estes credenciados. especifica 
mente para este fim com a devida Anotação de Responsabilidade 
Técnica. · · 

Art. 61. A Diretoria de Florestas. através da Coordenação 
Geral de Gestão dos Recursos Florestais. deve promover a realização 
de seminários, reuniões e cursos de curta duração. a fim de divulgar 
esta IN na Rcuião Amazônica, 

. Art. 62. O lBAMA deve implantar núcleo de apoio ao de 
senvolvimento do manejo florestal, a fim de facilitar a transferência 
de tecnologias voltadas ao manejo florestal e ter como prioridade 
organizar banco de dados sobre o manejo florestal na Amazônia. 

Art, 63. O IBAMA deve promover, periodicamente, uma 
avaliação da implementação dos resultados e reflexos desta IN. 

Art. 64. Para a implantação de Plano de Manejo cm raio 
inferior a dez quilômetros da área de entorno de reserva indígena 
deverá ser ouvida a FUNAI, até que seja deferido outro limite. 

Art. 65. Para implantação de Plano de Manejo cm raio in 
ferior a dez· quilômetros da área de entorno da unidade de con 
servação, deverá ser ouvido o Órgão ao qual a unidade esteja vin 
culada, conforme o preconizado na Resolução CONAMA 13/90. 

Art. 66. Para o exercício da atividade de elaboração e exe 
cução dos Planos de Manejo será obrigatória a apresentação pelos 
profissionais habilitados do comprovante de recolhimento da ART, 
Junto ao CREA • Conselho Regional de Engenharia e Arquitetura. 

Parágrafo Unico - Os profissionais e técnicos habilitados do 
quadro do IBAMA ~e executam atividades de análise e vistoria cm· 
Planos de Manejo ncam também obrigados a apresentar o com 
provante do recolhimento da ART, junto ao CREA - Conselho Re 
gional. de Engenharia e Arquitetura, cujas despesas serão custeadas 
pelo IBAMA. . 

Art. 67. O IBAMA poderá celebrar convênios. acordos e 
contratos com pessoa física ou jurídica pam o fiel cumprimento desta 
Portaria. 

Art, 68. Esta Portaria entra cm vigor na data de sua pu 
blicação. 

Art. 69. RcvoRmn-sc as disposições cm contrário, especial 
mente os arts. lº, 2º, 4u a 46, 48. 50 da Portaria IBAMA nº 48-N, de 
10 de julho de 1995 e as Instruções Normativas IBAMA nºs. 4, 5, e 
6, de 28 de dezembro de 1998. 

HAMÍLTON NOBRE CASARA 

ANEXO 1 

INFORMAÇÕF.S MÍNIMAS QUE DEVE CONTER O 
PMFSEmprcsarial 

O !.Objetivos: 
02.Rclação das espécies a serem manejadas. volume médio 

por· hectare e volume total a ser explorado anualmente: 
03.Ciclo de corte: · 

· 04.Mapas da propriedade. cm escala adequada, com os pa 
ralelos e meridianos envolvidos. legenda e convenções. mostrando 
lpcalização, acesso. confrontantes, rios e estradas. tipos florestais. 
Arcas de Reserva Lcaal - RL. Arcas de Preservação Permanente - 
APP, Reservas ParticuÍarcs dQ Patrimônio Natural - RPJ>N. Arcas de 
Interesse Ecológ.ico - ARIE. Arca do Plano de manejo Florestal Sus 
tentável • PMl·SEmprcsaríal. áreas rcflorestadas e áreas utilizadas 
com . agropecuária. 

Oô.Anoração de Responsabilidade Técnica· ART, validando 
as informações apresentadas no item anterior. · 

· INFORMAÇÕES QUE DEVEM CONTER OS PLANOS 
OPERACIONAIS ANUAIS - POAs, A SEREM DESCRITAS DE 
FORMA DI:."TALHADA 

I.ITENS GERAIS: 
· . Ll.Relatõrio das atividades realizadas. constituintes do POA 

anterior (a partir do 2° POA). 
1.2.Mapa da UPA a ser explorada no ano 
1.3.Cronograma de Execução 
1.4.Scgurança no trabalho 
1.5.1 ntra-csmnura do acampamento 
2.FASE PRÉ-EXPLORATORIA 
2.1.Dclímitação da AMF e das UPA 
2.2.Abcrtura de Picadas de Orientação do ln vcntário Flo 

restal de 100% dos indivíduos de porte comercial a serem explo 
rados. 

2.3.Invent.írio Florestal a 100% 
2.4.Mierozoneamcnto; Corpos d'água, cipoais .. tabocais e de 

mais informações obtidas a partir do IFl00% 
2.5.Cortc de cipós (quando for o caso) 
2.6.lntra-cstrutura para exploração: estradas primárias, se 

cundárias, pátios, cruzamento de cursos d'ãgua e tri I has de arraste, de 
acordo· com as especificações técnicas 

. 3.FASE EXPLORATÓRIA · 
3.1.Cortc/ Abate de árvores · 
3.2.Arrnstc 
3.3.0peraçõcs de pátio 
4;FASE PÓS-EXPLORATÓRIA' 
4.1.Monitoramento das atividades da empresa 
4.2.Tratos Silviculturais · 
4.3.Proteção florestal 
4.4.Monitoramcnto do desenvolvimento da floresta 
4.S.Manutcnção da infra-estrutura 

ANEXO 11 

QUADRO DE DOCUMENTOS NECESSÁRIOS AO 
PMl'SEmprcsarial 

01. Requerimento do Interessado ao IBAMA. 
02. Prova de Propriedade e Certidão atualizada ou prova de 

justa pos,c. * · 
03. Contrato de arrendamento ou comodato. averbado às 

margens da matrícula do imóvel no Cartório de Registro de Imóveis 
competente. o ciclo de corte. com prazo de vigência compatível. · 

04. Tcnno de Responsabilidade de Averbação e Reserva Le- 
gal • TRARL (Anexo V). . 

05. Termo de Compromisso para Averbação de Reserva Lc 
gal - TCARL, quando se tratar de justa posse (Anexo VI). 

06. Termo de Responsabilidade de Manutenção de Floresta 
Manejada - TRMFM (Anexo l!I). 

07. Termo de Compromisso para Averbação de Plano de. 
Manejo Florestal Sustentável • TCAl'MFS (Anexo IV). 

08. Comprovante do pagamento do Imposto Territorial Rural 
• ITR. . 

09. Ccnidão emitida pelo 6rgão competente. confirmando ,1 
validade do· documento apresentado. quando se tratar de justa pos 
se. 

10. Croqui gcorrcfcrcnclado de acesso i\ propriedade. a partir 
da cidade mais próxima. 

11. Mapas gcorrcfcrcnciudos da propriedade, constando áreas 
de preservação permanente, de reserva legal. áreas já exploradas e a 
serem exploradas, as de uso atual do solo e demais usos. hidrografia. 
confrontantes. paralelos e meridianox, escala, convenções e legen 
das. 

12. Comprovante de recolhimento do valor da vistoria téc 
nica (Tabela de Preços do IBAMA). 

13. Declaração emitida pela FUNAI de que o plano de ma 
nejo pode ser executado, quando o mesmo estiverlocalizado a menos 
de 10km de terras indígenas. E:..~sc limite passa a ser automaticamente 
modificado a critério da FUNAL 

14. Plano Operacional Anual. 
15. Comprovante de Anotação de Responsabilidade Técnica 

- ART. de elaboração/execução e assistência técnica entre o pro- · 
prietárío e o Engenheiro Responsável. 

* Documentos que Caracterizam justa posse: 
.Autorização de Ocupação de Terras Públicas; 
.Carta de Anuência; 
.Contrato de Alienação de Terras Públicas da União: 
.Contrato de Concessão de Direito Real de- Uso: 
.Corurato de Concessão de Terras Públicas; 
.Contrato de· Promessa de Compra e Venda de Terras Pú- 

blicas da União: 
.Dccrcto Estadual de Reservas para áreas comunitárias: 
. Licença de Ocupação de terras públicas; 
.Tcrmo de Doação; 
.Título Provisório de Terras Públicas Estadual: 
.Ccrtidão de Inscrição de Ocupação de Terras da União (ter 

renos de Marinha e acrescidos): 
.Contrato de Cessão de Uso: 
.Contrato de Concessão de Direito Real de Uso Resolúvel. 

ANEXO Ili 

TERMO DE RESPONSABILIDADE DE MANUTENÇÃO DE 
FLORESTA MANEJADA - TRMFM 

INSTITUTO BRASILEIRO DO MEIO AMBIENTE E DOS 
RECURSOS 

NATURAIS RENOVÁVEIS 
GERl~NCIA EXECUTIVA ((iEREX) _ 
Aos ... dias do mês de do ano de .... o Sr .... filho de ... e 

de ... residente município distrito ... (UF) ... estado civil ... 
nacionalidade profissão ... CPF ... RG/Órgão Emíssor/UF ... le- 
gítimo proprietário do imóvel denominado município de ... neste 
Estado. registrado sob o nº ... fls ... do livro , DECLARA permite as 

· autoridades competentes, tendo cm vista o que dispõem as legislações 
florestal e ambiental vigentes, q uc a floresta ou a forma de vegetação 
existente na área de ... hectares fica gravada como de utilização 
limitada. podendo nela ser feita somente a exploração florestal sob 
forma de Manejo Florestal Sustentável, desde que autorizado pelo 
IBAMA. O atual proprietário compromete-se por si, seus herdeiros ou 
sucessor, a fazer o presente gravamc sempre bom. firme e valioso. 
. CARACTERÍSTICAS E CONFRONTAÇÕES DO IMÓ- 
VEL 

Descrever de acordo com a área demarcada no mapa que faz 
pane í ntcgrantc do presente termo. 

· LIMITES DA ÁREA MANEJADA 
Descreverde acordo com a área demarcada no mapa que faz 

parte integrante do presente TERMO. O proprietário compromete-se a 
efetuar a averbação do presente TERMO, bem como mapa de de 
limitação da área objeto do manejo florestal, no Cartório de Registro 
de Imóveis 

DECLARA, finalmente, possuir pleno conhecimento das 
sanções a que fica sujeito pelo descumprimento deste TERMO. 

Firma o presente TERMO cm três vias de igual teor e forma 
na presença do Gerente Executivo do IBAMA, que também o assina, 
e das testemunhas abaixo qualificadas, as quais rubricam os mapas 
cm três vias. 

Fica a área referida vinculada ao Instituto Brasileiro do Meio 
Ambiente e dos Recursos Naturais Renováveis - IBAMA, a contar 
desta data. para efeito de cumprimento do PMFSEmprcsaríal. 

Seção 1 91 

Assinam o Gerente Executivo do IBAMA. o Proprietário ou 
possuidor e duas testemunhas identificadas através de número da 
Identidade. nome do órgão expedidor e número do CPF 

ANEXO IV 

TERMO DE COMPROMISSO PARA AVEB,BAÇÃO DE PLANO 
DE MANEJO FLORESTAL SUSTENTAVEL - TCAPMFS 
INSTITUTO BRASILEIRO DO MEIO AMBIENTE E DOS 

RECURSOS 

NAT()RAIS RENOVÁVEIS 
GERENCIA EXECUTIVA (GEREX) __ 
Aos dias do mês de ... do ano de .... , o Sr .... filho de ,: de 

... residente município ... distrito ... (UF) ... estado cívil na- 
cionalidade , profissão ... CPF ... RG/Órgão Emissor/UF ... legítimo 
proprietário do imóvel denominado ... município de ... neste estado. 
COMPROMETE-SE perante as autoridades competentes, tendo cm 
vista o que dispõem as legislações florestal e ambiental vigentes, que 
a floresta ou a forma de vc~ctação existente na área de ... hectares. 
objeto do P.M.F.S. protocolizado no IBAMA sob n" .. ./... terá uti · 
lização restrita 11 exploração florestal sob a forma de M.ANFJO H.0- 
RF..STAL SUSTENTA VEL. devendo ser averbada à margem da ma 
tríeula do imóvel no Cartório de Registro de Imóveis. 'tão logo se' 
concretize a titularidade de imóvel a seu favor. 

CARACTERISTICAS E CONFRONTAÇÕES DO IMÓ 
VEL 

Descrever de acordo com a área demarcada no mapa que faz 
parte integrante do presente TERMO. 

LIMITES DA AREA MANEJADA 
Descrever de acordo com a área demarcada no mapa que f:rt. 

parte integrante do presente TERMO. 
. DECLARA, finalmente. possuir pleno· conhecimento das 

sanções que fica sujeito pelo descumprimento deste Termo. · 
Firma o presente TERMO cm três vias de igual teor e foi ma. 

na presença do Representante do IBAMA, que também o assina. e 
das testemunhas abaixo qualificadas. as quais rubricam os mapas cm 
três vias. 

Assinam o Gerente Executivo do IBAMA. o Proprietário ou 
possuidor e duas testemunhas identificadas através de número da 
Identidade. nome do órgão expedidor e número do CPF. 

ANEXO V 

TERMO DE RESPONSABILIDADE DE AVERBAÇÃO DE 
RESERVA LEGAL - TRARL 

INSTITUTO BRASILEIRODO MEIO AMBIENTE E DOS 
RECURSOS NATURAIS RENOVÁ VEIS 

GERÊNCIA EXECUTIVA (GEREX) _ 
Aos dias do mês de ... do ano de ..... o Sr · ... filho de e de 

.. residente município ... distrito ... (UF) .. estado civil na- 
cionalidade ... profissão ... CPF. .. RG/Órgão Emissor/UF .. .lcgítimo pro- 
prietário do imóvel denominado município de .... neste estado. re- 
gistrado sob nº ... fls ... · do livro de registro de imóveis. assume a 
rcsponsabi I idade de efetuar a averbação do Termo acompanhado de 
mapa ou croqui delimitado a área preservada à margem da inscrição 
da matrícula do imóvel no registro de imóveis competente (Parágrafo 
único do artigo 44 da lei nº 4771 /65 e § 1 ° do artigo 8° do Decreto n" 
1282/94) cm atendimento ao que determina a citada Lei e Decreto, 
que a floresta ou forma de vegetação existente, com área de ... hcc 
tares, não inferior a ... do total da propriedade compreendida 110s 
limites abaixo indicados, fica gravada como de utilização limitada. 
não podendo nela. ser feito qualquer tipo de exploração sem au 
torização do IBAMA. O atual proprietário compromete-se por si. seus 
herdeiros ou sucessores, a fazer o presente gravam e sempre oom. 
firme e valioso. 

Proprietário 
CARACTERÍSTICAS E CONFRONTAÇÃO DO IMÓVEL 
LIMITES DA AREA PRESERVADA . 
Firma o presente TERMO cm três vias de igual teor e forma 

na presença do Representante do IBAMA , que também o assina, e 
das testemunhas abaixo-qualificadas. 

Assinam o Gerente Executivo do IBAMA. o Proprietário ou 
possuidor e duas testemunhas identificadas através de número <la 
Identidade, nome do órgão expedidor e número do CPF. 

ANEXO VI 

AUTORIZAÇÃO PARA EXPLORAÇÃO D!;: PMFS - APE 

MINISTÉRIO.DO MEIO AMBIENTE 
INSTITUTO BRASILEIRO DO MEIO AMBIENTE E 
DOS RECURSOS NATURAIS RENOVÁVEIS 
DIRI:."TORIA DE FLORESTAS 
Gerência Executiva de: -----------~- 
Nº de ordem: __ Nº da autorização: Validade: 

_J_J_ a_/_/_ 
1. DADOS DO PMFS 
- Detentor: --=--------------- 
. Responsável Técnico: -,,,..----------- 
• Protocolo do PMFS N" Ofício de aprovação 

Nº · Data: I ___J 
--2. DADOS DO PROPRIETÁRIO/POSSUIDOR E DO IMÓ 

VEL 
- Proprictãrio/l'ossuidor: ------------- 
• Areada propriedade: __ haMunicípio: _ 
• Arca total do plano: _. __ haDcnominaçâo:.=--~-- 
. Arca autorizada para: exploração:' ha Transcrição I 

Matrícula Nº=-----,- 
• Volume autorizado: 1113 Registro Do Imóvel Nº: 

3 . EXPLORAÇÃONOLUME DE MADEIRA EM TORA 
(cm m3): 



Diário Oficial n1-> 169-E, segunda-feira. 3 de setembro de 200·1 
, ISSN 1415-1537 

Espécie:-----·· 
Espécie: _ 
Espécie: .... 
Espécie: _ 
Espécie: __ 
Espécie: ---··· .. 
Espécie: _ . . . 
Espécie: _ 

Vol: 
Vol: . -·······. 
Vol: . ---- 
Vol: .. --· :. 

Espécie:. 
Espécie: .... 
Espécie: _ 
Espécie: ··--- . 
Espécie: _ 
Espécie: 
Espécie: ·-··---- 
Espécie: _ 

Vot:·-----·····--··· 
Vol: -------········· 
Vol: ···-----------· 
Vol: -------·· 
Yol: _ 
Vol: 
Vol: -----··--· - 

Vai: ------- 
Vol: 
Vol: ······---·· 
Vol: , Vol: ------···· 

4. OUTROS PRODUTOS FLORESTAIS: 

Assinatura Chcfc/Ditcc .. ·- - - Gerente 
Executivo 

IMPORTANTE 
. O uso irregular desta autorização, implica na sua cassação, bem como nas sanções previstas na 

legislação vigente . 
. Esta autorização não contém emendas ou rasuras. 
. Cópia desta autorização deve ser mantida no local da exploração para efeito de fisca- 

lização. 
. O volume autorizado de exploração não quita volume pendente de reposição florestal. 
. Os danos técnicos de exploração do plano são de inteira responsabilidade do engenheiro 

responsável. 

ANEXO vn 

Ficha de Inventário Florestal a 100% 
Protocolo/ano: _ UPA: Data: __J__J_ Ficha: __ 

N i • i i i i -r-r--r--,.·--"I ~~···-------- 
Nome 
Y.u.lJt<!!: 

CAP HC 1-CQ EF 

1-+.---+----!--tl--ll !---+--l-+--!~-1----4-l--!-·•--- 
l--+----1----+--li---l--~---!--l--!--l---l--l-~-~--1--1 . 1150m __ 
1---1-----'-I- --+---l--l-1---1--f----l-l-- ....• -·· .• ---· 
1 --1---1-4- --~- ....• --,-·-··•----•···"'-- 

,---l----+---1-1-l_.....·--•---•------- 
1 1 1 -1----l-----1------l---!--l-l--'-l--l---'•+----l------ 

---+-----.---4·••-,---l-f-.--..--4---+-·-t- •·••!•·--- 

1 -------1 -+---l--+··--l-__,_4 ..... 1--•-·•·····+----·•·-·--· 
!--+----i-----1--l~ 1---1----l-----l--l--l--4--•--···1----·•·-··-·- 

r--t----t---+---+--l----1--1-_J--1--i --i==t=J,oo.m~ 
-1 --l-+--l--!--1--+--•·-·•-··- 

1 !---+----+--~ 1 ! 1 l-+--1--1--f----•------- 

r 1--1-+--~=u· -1=t=l:ttLJ_J~ 
1 1 1--1 1 1 l--i-1-l---1--l---l---l--•-•--- 
1 +---1---1- 1-1---1 1 1 1--1-...:....i-'--+-+--1 

·-! !----1--1-1--+--l---+-··•--- 
1-+------l!----+--l--+-ll-·---!--l-l--l------+--1-1--1--1--1--· 
1-1 --1--1-~-1-1-----1~-Q.111 __ . __ 

fc.l~.!!lifica_d_o_r_: T'~_nic.Q.: Azimute: 200m 

CAP= circunferência a I.30m do solo; *:=Medida.de DAP; HC=altura comercial; CQ=(númcro de toras 
de 4m) EF= (Viva, Morta, Caída, Quebrada, 

ANEXO VIU 

ETAPAS DO PLANO OPERACIONAL ANUAL, DESCRIÇÃO E INDICATIVO DE 
VERJFICADORES NO CASO DO PMFSEmpresarial 

1. ASPECTOS GERAIS 
J. I. ~egura.n~a- no trab~lho 

ANEXO Vlll 

ETAPAS DO PLANO 0PERACIONAL ANUAL. DESCRIÇÃO E INDICATIVO DE 

VERIFICADORES NO CASO DO PMFSEmpresarial 

1. ASPECTOS GERAIS · 
l . l. Segurança no trabalho 
Ocscriçiio/Componcatcs: Materiais e equipamentos de segurança adequados a cada atividade; Trei 
namento de pessoal: Treinamento cm primeiros socorros. 
Jodicarivo de Vcrifo:adores: Plano de segurança no trabalho; Uso de Equipamento de Proteção ln· 
dividual (EPI); Material de primeiros socorros; Apoio às equipes de trabalho (transporte). 
1.2. Infra-estrutura do acampamento 
Dcsccição/Componcnrcs: Qualidade da água. Dormitório, Banheiro, Refeitório, Destinação do esgoto e 
do lixo. 

· lnrlicatiyo de Ycrificadores: Condições cm relação às necessidades. 
2. FASE PRÉ-EXPLORATÓRIA 
2.1. Delimitação das Áreas de Manejo Florestal e das Unidades de Produção Anual 
Dcscrição/Componenrcs: abertura de picadas; colocação de placas indicativas; picadas na direção Leste 
Oeste 
Indicarivo de Ycrificadorcs: Placas de identificação dos talhões. de corte anual e das unidades de 
trabalho; Picadas de delimitação da U.P.A. 
2.2. Abertura de Picadas de Orientação 
DcscciçãoJCompooeorcs:picadas internas das unidades de trabalho para orientação das equipes do 
IF100% . 
Indicativo <le·Ycrificadores: Distância máxima de 50m entre picadas; Marcações com placas no início 
e término; Marcações de comprimento a cada 25m no máximo. 
2.3. Inventário Florestal a 100% 
Oescrição/Componcotcs:ldcntificação e plaqucamcnto das árvores das espécies objeto do manejo 
Indicativo de Verificadores: DAf' a partir de 10cm abaixo do diâmetro comercial por espécie; Nu 
meração sistemática cm ordem crescente na faixa; Se a numeração das árvores reiniciar a cada faixa, 
deverá constar o número da faixa cm cada placa de árvore; Classe de qualidade de fuste; Coerência 
Mapa e Campo. · 
2.4. Microzoncamcnto 
Dcscrição/Componenres: Identificação de cipoals, variações topográficas, corpos d'ãgua, áreas de pre 
servação permanente etc, 
Indicativo de Verificadores: Coerência entre campo e mapas. 
2.5. Corte de cipós 
Desccição(Componcntcs: Quando necessário, no mínimo um ano antes do abate das árvores sele 
cionadas para exploração. 
Tndicarivo de Ycrifica<lorcs: Cortados um ano antes da exploração; Decompostos na época da ex 
ploração. 
2.6. Intra-estrutura 
Oescciçãa/Coropoacotes: Estradas primárias; Estradas secundárias (direção Leste • Oeste); Pátios de 
estocagcm. 
lodicarjyo de Verificadores: Largura de 6m cm estradas primárias e de 4m cm estradas secundárias; 
Presença de bueiros e pontes; Máximo de l % da área de estradas secundárias na unidade de trabalho; 
Danos cm árvores remanescentes; Erosão; Obstrução de cursos d'ãgua, Agua empoçada, Vegetação 
morta cm rcprcsamcntos: Entulhos laterais; Profundidade de sulcos (tráfego de máquinas); Pátios de 
dimensões aproximadas de 25 x 20 metros em áreas de 20 a 30 m3 de exploração por ha (no máximo 
0,75% da área da unidade de trabalho). 

3. FASE EXPLORATÓRIA 
3. l. Cortei Abate de árvores 
Ocscàção/Compooeotes: Abate de árvores selecionadas para exploração; Secção de fostes cm toras 
(quando necessário); Secção de partes aproveitáveis das copas; Direcionamento de queda a fim de 
preservar remanescentes, otimizar arraste e aproveitamento. de clareiras naturais; Numeração das toras 
de acordo com o número da árvore. 
Iodicarivo de Verificadores: Treinamento de pessoal; Plaqucamento de tocos e identificação das seções 
da tora (numero da árvore: 113 213 3/3); Altura de corte (mínima); Árvores rachadas; Árvores der 
rubadas e ocadas (abandonadas no campo); Desperdício de copas; Danos nas árvores remanescentes. 
3.2. Arraste 
Oescáção/Componeutes: -Transporte primário das toras ( do local de abate aos pátios de cstocagem ou 
esplanadas). 
Indicativo de Vcôücadorcs: Área de percurso de no máximo 5% da área da unidade de trabalho; No 
máximo 15 árvores arrastadas por picada principal; Nunca atravessar nem obstruir cursos d'água ou 
drenes naturais; Respeito aos olhos d'água; Danos à vegetação remanescentes; Largura da picada cm 
função da máquina de arraste; Área de exposição do solo de no mãximo 10% da área das picadas de 
arraste (descontínuos); Erosão; Toras perdidas (esquecidas) . 

. 3.3. Operações de pátio 
Oescriçílo/Componeotcs: Separação de toras para serraria e laminadoras; Empilhamento; Medição e 
romancio; Marcação. 
Indicativo de Verificadores: EntÚl.hos laterais e danos às remanescentes; Espécies previstas na ex 
ploração (salvo aproveitamento); Numeração de toras (cadeia de custódia 1/3; 2/3; 3/3); Romancio. 

4. FASE PÓS-EXPLORATÓRIA 
4.1. Monitoramento 
DescriçãoJCompoocD1es: Plano próprio da empresa para controle e ajuste das suas atividades. 
[ndicarivo de Vcàficadorcs: Clareza da exposição do técnico responsável pelos trabalhadores de campo; 
Presença de anotadores e planilhas. · , 
·4.2. Tratos Si 1 viculturais · 
DescàçãO/Compnncnres: Anclamento de concorrentes às remanescentes; Corte de cipós das rema 
nescentes; Substituição de áreas de cipoais por favorecimento da regeneração natural ou artificial 
(quando for o caso). 
Tndiçatjyo de Ycrifica<lores: Coerência entre planejado e executado (não são obrigatórios). 
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ANEXO IX 

PLANO DE M,\NE.JO FLORESTAL SUSTENTA VEL INDIVIDUAL - PMFSlndiviúual. 

GERÊNCIA EXECUTJV,\ DO 113AMA . Gt-:REX 

!P1:~i,~olo 
1 
( . 

1 
1 · 

. l . 
Ano 

l. JNFORMAÇÜES GERAIS 
1.1 Requerente: 
Nome: 
Endereço Completo: 

CPF: 

2. INFORMAÇÕES DA PROPRlEDADf:/POSSE 
· Denominação: 
Localidade: 
Área total: 

Registro no 
·-·-·-···--·-·-·-·-·-IBAMA 

· · Á rca da reserva 
--~· .. LcgHJ\ 
. .l\~ç;_1j;í _cq1_we.r._ti<\,t:\ ··- Área de preservação pcnnaucntc.': 

Área a ser mancjadaê: 

___ . _ Daw: ···- _ -'-··-·· / _ ·-- 
Proprictário/Possuídor 
Testemunhas: 
Nome: _ 

RG/N° -. --~---- CPF/N° ·--------- __ 

Assinatura 
Nome: . ------···-----··------- RG/N° CPF/Nº _ 

------··-·---·------·-·-·-·· 
Assinatura 
Visto e Carimbo do Técnico da DITEC: 

ANEXO X 

QlJADRO DE DOCUMEi\iTOS NECf},SÁR!OS PARA PMFS!ndividual. 

.Doéumcntos do PMFSlndividual preenchidos e assinados (Anexo IX). 
. .Tüulo 9a propriedade, documento de posse expedido pelo órgão competente, ou Comprovante 

de Domínio da Arca expedido pela Associação de Produtores ou Coopcrariva à qual o interessado estiver 
vinculado. ou ainda outro documento definido pela Gerência Executiva do IBAMA, ou pelo Órgão 
convcniado do Estadual. 

.Tcrmo de Compromisso de Manutenção de Floresta Manejada - TCMFM (Anexo XII). 

.Croqui de acesso ,) propriedade, a partir da sede do município onde está localizada . 

. Documento de Recolhimento de Receita - DR. · 
·.Planta <la propriedade apresentando a cobertura atual do solo, a área destinada ao manejo 

florestal - AMF e suas respectivas subdivisões cm. Unidades de Produção Anual - UPA. 
.Cõpia do CPF e da Identidade autenticadas cm cartório ou pelo funcionário do IBAMA 011 do 

órgão convcniado do Estado no ato da protocolização. · . 
O PLANO OPERACIONAL ANUAL - POA DEVE CONTER: 
OI.formulário do Plano Operacional Anual • PMFS!ndividual (Anexo X). 
02.Rclaçiío de árvores a serem exploradas (Anexo X!. um formulário para cada espécie). 
03.Mapa de localização das árvores inventariadas (Anexo XIII ou outro documento que pos- 

sibilite ·a sua localização). _ 
A PARTIR DO SEGUNDO ANO DE EXPLORAÇAO, O PLANO OPERACIONAL TAM 

BÉM DEVERA CONTER: 
Ol.Rclatõrío Anual de Atividades (Anexo XlV). 
02.Rclatório de Árvores Exploradas (Anexo XV. um formulário parn cada espécie). 

ANEXO XI 

RELÁÇÃO DE ÁRVORF..S A SEREM ÍiXPLORADAS - PMFSJndividual. 

1. lDENTIFICAÇÃ'o DO POA 
LI Detentor: . . CPF: 
Proiocolo/Án~ do PMFS/ndivi-. GEREX/IBA- . . .. 
dual:° ··------··----··· MA: 
Denominação da Propriedade: 
Número do POA: 
Espécie a ser explorada: 

Número da UPA: Área da UPA: 
· Ficha: de 

-·1·-·· ---· +·-----·· 
••••• •·-••u••-~- -~·• •• • --•••• "" ·• -•••• 

,. 
.. , 

1 
'· . -~ 

Volume total: 

··--·-·------------ Data: '··-·-'-·-- Proprictãrio/Possuidor 

ANEXO XII 

PLANO OPERACIONAL ANUAL - POA/PMFSlndividual. 

1. Jl)ENTIFICAÇÃO.DO PMFS1ndivídual. 
1. 1 De tcntor: 
Protocolo/ A no: 
Denominação da Propriedade: 
2. SISTEMA OE EXPLORAÇÃO: 
Número de ordem do POA: 
Volume da UPA a ser autorizado: 
Equipamentos de abate: 
Pessoal envolvido no abate: 
Equipamentos e método de arraste: 
Pessoal envolvido 110 arraste: 

GE/113AMA: 

Número da UPA Arca da UPA: 
.. Volume médio por ha ; ser autorizadoi; 

Meio de transporte: -··------·- -----··----- .... _ .... ··-·-·-····-·---· ··---·- ..... 
TRATOS SlLVICULTURAIS PREVIS- 
TOS: .. 
OUTROS PRODUTOS FLORESTAIS EXPLO 
RADOS: -· 
:l. BENEFICIAMENTO E COMERCIALIZAÇÃO 
Forma de beneficiamento: 
Local ele comercialização: 

Descrição _ do ponto ( 

·j· 
__ Çc;iordenadas. qcográfiça~ da UJ'A: .. . .... 

Latitude .. ; .Lo_ngi_t_u/l!;_; Descr[ç;fo do __ po_nto_ . [ J . .-ttitufle_: i. . l_,{)Jlgi~11d_c _ j 
1 • 1 • 1 

- ·--. ·--- l ~---- --~- ·_·:_L~ _ .. __ . _... .. ·- .,_.~J~~~:-. -----~~j __ .-~-~:~:~:-~·.:~~~---.-~.:···1 
···-------·------ Data: _ / __! __ 
Propricuírio/Possuidor 
Testemunhas: 
Nome:'· 
RG/Nº __ - _- _- --------~~-_- __ -_--cc=-·p"r"'·tN-1•0··------------ 

Assinatu~a 
Nome:------------,---------- 
RG/Nº- _ CPF/Nº · ------- __ 

Assinatura 

ANEXO XIII 

ETAPAS DO PLANO OPERACIONAL ANUAL - POA DESCRIÇÃO E INDICA1WO DE 
VERIFICADORES NO CM,O DO PMFSimplcs 

1. ASPECTO GERAL 
1 .1. Segurança no trabalho . 
DJ:S~ftoJC'omponc_nlt's: materiais e equipamentos de segurança adequados a cada atividade. 
lndjç;,Jjyn <lc Ycri(kadoo',;: uso de EPI (equipamento de proteção individual): material de primeiros 
socorros. 
2. FASE PRl,-EXPLORATÓRIA 
2.1. 
Anual 

. Delimitação das Áreas de Manejo Florestal -e das Unidades de Produção 

IlcsmçãoLComponcn1cs: abertura de picadas: colocação de placas indicativas: picadas na direção leste 
oeste · 
lo.dkatim de Yccificadoo·s: placas de identificação dos talhões de corte anual e das unidades de 
trabalho; picadas de delimitação da UPA. 
2.2. Plaq ueamcnto das árvores a serem exploradas e da regeneração natu ral 
lli.s.crjç;fo{Compnnc·oh's: idcnt i Iicação e pi aqucamcnto das· árvores das cspéc les objeto do manejo des- 
tinadas ao abate e à próxima exploração. . . 
ln<lica1ivo de Yníficaclou:s: DAP 10cm abaixo do diâmetro comercial por espécie; coerência entre 
documentos e situação 110 campo. 
2 .J. . Corte de cipós 
n,,scriçiio/Compnucmcs: quando necessário. um ano . antes do abate das árvores selecionadas para 

, exploração, 
lodicatiYo de Vcri(jça<[oa:s: cortados um ano antes da exploração: decompostos na época da ex 
ploração, 
3. FASE EXPLORATÓRIA 
3.1. Corte/Abate de árvores 
Dcscrição/Componçmcs: abate de árvores selecionadas para exploração; secção de fostes cm toras 
(quando necessário); secção de partes aproveitáveis das copas: direcionamento de queda a fim de · 
preservar rcmancscemcs, otimizar arraste e aproveitamento de clareiras naturais; numeração das to-· 
ras, · 
Indicativo de Verificadores: treinamento de pessoal; plaqueamcnto de iocos e 'identificação das seções 
da tora (numero da árvore: 1/3 2/3 3/3); altura de corte (mínima); árvores rachadas: árvores derrubadas 
e ceadas ( abandonadas no campo); dcspcrd feio de copas; danos nas árvores remanescentes. 
3.2. Arraste 
Dcscriçiio/Componcmcs: transporte primário das toras (do local de abate aos pátios de cstocagcm ou 
esplanadas) .. 
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Jndjcatjyo de Yecificadarcs: nunca atravessar nem obstruir cursos d'água ou drenes naturais: respeito 
aos olhos d'ãgua: danos à vegetação remanescente: largura da picada cm função da máquina de arraste: 
área de exposição do solo de no máximo 10% da {,rc;i das picadas de arraste (descontínuos); erosão: 
toras perdidas (esquecidas). 

4. FASE PÓS-EXPLORATÓRIA 
4.1. Tratos Silviculturais 
Qcscrjção/ÇampaocOlcs: anclamcnto de concorrentes às remanescentes; cone de cipós das rema 
nescentes; substituição de áreas de ciPOAis por favorecimento da regeneração natural ou artificial 
(quando for o caso). 
lnriicaiiva de YcriGcadorcs: coerência entre planejado <.: executado (não são obrigatórios). 
4.2. Proteção florestal 
Dcsçciçiia/Campoocmcs: proteção contra invasão: proteção contra fogo: proteção contra caça e pesca 
ilegal; proteção do meio-ambiente cm geral. 
IridicaJjvo de Yccifiçadu=: acciros onde for necessário. lixo na unidade de trabalho. 

ANEXO XIV 

RELATÓRIO DE ÁRVORF-'> EXPLORADAS - PMFSlndividual. · 

l. IDENTIFICAÇÃO DO POA 
1.1 Detentor: ----------------·- .. 
Protocolo/Ano do PMFS!ndivi- 
dual: 

__ CPF: 
GEREX/IBA 
MA: 

Denominação da Propriedade: 
Número do POA: 
Espédc explorada: 

Número da UPA: ··À~c;; ;i~· Ui,;,.:: ... 
Ficha: de 

---,---------Data:__/~-- 
Proprietário/Possuidor 

ANEXO XV 

RELATÓRIO ANUAL DE ATlVIDADES - PMFSindividual. 

i. IDENTIFICAÇÃO DO PMFSh:idividual. 
1:1 Detentor: ---------------- --------~-CPF: ..... ···-·--·---·--·-·" 

· Protocolo/Ano: . ----· GEREX/IBAMA: :__ . -----------·· r;~;~:~ ~~ ~1:ti:ÇÃO: -- --- .--- . --··--·-··-· ----·-·-- .. ··-------·--- 
Número do Número da UPA: 
POA: 
Volume total autorizado: .. Volume total explorado 13: -·-······---·· . 

· Equipamentos de abate: -------·---' -----··· ---·-- ··-- ---·- ·-. ·-· _ .. . 
Pessoal envolvido no abate: --------·-------------------·-- .. ·-···---------- .. -----· . 
Equipamentos e método de arraste: ~----~----------·--·--- _ ------·---------· 

. Pessoal envolvido no arraste: ,. __ ·····-·--- •. .. . ··-------· -· .. _ 
Meio de transporte: ·-·-----·--·------ •• · __ . .. ---··· .. --·-·--·-····---··· 
TRATOS . SILVICULTURAIS REALIZA- 
DOS: 

Área da UPA: 

OUTROS PRODUTOS f-1,0RESTAIS -EXPLO 
RADOS: 

3. BENEFICIAMENTO E COMERCIALIZAÇÃO 
Forma de beneficiamento- 
Local de comercialização: 
Coniprador(res): 

_Proprietário/Possuidor Data:~~-- 

n') 169-L segunda-feira. :~ de set ernbro de )Oü 1 
------~--- 

ANEXO XVI 

INFORMAÇÕES MÍNIMAS QUE DEVE CONTER O PMfSPahnáccas 

Ot.Objctivos: 
02.Dcscrição dos principais tipos florestais existentes na Unidade de Produção Anual - UPA: 
03.lnvcntário Florestal; 
04.Mctodologia para o monitoramento do desenvolvimento da floresta (crescimento e rege· 

ncruçâo natural); 
05.Mapas, cm escala adequada, mostrando localização. acesso. tipos florestais. áreas protegidas 

de acordo com a legislação florestal. hidrologia. Unidade de Produção Anual - l)Pi\ e Unidades de 
Produção Anual . UPA; 

Oõ.Ciclodc exploração; 
07.Volume de exploração anual: 
OS.lndkação de sistema silvicultural adequado; 
09.Dcscrição dos impactos ambientais e medidas mitigadoras: 
10.Um plano de operações anuais de todas as atividades a serem executadas. 
O Plano Operacional deve conter 
O l.Mapa da área :, ser explorada no ano; 
02.Plancjamento do sistema de exploração e transporte: 
03.Plano de monitoramento e dos tratamentos silviculturais; 
04.Plano de proteção florestal da área. 

AJ'lEXO XV\l 

QUADRO DE DOCUMENTOS PARA O PMFSPalmáceas 

O l.Rcqucri mcnto do I ntercssado ao Rcprcscnmn te. 
02.Prova de Propriedade e Certidão atualizada ou prova de justa posse(·'); 
03.Contrato de arrendamento ou comodato. averbado as margens da mamcula do imóvel no 

Cartório de Registro de Imóveis competente, o ciclo de cone, com prazo de vigência comparívcl. 
04.Croqui de acesso à propricÔade a partir da sede da cidade mais próxima. 
Oõ.Croqui. Planta ou Mapas. da Propriedade plotada áreas de preservação permanente. de 

reserva legal, áreas já exploradas e a serem exploradas, as de uso atual do solo e demais, hidrografia. 
confrontantes. coordenada geográfica. escala, convenções. 

06.Comprovante de recolhimento do valor da vistoria técnica (Tabela de Preços do ll1AMA). 
07.Plano Operacional Anual. 
08.Comr,rovantc de Anotação de Responsabilidade Técnica • ART, de elaboração/execução e 

assistência técnica entre o proprietário e o Engenheiro Respons:í vcl. 
(*)Documentos que ·Caracceaizam justa posse (Ponte: Sistema de Informação de Projetos de 

Reforma Agrária - SIPRNINCRA): . 
O l.Autorlzação de Ocupação de Terras Públicas: 
02.Carta de Anuência; 
03.Contrato de Alienação de Terras Públicas da União; 
04.Contrato de Concessão de Direito Real de Uso: 
05.Contrato de Concessão de Terras Públicas; 
Oõ.Contrato de Promessa de Compra e Venda de Terras Públicas da União; 
07.Dccrcto Estadual de Reservas para áreas comunitárias: 
OS.Licença de Ocupação de terras públicas; 
09.Tcrmo de Doação; 
10.Título Provisório de Terras Públicas Estadual; 
! ! .Ccrtidão de Inscrição de Ocupação de Terras da União (terrenos de Marinha é acres- 

cidos); · 
12.ConlraJo de Cessão de Uso; 
13.Contrato de Concessão de Direito Real de Uso Resolúvel. 

ANEXO XVIII 

ETAPAS DO PLANO OPERACIONAL ANUAL, DESCRIÇÃO E INDICATIVO DE 
VERIFICADORES PARA MANEJO FLORESTAL DE PALMÁCEAS 

1. ASPECTOS GERAIS 
l , l. Segurança no trabalho 
Dcscriçiío/Çomponcntcs: Materiais e equipamentos de segurança adequados a cada atividade; Trei 
namento 'de pessoal; Treinamento em primeiros socorros. 
Jndicafivo d,, Yccitkarlarcs: Plano de segurança no trabalho; Uso de EPI (Equipamento de Proteção 
Individual); Material de primeiros socorros; Apoio às equipes de trabalho (transporte). 
1.2. Infra-estrutura do acampamento 
Dcscàçfo!Çomponcnrcs: Qualidade da água, Dormitório. Banheiro. Refeitório, Destinação do esgoto e 
do lixo. · 
Indica1jyo de Yccificadorcs: Condições cm relação às necessidades, 
2. FASE PRÉ-EXPLORATÓRIA 
2.l. Delimitação das Áreas de Manejo Florestal e das Unidades de Produção Anu,11 
Dcscàção/Ccm1·poncu1cs: abertura de picadas; colocação de placas indicativas; picadas na direção Leste- 

--- Oeste · 
Jndjc;11jvo · de VcciGcadams: Placas de identificação dos talhões de corte anual e das unidades de 
trabalho: Picadas de delimitação da U.P.A. 
2.2. Inventário Florestal 
Dcscrição/Çompoocntcs: Delimitação de unidades de amostra de 20 x 50 metros: medição de indivíduos 
adultos. 
Indicativo de Ycó6cador:cs: Intensidade amostral, coerência entre campo e resultados. 
2.3. Microzoncamento 
Qcscáção!Çampaocnrcs: Identificação de áreas de ocorrência de palmito, cipoais, variações topo- 
gráficas, corpos d'ãgua, áreas. de preservação permanente etc. · 
Indicativa de Ycrificadares: Coerência entre campo e mapas. 
3. FASE EXPLORATÓRIA 
3.1. Corte/Abate de palmãceas 
Dcsccição/Çompoocntcs: Exploração de indivíduos selecionados. 
Indicativa de Ycrificadarcs: Treinamento de pessoal; Desperdício; Danos nas pahnáccas remanes 
centes .. 
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3.2. Extração _ 
D1•scciçiiot'.Compoocotcs: Meio de transporte do local de exploração para o local de estoque. 
lndka1iva de Verificadores, Nunca atravessar nem obstruir cursos d'ãgua ou drenes naturais (se rea 
Iizado com máquina); Respeito aos olhos d'ãgua; Danos à vegetação remanescentes; Largura da picada 
cm função da máquina de arraste; Erosão; Desperdício (cstipcs esquecidos); Presença de 10% de 
adultos porta-sementes (no caso de palmãccas que não perfilham). 

· 4. FASE PÓS-EXPLORATÓRIA . · 
4.1. Mon itoramento 
Qcscriçãat'.Compaucorcs: Plano próprio da empresa para controle e ajuste das atividades. 
lndicatjyo de Verificadores: Coerência entre planejado e executado. · 
4.2. · Tratos Silvicuhurais 
Dcscriçfiot'.Compoacotcs: Anelamento de concorrentes às remanescentes; Corte _ de cipós das rema 
nescentes; Substituição de áreas de cipoais por regeneração natural ou artificial (quando for o caso). 
lodicafü:o de Yccificacfares: Coerência entre planejado e executado (não são obrigatórios). 
4.3. Proteção florestal _ 
DcscriçãaLCmuponcolcs: Proteção contra invasão; 'Proteção contra fogo; Proteção contra caça e pesca 
ilegal; Proteção do meio-ambiente cm geral. · · 
Indicativo de Ycrificadon:s: Plano de educação dos funcionários; Acciros onde necessário e plano de 
prevenção contra fogo cm época de queimadas; Agentes ambientais; Lixo, latas de óleo. marmitas de 
alumínio na unidade de trabalho. · 
4.4. Monitoramento do desenvolvimento da Ilorcsta 
Dcsc:rivãat'.Componcmcs: Amostragem periódica de paímãccas remanescentes destinadas à próxima 
colheita; Inventário contínuo por meio de parecias permanentes ou parecias temporárias, 
lodjcatjyo de Yccificarlorcs: Verificar coerência entre planejado e executado; Conferir fichas de campo 
(não é _obrigatório). ··· 

_ANEXO XIX 

TERMO DE COMPROMISSO PARA AVERBAÇÃO DE RESERVA LEGAL· TCARL 
INSTITUTO BRASILEIRO DO MEIO AMBIENTE E DOS RECURSOS NATURAIS 

RENOVA VEIS 

GERÊNCIA EXECUTIVA (GEREX) . 
Aos ... dias do mês de ... do ano de , o Sr ... , filho de : .. e dç ... residente ... município .. : 

distrito ... (U~ ... estado cjvil ... nacionalidade , profissão .. ."CPF. .. RG/Orgão Emissor/UF ... possuidor 
do imóvel abaixo caracterizado:' 

~~?Mi~&~-~~--~~--:.~~:.~~~.?.~~~: DISTRITO. 
AREA TOTAL: , hectares, 
LIMITES E C,9NFRONTAÇÕES: 
LOCALIZACAO 
DOCUMENTO DE POSS~ 
ESFERA DE TRAMITAÇAO _ . - 
Vem através deste instrumento. declarar juntoÃao INSTITUTO BRASILElRO DO MEIO AM- 

BIENTE E DOS RECURSOS NATURAIS RENOV VEIS - IBAMA, que mantém a j>?SSC livre de 
contestação e litígios, do imóvel acima caracterizado, cujo processo de titularidade definitiva encontra- 

. se em tramitação no órgão competente, comprometendo-se a proceder a averbação. da Reserva Legal, 
imediatamente após a emissão do documento hábil para o ato, conforme dispõe o§ Iº do Artigo 8° do 
Decreto N" 128:l/94, que veta o corte de 50% da superfície física do imóvel, obrigando-se por si e seus 
sucessores, por força de Lei e do presente instrumento, a não alterar a destinação comprometida, no caso 
de transmissão ~r venda, cessão ou 'doação, ou a qualquer tft_ulo, comprometendo-se ainda a obedecer 
fielmente a.legfslação vigente, dando sempre por finne e valioso o declarado e cornpromíssado neste 
documento, cuja quebra se configurará como desrespeito às Leis Florestais, sujeitando-se, portanto o 
signatãrio desta,'às implicações penais e administrativasdecorrentes da infringência de preceitos legais, 
sem prejuízos das culminações ~r quebra de compronusso, · - · 

. ·· Firma o presente TERMO em três vias de igual teor e forma na- presença do Representante do 
IBAMA que também o assina, e das testemunhas abaixo qualificadas. _ 

Assinam o Gerente Executivo do IBAMA, o Proprietário ou possuidor e duas testemunhas 
identificadas através de número da Identidade, nome do órgão expedidor e número do CPF.. 

. . . -~ 


