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Ministério do Meio Ambiente, dos 
Recursos Hídricos e da Amazônia Legal 

INSTITUTO BRASILEIRO DO MEIO AMBIENTE E DOS RECURSOS 
NATURAIS RENOVÁ VEIS 

INSTRUÇÃO NORMATIVA N9 1, DE 6 DE OUTUBRO DE 1998 

O PRESIDBNT!i DO INSTITUTO BRASILEIRO DO MEIO. AMBIBNTB B DOS RECURSOS 
NA'l'O'RAIS ~VEIS - IBAMA, no uso das atribuiç5es qúe lhe são conferidas no art. 24 
da Bstrutura Regimental, anexa ao Decreto nª 78, de 05 de abril de 1991, e no art. 
83, inciso XIV do Regimento Interno aprovado pela Portaria Ministerial GM/MDITBR ~ 
445, de 16 de agosto de 1989, tendo em vista as disposições contidas na Lei 4.771, de 
15 de setembro de 1965, e a Portaria nº 113, de 29 de dezembro de 1995, e 
considerando a necessidade de disciplinar a exploração sustentãvel da vegetação 
nativa e_suaa formações sucessoras na região Nordeste do Brasil, resolve: · 

Art. 1ª os Planos de Manejo Florestal - PMP, visando a exploração 
sustentãvel da vegetação nativa e suás formações sucessoras na região Nordeste do 
Braail, deverão ser protocolizados nas Superintendências Bstaduais do IBJIMA em 02 
(duas) vias, éonfo~ anexo I. 

Parãgrafo 1lnico - o PMF deverã conter os seguintes documentos: 

a) Requerimento do interessado ao Superintendente do IBAMA solicitando a aprovação do 
Plano de Manejo (anexo II); 
b) Certidão da escritura de compra e venda do im6vel registt"ada no Cartório de 
Registro de Im6veis competente, ou documento que comprove justa posse, ou título 
p1lb1ico1 
e) Contrato de arrendamento ou comodato (se for o caso) , averbado as margen11 da 
matricula do im6vel com prazo de vigência compatível com o ciclo de cortê previsto no 
Plano de Manejo; 
d)TePIIO de Responsabilidade de Averbação da Reserva Legal - averbada em cartório de 
Registro de Imóveis (anexos VI e VII); 
e) TePIIO de Responsabilidade de Manutenção de Florestas Manejadas (anexo Vl:II); 
f) Comprovante de pagamento do ITR (exercício anterior); 
g) comprovante de recolhimento da contribuição especifica ao IBAMA; 
b) ART (Anotação de Responsabilidade Técnica) de elaboração e execução do Plano de 
Manejo Florestal); 
i) Planta Topográfica para propriedades com ãrea maior ou igual a SOO ba, ou croqui 
para propriedades COlll ãreae inferiores a 500 ha, plotando: ' 
Confrontantes, orientação magnética, coordenadas geogrãficas, infra-estrutura 
existente, ãrea da Reserva Legal, ãreas de Preservação Permanente, uso atual do solo, 
ãrea a ser manejada, localização das pa1;celas amostradas e legenda contendo a 
denominação do imóvel, nome do proprietário, ãrea total da propriedade, ãrea a ser 
manejada, município de localização e escala'utilizada; 
j) Croquis de localização do imóvel; 
l) Fichas de campo do inventario; 
m) Fichas de campo da cuhagem; 
n) Cronograma de exploração. 

Art. · 2" o Plano de Mahej o Florestal deve ser analisado e vistoriado por 
engenheiro. Florestal ou Agrônomo habilitado, lotado no IBAMA ou legalmente 
credenciado, mediante procedimentos disciplinados em ato normativo do IBAMA. 

s1ª - A Autorização de Corte, emitida apõe a aprovação do Plano de Manejo, 
terã validade de 01 (bum) ano, e serâ revalidada anualmente de acordo com o progran,a 
de exploração aprovado. 

12ª - Para revalidação anual da Autorização de Corte, o titular do Plano de 
Manejo· Florest~l deverã solicitã-la formalmente ao I&AMA,, devendo apresentar 
relatõrio técnico de acompanhamento, conforme roteiro Anexo III. 

Art. 3° - O pagamento ·efetuado para realização de· vistoria dever& obedecer 
os seguintes critérios : 

a. Para a primeira vistoria, o valor a ser recolhido incidirã sobre a ãrea a ser 
manejada e a ãrea de Reserva Legal, independente do tamanho da propriedade. 
b. Para a vistoria de acompanhamento, o valor a ser recolhido incidirá sobre a área a 
ser manejada durante o ano. · 
c. A propriedade com área total inferior a soo ha terã um desconto de 50 % (cinqúenta 
por cento) do valor a ser re~olhido para a vistoria. 

Art. 4º - o IBAMA, acompanhará e fiscalizará a execução do Plano de Manejo 
Florest~l com vistas ao cump~irnento desta Instrução Normativa. 

Parágrafo único - Verificadas irregularidades ou ilicitudes praticadas na 
execução do Plano de Manejo Florestal, incumbe ao ?BAMA, 
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a. Diligenciàr provid~nciae para correções e ou aplicar sanções cab!veie1 
b. Oficiar ao Ministério P\\blico Federal, se for o caso, visando a instauração de 
inquéritó civil e a promoção da açlo cívil p1lblica; e 
e. Representar ao Conselho Regional de Engenharia e Arquitetura - CREA em.que estiver 
registrado o responsável técnico pelo Plano de Manejo Florestal, para a apuração de 
sua responsabilidade técnica. 

Art. 5• O PMF poderá sofrer modificações durante a sua execução, devendo 
para tanto ser providenciada junto ao IBAMA a alteração proposta. 

Art. 6° • Compete As Superintendências Estaduais do IBAMA o controle sobre 
a exploração e consumo doa produtos, podendo exigir quaisquer documentos que possam 
contribuir para a eficácia do seu controle. 

§1° · As Superintendências terão um prazo de 15 (quinze) dias para análise 
e aprovação doo ·Planos de Manejo Florestal, contado a partir da data de seu protocolo 
na SUPÉS. . 

§2º Para a aprovação dos Planos de Manejo Florestal não será 
obrigatória a vistoria prévia, podendo a mesma ser realizada poeterior à aprovação do 
projeto técnico. · · 

§3° - Para a realização da vistoria técnica de acompanhamento o técnico do 
IBAMA deverá seguir o roteiro do Anexo IV. 

§4º · Oe roteiros para elaboração dos relatórios técnicos de vistoria 
prévia e de acompanhamento devem ser padronizados conforme Anexo V. 

Art. 72 - . As amostras de campo utilizadas no inventArio florestal devem 
permanecer demarcadas até a data da vistoria do IBAMA.. 

Art. a• Será obrigatória a implanta_çllo de parcelas permanentes nos 
Planos de Manejo.Florestal, obedecendo os oeguintee critérios , 

a. Parcelas Testemunhaa no último talhllo do Plano de Manejo Florestal; 
b. Parcelas Permanentee para acompanhamento no primeiro talhão do Plano; 
c. Realizar inventário florestal prévio, logo após a exploração e depois a cada 2 
(dois) anos até atingir o ciclo de corte; 
d. As informações mínimas a serem levantadas nas parcelas serão regeneração, 
comportamento das espécies, crescimento volumétrico e de altura e o comportamento da 
estrutura da vegetação. 

Parágrafo único. o tamanho e o número de parcelas deverão ser definidos a 
critério de cada Superintendência. 

Art. 9• . o PMF deverá estar identificado no campo com placa indicativa, 
contendo as seguintes informações, 

· Nome da propriedade; 
Nome do projeto; 

· Tipo de exploração; 
· Número de talhões; 
- Placa identificando os talhões; 
· Placa identificando as Parcelas Permanentes. 

Art. 10 · Corno parte de informações técnicas será aceito o IMA ( Incremento 
Médio Anual), equações de volume e fatores de peso e de volume, constantes na 
bibliografia da Região Nordeste, até que seja definido pelo IBAMA um índice 
especifico para essa tipologia florestal. 

Art. 11 · O ciclo de corte adotado nos Planos de Manejo Florestal deverá 
ser fundamentado. em referências bibliográficas adequadas para a realidade do 
Nordeste, p~eferencialmente em eotudos de regeneração na área onde será realizado o 
PMF. 

Parágrafo único· O IBAMA não aceitará em nenhuma hipótese ciclos de corte 
inferioreo a 10 anos. 

Art. 12 • O número de talhões doo Planos de Manejo Florestal deverá ser 
igual ao ciclo de corte adotado. 

Parágrafo único · Em oituações especiais, desde que juotificado técnica e 
economicamente, poderá ser reduzido o número de talhões até a metade do ciclo de 
corte, sendo vetado, neste caso, o corte raso e garantindo, ainda, o tempo de 
·regeneração da vegetação. 

Art. 13 · Ao espécies em risco de extinção definidas em lei, não poderão 
ser exploradas em Planos de Manejo Florestal cuja técnica de exploração seja o corte 
-raso. 

Art. 14 
Floreotal. 

Não oerá permitido o uoo do fogo nos Planos de Manejo 

Parágrafo único· Em casos eopeciais, quando for justificado tecnicamente, 
o uso do fogo poderá ser autorizado dentro doa critérioo técnicos já estabelecidos 
pelo IBAMA.. 

Art. 15 · SerA obrigatório o uso de ace í.ros , com largura mínima de três 
metros, em torno do perlmetro externo da área de efetivo manejo. 

Art. 16 · A presença de pastoreio na área de manejo poderá ser permitida 
desde que obedecendo critérios técnicos encontrados pela EMBRAPA·CNPC conforme quadro 

Bovino Ovino Caprino 
(ha/cab.a) (ha/cab.a) (ha/cab.a) 

Caatinga Nativa 10,0 · 12,0 1,5 • 2,0 1,5 · 2,0 
Corte Raso 3,4 . ~.5 1,0 · 1,5 0,5 · 0,7 
Corte Seletivo 3,0 · 4,0 0,5 · 1,0 0,5 • 1,0 

§1° • No caso de pastoreio por caprino, o acesso à área manejada somente 
será permitido a partir do inicio do segundo ano. 

§2º· Será permitida a adoção de outros valores de carga animal desde que 
sejam comprovados através de estudos técnico-científicos. 

Art. 17 
publicação. 

Esta lnstn,çao Normativa entra em vigor na data de sua 

Art. 18 · Ficam revogadas a I.N. 001, de 25 de fevereiro de 1994 e d~mais 
diaposiçõeo em contrário. 

EDUARDO DE SOUZA MARTINS 

ANEXO I 

ROTEIRO PARA ELABORAÇÃO 00 PLANO DE MANJ!JO PLORBSTAL 

l.O - ASPECTOS LEOAIS 

Completar os dados solicitados no formulário A, págs. l e 2. 

2.1 • OBJETIVOS 

Os objetivos do manejo devem ser claramente formuladoe para esclarecer 
o direcionamento técnico do Plano e permitir a avaliação dos seus resultados. 

2.2 · METAS 

Devem ser expressadas em termos quantitativos é qualitativos por tipo 
de produto, e devem refletir as capacidades da vegetação presente na área sob manejo. 

3.0 • JUSTIFICATIVAS 

Justificar dentro de parâmetros plausiveia, o motivo da realização do 
Plano de Manejo, o destino da produção e se existem outras alternativas para a 
utilização da Area. 

4.l • USO ATUAL 00 SOLO 

Informar sobre o clima, a situação atual do uso do solo, bem como o 
planejamento do meomo, separando as áreas de preservação permanente, área de 
agricultura, área a ser manejada e a de reserva florestal. 

4.2 · CARACTERIZAÇÃO 00 MEro 

Informar sobre o clima, solo, relevo, fauna, recurson hídricos, até 
onde estas informações aportem na definição do Plano de Manejo. 

5. l · INVJlNTÂRIO FLORESTAL Jl CUBAGEM 

Citar a metodologia utilizada no inventário florestal bem como ne 
cubagem. 

5.2 · ESTOQUE ATI!AL 

Informar de acordo com o resultado do inventário florestal, os 
estoques por classe diamétrica, e por espécie. 

· Para área menores de 100 hectares o inventário não poderá ter menos de 06 (seis) 
parcelas para o cálculo da média. O tamanho destas parcelas será de 20 x 40 rn (800 
m•). As medições mínimas exigidas serão, o peso e volume de cada uma das espécies 
separadamente, e o número de estacas, mourões e toras por espécie. 

· Para âze.a superiores a 100 hectares será permitido um erro de amostragem de 20\ 
para o volume real total, com 90t de probabilidade. Em cada parcela serão medidos em 
cada uma das árvores, altura, diâmetro na baoe, diâmetros na altura do peito, que 
serão registrados segundo a ·Ficha de Campo do Inventário. Quando seja realizada a 
cubagem, os dados serão registrados na Ficha de Campo de CUbagem. 

5. 3 • IMA 

Deverá ser definido através de estudoe próprios ou citaçõeo 
bibliográficas compativeis com à realidade do semi-árido. 

5.4 • REGENERAÇÃO 

Informar sobre a regeneração das espéciee na área a ser manejada e 
juotificar o tipo e intensidade de regeneração que resultarão da forma de manejo 
proposto. 

5.5 • RESTRIÇÕES DE CORTE 

Informar a existência de restriçõeo no corte, detalhando as causa das 
meomas (eopécieo raras ou protegidas, diâmetros mínimos, limitaçõeo edáficas. 
proximidades a corpoo de água, etc.). 

5.6 · INTENSIDADE DO CORTE 

Definir a intensidade de corte proposta e também a admissível. 

5.7 · PRODUÇÃO 

Indicar qual a produção esperada, por produto, por área, segundo os 
quadros I, Il e III. 

5.8 · CICLO E MODALIDADE DE CORTE 

Definir oo ciclos de corte reopeitando os prazos mínimos citados na 
bibliografia existente ou, se for o caso, justificar o uoo de outro. Descrever como 
será realizado o corte (por espécie, por di3metro, por forma, por sanidade, etc.). 

5.9 · TfCNICAS DE EXPLORAÇÃO 

Informar qual a técnica de exploração a ser adotada, ferramentas a 
serem utilizadas. 

5.10 · TALHONAMENTO 

Informar o tamanho dos talhões, sua distribuição, sua produção, sendo 
que os mesmos serão marcados na área por aceiros com largura suficiente que definam 
seu reconhecimento. 

5 .11 • INFAA·ESTRUTURA 

Informar sobre a infra-estrutura a ser construída para a realização do 
Plano de Manejo. 

6. O · IMPACTOS AMBIENTAIS E Ml::OlDAS MITIGADORAS 

Informar quaio os impacto~ a"mbientais do plano de manejo e quais as 
medidao a serem adotadas para minimizar o efeito dos impactos. 

7.0 - VXABILIDAI>E ECONÔMICA 

Informar sobre a viabilidade econômica considerando os produtos a 
serem cxtraidos, os cuotos de exploração e transporte e os preços de mercado. 



N° 195 TERÇA-FEIRA, 13 OUT 1998 43 DIÁRiO OFICIAL SEÇÃO·t 

a.o - FÓRMUI.AS, MEMÓRIA DE CÁLCULO E ANÃLISE ESTATÍSTICA 

Apresentar as fórmulas utilizadas, os cálculos realizados e o 
resultado da análise estatística do inventário. 

9. O - QUADRO 

Distribuição das árvores por classe de diâmetro (segundo espécies). 

10 • QUADRO II 

Distribuição por classe de diâmetro (todas as espécies). 

U • QUADRO III 

Resumo do inventário florestal 

12 • FICHA DE CAMPO 

I - Fichas de campo do inventário; 
II • Fichas de campo da cubagem. 

13 PLANTA TOPOOAAFICA OU CROQUIS CONTENDO: 

* Área a ser manejada; 
• Área da reserva legal; 
• Área de preservação permanente; 
• Infra-estrutura existente; 
• Uso atual do solo; 
• Indicação dos confrontantes; 
• Localização das amostras. 

l'..EGENDA 

• Nome do imóvel; 
• Nome do proprietário; 
• Área total; 
• Área a ser manejada; 
• Escala; 
• Munic!pio; 
• Coordenadas geográficas; 
• Nome e assinatura do responsável técnico. 

14 • CROQUIS DE WCALIZAÇÃO DO IMÓVEi'., 

FORMUI.ÃRIO A· PLANO DE MANEJO Fl'..ORESTAL 

l · ASPECTOS l'..EGAIS 

1.1 · Identificação do proprietário e do imóvel 

l. l. l Proprietário 
Nome: 
Endereço: 
Município: 
CPF n2 

1.1.2 Imóvel 
Denominaç3o: 
Município: 
Distrito, 

i , 2 - Identificação dos responsãveis pelo Plan.o de Manejo 

1.2.1 Elaboração 
Nome: 
Endereço: 
CPP n2 : 
Profissão: 

CI n2 
CREA: 

1.2 .2 Execução 
Nome: 
Endereço: 
CPF n2 : 
Profissão: 

CI n2 
CREA: 

2 • OBJETIVOS E METAS DO PLANO OE MANEJO 

2.1 - Objetivos 
2.2 - Metas 

· JUSTIFICATIVAS 

4 - USO ATUAL DO SOl'..O E CARACTERIZAÇÃO DO MEIO 

. ··-·- -- ---- -·- ~- .•. -------- 
uso HA % 

1 \gricultura 
l'astagem Nativa 
Infra-estrutura 
Reserva l'..egal 
Preservação Permanente 
Área Florestal Manejada 
TOTAL 

4.2 - Caracterização do meio 

5 - ASPECTOS TáCNICOS, PRINCIPIOS E CRITáRIOS 

S.l - Inventário Florestal e Cubagem 

s.1.1 - sistema de Amostragem 
s.2·- Estoque Atual 
5.3 - Incremento Médio Anual 
S.4 - Regeneração 

s.s - Restrições ao corte 
5.6 • Intensidade de Corte 
5.7 - Produção 
5.8 - Ciclo e Modalidade de Corte 
5.9 ·Técnicas de Exploração 
s.10 Talhonamento 
5.11 - Infra-estrutura 

6 - IMPACTOS AMBIENTAIS B MEDIDAS MITIGI\DORAS 
7 • VIABILIDADE ECONÔMICA 
8 - PÓRMUl'..AS, MBMÓRXA DE CÁLCULO B ANÃLISE ESTATÍSTICA 
9 • QUADRO I - DISTRIBUIÇÃO DAS ÁRVORES POR CLASSES DE DIÂMETRO (para cada uma das 
espécies) 

ÁRVORES POR ha ESPáCIB . 

1 cLASSB I N" á~ores 1 º:;;" 1 G~;" 1 v~," 1 v~,1, J 
I 
II 
III 
IV 
V 
TOTAL 

CLASSE - Classes de diâmetro 
G0., Área basal na base, com diâmetro a 0,30 m do solo (m•) 
G,., Área basal no peito, com diâmetro a l, 30 m do solo (m') 
v0., Volume cilíndrico com base na área basal com diâmetro a 0,30 m do solo (m') 
v,., Volume cilíndrico com baoe na área basal a l, 30 m do solo (m3) 

10 - QUADRO II - DISTRIBUIÇÃO POR CLASSES DE DIAMETRO (todas as espécies). 

RESUMO POR HA 
CLASSE N• árvores Gco,)J Gu.u Vto,» Vo,n 

N• m• m• m m 
I 
II 
III 
IV 
V 
TOTAL 

CLASSE - Clasaes de diâmetro 
G,o.» - Área basal na base, com diâmetro a 0,30 m do solo (m•) 
G11.» - Ãrea basal no peito, com diâmetro a l, 30 m do solo {m•) 
v,0.,, • Volume cilíndrico com base na área basal· com diãmetro a O, 301 m do solo (m') 
v11.,, - Volume cilíndrico com base na área basal a 1,30 m do solo (m) 

11 • QUADRO III - RESUMO DO INVENTÁRIO FLORESTAL 

ESPECIE VOl'..UMB FF VOLUME OB PESO VOLUME FE w t 
Cil'..IND. REAL SECO EMPIJ.,. IND. 
m' /há m3/ha kg/ha st/ha 

TOTAL 
Obs.: Podem ser utilizadas equações de volume para a obtenção dos volumes reais. 

ESPáCIB - Nome das espécies encontradas 
VOl'..UME CILINO. - Volume cilíndrico (m') - ABP X H 
FF • Fator de forma utilizado p_or espécie 
VOl'..UME REAL - Volume sólido (m) • ABPH X FF 
DB - Densidade básica (kg/dm') 
PESO SECO - Peso seco em estufa (kg) 
VOl'..UME EMPil'... - Volume da lenha empilhada (st) 
FE - Fator de empilhamento. 
~ IND. - Nõmero de indivíduos por espécie 
t - Percentual 

FICHA DE CAMPO DO INVENTÁRIO 

TIPOU>GIA: IMAGEM: FOLHA: 

RELEVO REGIONAL: RBL2VO LOCAI.: 
SOLO: 
MUNXCXPIO: DATA, N" DA PARCELA: 
RESPONSÃVBL: 

N" ESPEC r>NB DAP H G{O,>> Gu,ll v~,,, v~,,, VOL. AAV. 
I& cm cm m c'm1 cm• m' 

01 
02 
03 
04 
05 

21 
22 
23 
24 

RESlW.O OBSERVA<..VES 
PARCELA: DATA, 
LOCAL: 
ÁREA DA PARCELA:' 
VOLUME TOTAL: 
lf' DE ESPtCI ES, 
AL"IVRA M8DIA: (ml 
G,o.J, : Vco.n ;- 
G,,.,' .. 

V"": 
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TIPOLOGIA:. 
FIC:IIA DE CAMPO DA CUBACEM 

ESPtiCIE: 
RR$PÓN$J\VEI,: DIITA: 

ÃkV. j CIJI 
SBM 

mm UI\!' li P&.CW 
TOT/11, 

U;B,U. 

('ln , ... m 
01 
02 
OI 
04 
o•, 
OI, 
o·, 
OfJ 

l '/ 
Ili 
I '> 
20 
21 

ESTACAS 
1,ENJIA 
PESO 
U.B.lJ. 

N~ de, COtclCilO 
Hct roo eot é reon ($T) · de 

Peoo tot.rl. produzido 
uni d ade de b.1 oc úm ida 

I\N8XO 11 

NOME: --·------- --------------·· .. 
ESTADO CI VII,: ---------·-··· ·-------- ----------------- 

NAC I ONAI, 101\DE: 

IDENT. N": 

RESIDENTE: 

VEM SUBMETl':R À APRP.élllÇ,'\O DESTE Jll/\HA O PLANO DE MANEJO, EM 

ANEXO, PARA A VECETI\ÇÃO NIITIV/1 D/\ PROPRIEDADE: 

EI.ABOR/100 POR : 

PROFISSliO: 

CREA N" 

RESIDENTE P.M: 

N/1 Ol'ORTUN 101\l>E COMl'ROM~:r,-: si; O REOUP.R IDO A OBSERVAR O QUE 

·..-oR DE-."fRRHINAllô l'OR RSTf. INSTITUTO. 

---------···----- de 19 

ANEXO Ili 

ROTRIRO uli.s1co 011 INFORMÍIÇÕEiS !X> R!-!l,111'ÓRIO T~CNICO ANUAi, DE EXECUÇÃO DE PROJETO DE 
MJ\Nl·:dú l'l,ORli!!Tl\l, 

Al>o1·d,1g~m d~ (lucntõ"""º r'e l aci on.rdoo com ., 1·t"9enct·,1çJo n~,tut·~! d,ao enpéc í ee , em 
f unçào dt": 

.'1) Rcbrot,,ç.\o doo t ocon , 
b} RegênC'r .. ,ç .. '\o po r uc.i.rn~tltt"U; 
C"} Tipo de.""' cor-t e .idot •. 1<k>, .,llua-.1 de corr o , r ccn í c •. uJ e inotrumentoo de co rt e 
ut j l iz,ldOO; 
d) Reotou de explo,-.,ç,\o; 
e.") P1·cncnç.:l de an í m •. lit1 n.1 .i1't'•' cu.11h .. •j.ut .. 1 (p.u1to1·c.,io); 
:? Comp •. ·u·,\I· o vo l ume .• ~:,t im. .. ldl) 11(, i nve urá r-Lo f.lon.":~l .. tl, C'on1 o exp t orado , 

·1 (•ump1·i111,,i11 ,\ tl.lH 1 ,•:1l I i..,·,·,t·:: th• t·,,1·1 t• 
1 t•,•,)llh.'lld,hl,lu non 1't• l.1t ,)1· i tlH; 

11 

., T1.1ttl2l :1i lvi,·ultul',li::: 

ll 

ANEXO IV . 

INSTITUTO BRASILEIRO DO MEIO AMBIENTE E DOS RECURSOS NATURAIS RENOVÁVEIS 
SUPERINTEND~NCIA ESTADUAL 

DIVISÃO TfCN-I~ÇA~~----- 

I.AUDO DE VISTORIA T[;CNJCA DE ACOMPANHAMENTO DE 
PL.O.NOS DE MANEJO FI.ORESTAL 

01 - CONTROLE 

N" do i.audo: 
Dcnominaç3o do Projeto: 
N" do Protocolo: 
Talh3o explorado: n" 
Talh3o a explorar: n" 
Nome do Imóvel: 
Município: 

área: 
área: 

02· • REQUERENTE 

Nome: 
Endereço: 
CCC/CPP.: 
Idcnt idade: 
Telefone·, 

03 • RESPONSÃVEI, ~~CNICO PEl,A El,ABORAÇÃO DO PROJETO 

Nome: 
Endereço: 
CCC/CPF.: 
Identidade: 
Telefone: 
ART: 
'CRE:A: 

04 · RESPONSÃVEI. T~CNICO PEI.A ~XECUÇÃO DO PROJETO 

Nome, 
Endereço: 
CGC/CPF., 
Identidade, 
Telefone: 
ART: 
CREA: 

OS • ESPÉCIES PRF.D0MlNANT8S NO TAi.HÃO A 8XPI.ORAR 

seo. NOME VUI.GAR 

06· OPERAÇÕES DE IMPLANTAÇÃO/MANUTENÇÃO 

DISCRIMINAÇAO OPERAÇI\O AREA PREVISTA AREA REI\I.IZADA \ 
Entrada o 
Acciroa 
Picadau 

07 · IDENTIFICAÇÂO DO PROJETO NO CAMPO 

DISCRIMINAÇAO RBALIZI\D/1 NAO REALIZADA 
Plc"IC.a identificadora 
Ma reação de t ,, l hõeo 
H<'lt·caçil\o dao f a i xao 

08 - CUMPRIMENTO DO CRONOGRAMA DE EXPl,QRAÇÃO 

ANO TAl,HÁO/FI\IXA I\REA PREVISTA ÃREA EXECUTADA 

09 CONTROLE DE VOI.UME 

ANO 

1 
ex PI.ORA.DO TAi.HÃO/FAIXA ESTIMADO 

10 SITUAÇÃO DA RECBNERAÇÃO 

) BOA ) RECUI..AR ) RUIM 

Côment~rio3:: 

11. PI\Rn:1.11s N;RMIINl·:NTF;S 

l SIM NÃO 

Cnmt"1\t .i r i ou . 
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12 • AVAJ.XAÇÃO DA CONDUÇÃO DO PROJETO 

Restrições de corte de espécies proibidas: 

Metodologia de exploração: 

Intensidade de corte: 

Modalidade de corte, 

Técnica de exploração: 

Tratos silviculturais: 

13 · CUMPRIMENTO DAS RECOMENDAÇÕES/PENDllNCIAS DO ÚLTIMO LAUDO 

H • RECOMENDAÇÕES/PENDllNCIAS 

15· PARECER CONCLUSIVO 

Técnico Técnico Local e data 

ANEXO V 

INSTITUTO BRASILEIRO DO MEIO AMBIENTE E DOS RECURSOS NATURAIS RBNOVÁVEIS 
SUPERINTBNDilNCIA ESTADUAL ' 

DIVISÃO TfCN~I-C-A~~~~~~~ 

LAUDO DE VISTORIA TtCNICA PARA APROVAÇÃO 
PLANO DE MANEJO FLORESTAL 

O 1 • CONTROLE 

N2 do Laudo: 
Denominação do Projeto: 
N' do Protocolo: 
Nome do Imóvel: 
Município: 

02 · REQUERENTE 

Nome: 
Endereço: 
Telefone: 
Identidade: 
CGC/CPF: 
Categoria junto ao IBAMA: 

03 - RESPONSÁVEL TfCNICÓ PELA ELABORAÇÃO DO PROJETO 

Nome: 
Endereço: 
Telefone: 
CGC/CPF: 
Iclentidade: 
CRBA: 
ART: 

04 · RESPONSÁVEL TÉCNICO PELA EXECUÇÃO DO PROJETO 

Nome: 
Endereço: 
Telefone: 
CGC/CPF: 
Identidade: 
CREA: 
AAT: 

OS· DISCRIMINAÇÃO DAS ÁREAS DA PROPRIEDADE 

DISCRIMINAÇAO AREA (ha) \- 
lfirea Total 
Área de Reserva Legal 
Área de Preservação Permanente 
Área de Efetivo Manejo 
Área de Estradas 
Área de Aceiros 
Área cuH:ivada 
Área de pastagem 
Reflorestamento 
Inaproveitáveis 
Outras 

06 ·• TIPOI.OGIA FLORESTAL DO MANEJO 

07 - ESP~CIES PREDOMINANTES 

SEQ. INOME VULGAR 

08 - PLANTA TOPOGRÃFICA E/OU C~op~I 

CONFERE > NÃO CONFERE 

09 • TIPOS DE SOLOS: 

EROSÃO EM SULCOS, 
AFLORAMENTO ROCKOSO: 

10 • RELllvo 

Forte 
Sim 

Leve 
Não 

Não há 

AJ.TITUDE (m): 

DECLIVIDADE: Pouco inclinado 
Inclinado 
Fortemente inclinado 

11 • ASPECTOS CLIMATOLÓGICOS 

Período chuvoso: 

12 - HIDROGRAFIA 

Rio 
Riacho 
Nascente 
Lagoa 
Açude 

13 • RllDE VIÁRIA 

Municipal: 

l Estadual: 

) Federal, 

14 • CHECAGEM DO INVENTÁRIO 

AREA EM PE 

15- PENDilNCIAS 

16· PARECER CONCLUSIVO 

1 
• 1 

' 1 CONCLUSÃO, FAVORAVEL Â APROVAÇÃO 
DESFAVORÁVEL À APROVAÇÃO 

Técnico 1 Local e data 

ANEXO VI 

TERMO DE COMPROMISSO PARA AVERBAÇÃO DE RESERVA LEGAL 

Aos dias do mês de ------------ do ano de, , o 
Sr. filho de-~-~---~-~ 

e de-~-~------~-~~-~--~---~-~- 
residente município 
-~~~~~-~~~~~~~~~---distrito-~~--~-~-~-~-~---~ 
(UF) estado civil nacionalidade ----------- 
profisiiiõ" CPF/N· · ----'-,-------~ 
RG/Órgllo Emis·sor/UF , posseiro do im6vel abaixo 

.. caracter i:i:ado: 
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ANEXO VIII DENOMINAÇÃO DA PROPRIEDADE: 
MUNICIPIO DISTRITO-~~~~ ....•. ~~~~~~~~~~~- 
ÁREA TOTAL hectares 

LIMITES E CONFRONTAÇÕES 

6 - LOCALIZAÇÃO 

7 - DOCUMENTO DE POSSE: 

a·- ESFERA DE TRAMITAÇÃO: 

Vem através· deste Instrumento, declarar junto ao INSTITUTO BRASILEIRO DO MEIO 
AMBIENTE E DOS RECURSOS NATURAIS RENOVÃVBIS - IBAMA, que mantém a posse livre de 
contestação e litigios, do imóvel acima caracterizado, cujo processo de titularidade 
definitiva encontra-se em tramitação no órgão competente, comprometendo-se a proceder 
averbação da Reserva Florestal legal, imediatamente após a emissão do documento hábil 
para o ato, conforme disposto na Lei 4. 771/65, regulamentado pela Portaria ~ 

/ , que veta o corte de 20, (vinte por cento) da cobertura 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 por venda, cessão ou 
doação, ou a qualquer título, comprometendo-se ainda a obedecer fielmente a 
legislação vigente,. dando Bempre por firme e valioso o declarado e compromissado 
neste documento, -cuj a quebra se configurará como desrespeito às Leis PlorestaiB, 
sujeitando-se portanto o signatário desta, às implicações penais e administrativas 
decoxzencea , da infrigência de preceitos legais, sem prejuízos das culminações por 
quebra de compromisso. 

Assinatura do detentor da posse 

Testemunhas 

CPF/N' 

Assinatura 

Nome: 
RG/N+ 

Assinatura 

ANEXO VlI 

TERMO DE RESPONSABILIDADE DE AVERBAÇÃO DA RESERVA LEGAL 

Aos dh.s do mês de ' o -----de 
· de 

sr. 
e __________ residente mun:lc'ipio de 

distrito (UP) estado civil 
nacionalidade rofissão --- CPF -------- 
RG/Órgão Emissor/UF legitimo proprietário do 
imóvel denominado , município de 

neste estado, registrado sob o n2 
fls. do livro de registro de imóveis, 

assume a responsabilidade de efetuar a averbação do presente Termo acompanhado de 
mapa ou croqui delimitando a área preservada à margem da inscrição da matricula do 
imóvel no registro de imóveis competente (Parágrafo.2' do artigo 16 da Lei 4.771/65), 
tendo em vista .o que dispõe a Portaria n2 / __ em atendimento ao que 
determina a citada Lei e que a floresta ou forma de vegetação existente, com área de 

hectares, não inferior a do total da propriedade 
compreendida nos limites abaixo indicados fica gravada como de utilização limi'tada 
não podendo nela ser feito qualquer tipo de exploração sem autorização do IBAMA. o 
atual proprietário, compromete-se por si, seus herdeiros ou sucessores, e fazer o 
presente gravame sempre bom, firme e valioso. 

CARACTBRÍSTICÀ.s E CONFRONTAÇÕES DO IMÓVEL 

LIMITES DA ÁREA PRESERVADA 

Firma o presente Termo em 3 (três} vias de igual forma e teor na 
presença de testemunhas abaixo que igualmente o que será apresentado com mais duas 
cópias 

Proprietário 

Autoridade Florestal 

Testemunhas 
Nome: 
RG/N' CPF/N' 

A.ssinatura 

Nome: 
RG/N' CPF/N' 

Assinatura 

MINISTtRIO DO MEIO AMBIENTE, DOS RECURSOS HÍDRICOS B DA AMAZÔNIA LEGAL 
INSTITUTO BRASILEIRO DO MEIO AMBIENTE.E DOS ~ECURSOS NATURAIS RENOVÁVEIS 

TERMO DE RESPONSABILIDADE DE MANUTENÇÃO DE FLORESTAS MANBJADAS - TRMFM 

Aos : . . . . . . • . . . . . dias do mês de . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . do ano de . . . . . . . . . , o 
Sr. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . filho de . . . . . . . . . • . . . . . • • . . . . . . . . . . . e de 
. . . . . . . . . . . . . • • . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . , residente . , . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . , município 
de ....•......•. , , ...........•... distrito de .... ." ..........•.... l1F . . . . . . . . . . , 
estado civil , . . . . nacionalidade . . • . . • . . . . . . . . . . . • . . • . profissão 
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . c. P. F. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . RG/Órgão emissor /UF 
..........•.......... legitimo prop~ietário do imóvel denominado de 
. . . . . . . . . . . . . . . . . . município de neste estado, registrado sob o n• 
........... fls •......... do livro •.............. , DECLARA perante as autoridades 
competentes, tendo em vista o <JUe ·dispõe as legislações florestal e ambiental 
vigentes, que 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 a forma de Manejo Florestal Sustentável, 
deede que autorizado pelo IBAMA. O atual proprietário compromete-se por si, seus 
herdeiros ou sucessores, a fazer o presente gravame sempre bom, firme e valioso. 

CARACTERÍSTICAS E CONFRONTAÇÕES DO IMÓVEL 

LIMITES DA ÁREA MANEJADA 

SERVIÇO PÚBLICO FEDERAL 

Declara, finalmente, possuir pleno reconhecimento das sanções que fica sujeito 
pelo descumprimento deste TERMO. 

Firma o presenee TBRMO em três vias de igual teor e forma na presença do 
Superintendente do IBAMA, que também assina, e das testemunhas abaixo qualificadas, 
as quais rubricam os mapas em três vias. 

Pica a área referida vinculada ao Instituto Brasileiro do Meio Ambiente e dos 
Recursos Naturais Renovliveis IBAMA, a contar desta data, para efeito de 
cumprimento do PMFS. 

superintendente do IBAMA 

Proprietlirio 

Testemunhas: 

Nome: 
RG/N' -----------~C- P. F. 

Nome: 
RG/N' C.P.F. 

(Of. n9 1.183/98) 


