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1. INTRODUÇÃO

O presente trabalho trata-se de um resumo técnico contendo as bases necessárias às vistorias
de campo e análises de processos relacionados à reposição florestal obrigatória e aos procedimentos
que lhes concernem. O material deve ser freqüentemente consultado para o bom andamento e
padronização dos procedimentos a fim de atingir o mesmo nivelamento e manter atualizados todos
os técnicos e profissionais contratados das Gerências Executivas (GEREXs) e os Escritórios
Regionais do IBAMA. Ademais, é importe levá-lo a campo para que possíveis dúvidas e
questionamentos possam ser sanados no momento da vistoria.
A reposição florestal é um tema importantíssimo a ser abordado pela área técnica do IBAMA,
visto que, a sua prática tende a devolver à natureza aquilo que lhe foi retirado. Além disso, a sua
imposição legal faz com que os consumidores de matéria prima florestal, obrigatoriamente
produzam em regime de auto-sustentação, o volume do qual necessitam para o pleno funcionamento
de suas atividades. Um dos grandes objetivos é que as empresas consumidoras venham a se suprir
de matéria prima florestal plantada, obtendo-se um custo econômico menor, um melhor
planejamento entre o consumo e o plantio e um zelo maior para com o meio ambiente,
principalmente em relação à diminuição da pressão sobre as florestas nativas.
A reposição florestal é um assunto que merece ser discutido com maior ênfase, pois vem
sendo bastante negligenciada, não só por quem deve cumpri-la, mas também por quem deve cobrála. A comprovação deste fato reside na diferença entre a área desmatada e a área efetivamente
plantada anualmente. De acordo com dados levantados por esta Coordenadoria há estados da
federação que não possuem sequer um hectare disponível para desmate, no entanto as GEREXs e os
Escritórios Regionais continuam emitindo autorizações de desmatamento.
Embora a área técnica desta Coordenadoria incentive, oriente e monitore os plantios de
essências florestais para cumprimento da reposição obrigatória, esta vem sendo cumprida em sua
maioria na forma de recolhimento à Conta Optantes de Reposição Florestal, o que
fundamentalmente não contribui para a manutenção da base florestal do país.
Espera-se que a reposição florestal venha a ser cumprida não somente por imposição legal,
mas também, pelo simples fato de ser uma das ferramentas básicas para o auto-abastecimento das
unidades consumidoras de matéria prima florestal. Não obstante, não se consegue manter uma
unidade industrial por muito tempo, consumindo matéria prima oriunda de desmatamento sem
efetuar o devido replantio. Sabe-se que a gestão florestal em suma deve promover o manejo
múltiplo dos recursos florestais, porém, a plena utilização desses recursos de forma sustentada está
longe de ser alcançada, seja por motivos técnicos, ambientais, econômicos, políticos ou sociais.

Então a reposição florestal obrigatória se encaixa neste bojo, de forma a auxiliar o manejo na
tentativa de manter a base florestal para esta e futuras gerações.
Os consumidores de matéria prima florestal têm na reposição uma das poucas maneiras de
financiar os seus próprios estoques florestais futuros, gerando novas florestas que abastecerão suas
unidades industriais, além de contribuir fortemente para a conservação do meio ambiente. A auto
sustentabilidade é o caminho que toda indústria de base florestal deve perseguir, pois somente desta
forma é que a empresa será uma indústria ambientalmente correta.
Os conceitos que passamos a descrever são a primeira tentativa de oferecer àqueles que
interferem direta ou indiretamente no meio ambiente, a oportunidade de participarem e discutirem
sobre o tema. Para o IBAMA estes conceitos são imprescindíveis para a compreensão e a execução
de ações antrópicas que tenham por objetivo minimizar os impactos ambientais.
Este documento tem caráter dinâmico, tendo em vista as mudanças que possam ocorrer
durante os nossos trabalhos, a partir da própria evolução técnica sobre o tema. Portanto, esperamos
as contribuições dos técnicos envolvidos visando a sua adequação. Com estas introduções
pretendemos formar equipes técnicas com alto padrão de conhecimento, que chamaremos de “Elite
Técnica do IBAMA”. Assim sendo, o órgão estará preparado para discutir em alto nível com
qualquer seguimento da sociedade brasileira, quiçá mundial sobre qualquer tema que envolva o
meio ambiente, na área florestal.
Foi criado um Grupo de Trabalho do Ministério do Meio Ambiente (MMA) e do IBAMA,
para discutir e avaliar a situação atual da reposição florestal e estabelecer o melhor caminho a ser
trilhado no sentido fomentar a execução da reposição florestal. O GT tem como objetivos:
-

simplificar a reposição florestal (simplificar procedimentos e estabelecer novos
instrumentos adequados a reposição florestal);

-

criar mecanismos para a sua eficácia (tratar a reposição florestal como um instrumento
de estimulo à ampliação da área florestal, contribuindo para manutenção da oferta de
produtos florestais);

-

discutir a IN 001/96 (revisar os instrumentos normativos a luz das especificidades
regionais);

-

buscar na iniciativa privada, apoio para viabilizar a reposição (definir estratégias para
realização dos seminários regionais com a participação do setor de base florestal);

-

estimular o uso sustentável de florestas nativas e plantadas (fomentar as atividades de
reflorestamento, recuperar áreas de reserva legal, a fim de garantir a expansão da base
florestal plantada e manejada); e

-

unificar os procedimentos do IBAMA e OEMAS (monitoramento e controle da
reposição florestal de forma padronizada).
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2. CONCEITO
Entende-se como reposição florestal o conjunto de ações desenvolvidas que visam estabelecer
a continuidade do abastecimento de matéria prima florestal dos diversos segmentos consumidores,
através da obrigatoriedade de repor o volume explorado ou consumido, mediante plantio de
espécies florestais adequadas às suas finalidades. Em suma, é a ação de repor o volume consumido,
mediante plantio de espécies florestais adequadas às atividades de cada indústria.
Objetivos:
-

Abastecer continuamente a indústria consumidora de matéria prima florestal;

-

Diminuir a pressão sobre florestas nativas;

-

Incentivar e alocar recursos para plantios florestais; e

-

Fomentar e intensificar a produção florestal.

Quem deve cumprir com a reposição florestal?
A reposição florestal deve ser cumprida por todo consumidor de matéria prima florestal, seja
ele pessoa física ou jurídica. De acordo com a legislação, fica obrigada à reposição florestal a
pessoa física ou jurídica que explore, utilize, transforme ou consuma matéria-prima florestal. (IN
Nº 1, de 5 de setembro de 1996, cap. 1, sessão I, Art. 1º, parágrafo único).A reposição florestal deve
ser efetuada na Unidade da Federação de origem da matéria-prima florestal consumida, mediante o
plantio de espécies florestais, preferencialmente nativas, conduzido com técnicas silviculturais que
venham a assegurar uma produção que seja, no mínimo, igual ao volume anual necessário à
atividade desenvolvida.
Como efetuar a reposição florestal?

A reposição florestal poderá ser efetuada e vinculada ao IBAMA por meio das seguintes
formas:
•

apresentação de Levantamento Circunstanciado – LC: trata-se de um projeto técnico
devidamente implantado, que possua plenas condições de desenvolvimento. Caracterizado o
consumidor protocola no IBAMA o LC que será analisado, avaliado, vistoriado e aprovado
pelas DITECs nas GEREXs e que gerará o volume aprovado em crédito para o consumidor.
A pessoa obrigada a reposição florestal que não possui propriedade rural, poderá cumpri-la
em área arrendada pelo prazo previsto até que as árvores atinjam o primeiro ciclo de corte.
O plantio das espécies florestais poderá ser feito através de povoamentos puros (uma única
espécie), povoamentos mistos (mais de uma espécie) ou em consórcio de espécies florestais
3

com outras essências, como por exemplo fruteiras e palmeiras, todavia a quantidade de
mudas de espécies florestais a ser plantada para efeito de reposição não se altera (volume
consumido versus volume plantado). As espécies florestais a serem plantadas são aquelas
que produzem a mesma ou equivalente matéria prima que será ou foi consumida. Por
exemplo, se o consumo é de madeira em “tora para serraria”, devem ser plantadas espécies
que produzam toras para serrarias, para que estas possam ser processadas e abasteçam a
indústria. Se a necessidade for de matéria prima “lenha”, neste caso os plantios devem ser de
espécies que produzam lenha (madeira para energia). Não é necessário que as espécies
plantadas sejam as mesmas que foram consumidas, porém elas devem possuir as mesmas
características produtivas, pois devem atender às finalidades da indústria que irá processalas.
•

execução ou participação em Programa de Fomento Florestal: quando uma pessoa física ou
jurídica protocola no IBAMA um projeto técnico, no qual demonstra a viabilidade e a
intenção de implantar o volume a ser consumido. Neste caso, o crédito será gerado antes da
implantação do projeto e concretizado (crédito definitivo) após a vistoria de confirmação do
plantio executado;

•

compensação através da alienação ao patrimônio público: é efetuada por pessoa física ou
jurídica que protocola junto ao IBAMA, documentos que comprovem, que a referida área é
realmente de relevante interesse ecológico, já devidamente avaliada e com todas as
documentações constantes na Portaria 71-N/98 e 2-N/99. O IBAMA também fará a sua
avaliação por meio de entidade respeitada neste segmento e proporá um valor ao
interessado. Após o “de acordo” de ambas as partes, o valor será estipulado em créditos de
reposição florestal. Assim, o interessado poderá negociar estes créditos com consumidores
de matéria prima florestal no mercado, para efeito de cumprimento da reposição florestal por
parte destes últimos.

•

recolhimento à conta recursos especiais a aplicar - optantes de reposição florestal: é o valor
que o pequeno consumidor paga ao IBAMA para que este execute o reflorestamento. Esta
modalidade apresenta dificuldades de execução, pois o IBAMA não possui condições
estruturais e organizacionais para a efetiva transformação destes recursos em plantios
formados de estoque florestal.
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2.1. Plano Integrado Florestal – PIF
É um programa que a pessoa física ou jurídica consumidora de matéria prima florestal
(consumo igual ou superior a 12.000st/ano, 6.000m³/ano ou 4.000mdc/ano) obriga-se a cumprir,
reflorestando o volume equivalente ao seu consumo anual. Até o dia primeiro de novembro deve ser
apresentada ao IBAMA informação de seu suprimento, que é o volume que a indústria utilizará para
a obtenção de sua produção no ano seguinte (P.A.S. – Programa Anual de Suprimento), e nesta
mesma data também devem ser apresentados os plantios executados por meio de L.C.
(Levantamento Circunstanciado), demonstrativo anual de fontes de suprimento de matéria-prima
florestal voltada ao abastecimento da unidade consumidora, conforme quadros I a V anexos à
Instrução Normativa Nº 1, de 5 de setembro de 1996.
A pessoa física ou jurídica que necessite de matéria-prima florestal, tal como siderúrgica
fábrica de celulose, cerâmica, cimenteira, indústria processadora de madeiras (serraria, fábrica de
laminados, compensados, aglomerados) e outras, cujo consumo anual seja igual ou superior a
12.000 st/ano (doze mil estéreos por ano) ou 4.000 mdc/ano (quatro mil metros de carvão vegetal
por ano), ou 6000 m3/ano (seis mil metros cúbicos de toras por ano), fica obrigada a manter ou
formar, diretamente ou em participação com terceiros, florestas destinadas à sustentabilidade da
atividade desenvolvida, inclusive em suas futuras expansões. (IN Nº 1, de 5 de setembro de 1996,
cap. 1, sessão II, Art. 8º). A comprovação do atendimento ao disposto neste artigo é a apresentação
do PIF – Plano Integrado Florestal.

3. CONCEITOS COMPLEMENTARES

3.1. Reserva Legal
(definição dada pela MP 2.166-67, de 24 de agosto de 2001 – art. 1º, § 2º, inciso III).
Reserva Legal: área localizada no interior de uma propriedade ou posse rural, excetuada a de
preservação permanente, necessária ao uso sustentável dos recursos naturais, à conservação e
reabilitação dos processos ecológicos, à conservação da biodiversidade e ao abrigo e proteção de
fauna e flora nativas.
A vegetação da reserva legal não pode ser suprimida, podendo apenas ser utilizada sob regime
de manejo florestal sustentável, de acordo com princípios e critérios técnicos e científicos
estabelecidos no regulamento, ressalvadas as hipóteses previstas no § 3o deste artigo, sem prejuízo
das demais legislações específicas (art. 16, § 2o da MP 2.166-67, de 24 de agosto de 2001).
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Para cumprimento da manutenção ou compensação da área de reserva legal em pequena
propriedade ou posse rural familiar, podem ser computados os plantios de árvores frutíferas
ornamentais ou industriais, compostos por espécies exóticas, cultivadas em sistema intercalar ou em
consórcio com espécies nativas (art. 16, § 3o da MP 2.166-67, de 24 de agosto de 2001).

3.2. Área de preservação permanente
(definição dada pela MP 2.166-67, de 24 de agosto de 2001 – art. 1º § 2ºinciso II).
Área de preservação permanente: área protegida nos termos dos arts. 2o e 3o da Lei nº 4.771,
de 15 de setembro de 1965 (Código Florestal), coberta ou não por vegetação nativa, com a função
ambiental de preservar os recursos hídricos, a paisagem, a estabilidade geológica, a biodiversidade,
o fluxo gênico de fauna e flora, proteger o solo e assegurar o bem-estar das populações humanas;
São transformadas em reservas ou estações ecológicas, sob a responsabilidade do IBAMA, as
florestas e as demais formas de vegetação natural de preservação permanente, relacionadas no art.
2º da Lei nº 4.771, de 15 de setembro de 1965 – Código Florestal, ... (art. 18 da Lei nº 6.938, de 31
de agosto de 1981). A Resolução CONAMA nº 4, de 18 de setembro de 1985 dispõe em seu artigo
3º - alínea b, as definições referentes ao que vem a ser Reservas Ecológicas, contemplando as
florestas e demais formas de vegetação natural de preservação permanente.
De acordo com a Sociedade de Pesquisa em Vida Silvestre e Educação Ambiental (SPVS,
1996), Áreas de Preservação Permanente são áreas onde a cobertura florestal nativa não pode sofrer
alteração, como encostas e picos de morros, beira de rios e mananciais de água, para evitar danos ao
meio ambiente; área de mata nas margens dos lagos, nascentes, represas, rios etc. que protege a
água do assoreamento; neste caso, também é chamada de mata ciliar.

3.3. Pequeno consumidor
Aquele que consome menos de 600 metros cúbicos de madeira serrada por ano ou 1.200
estéreos de lenha por ano, ou 400 metros de carvão vegetal por ano.

3.4. Médio consumidor
Aquele que consome de 600 a 6.000 metros cúbicos de madeira serrada por ano, ou 1.200 a
12.000 estéreos de lenha por ano, ou 400 a 4.000 metros de carvão vegetal por ano.
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3.5. Grande consumidor
Aquele que consome volume igual ou superior a 6.000 metros cúbicos de madeira serrada por
ano, ou 12.000 estéreos de lenha por ano, ou 4.000 metros de carvão vegetal por ano.

3.6. Associações de reposição florestal

Associação de reposição florestal é uma entidade sem fins lucrativos, que congrega pessoas
consumidoras ou não, e efetua o recolhimento dos volumes necessários aos consumidores,
trimestralmente, semestralmente ou anualmente. Ela pode congregar produtores rurais que queiram
plantar florestas para vincular ou não à reposição florestal. Esta associação deve ser registrada no
IBAMA, sofrer avaliação, análise e parecer para a sua aprovação.
A associação é responsável pela aplicação dos recursos financeiros e deve fornecer aos produtores
rurais, as mudas, os insumos, assistência técnica durante a rotação do projeto, bem como na
exploração florestal, esta poderá ou não ter vínculo ao consumidor que pagou para a associação
(contrato entre as partes). Basicamente esta corrente traduz três parcerias: o consumidor que entra
com o recurso financeiro; a associação que entra com a assistência técnica, as mudas e os insumos;
e o produtor que entra terra, plantio e manutenção até o corte final e que ao final a receita lhe
pertence.

4. PROCEDIMENTOS
Para cumprimento da reposição florestal o interessado deve procurar o IBAMA e seguir
alguns procedimentos básicos, segundo a IN 001/96. Estes procedimentos somam as exigências e
atividades principais para o bom trâmite do processo dentro do órgão, bem como para o sucesso dos
plantios florestais. A ficha de análise de processos; o quadro de documentos; e os roteiros básicos
para elaboração de levantamento circunstanciado e projeto de reflorestamento, constantes neste
informativo, formam o caminho correto para cumprimento da reposição florestal. Além disso, devese observar as tabelas de controle de LCs e fomento florestal para o devido controle dos débitos e
créditos dos consumidores cadastrados.
Os procedimentos devem seguir o fluxograma de rotinas do IBAMA, no qual uma parte
compete ao interessado e outra ao próprio IBAMA.
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Parte I – Compete ao INTERESSADO

1 – O interessado em cumprir com a reposição florestal deve protocolar requerimento em
qualquer unidade do IBAMA ou órgão conveniado, juntamente com o levantamento
circunstanciado ou projeto de fomento para os casos de cumprimento via plantio florestal; ou
apresentar área de relevante interesse ecológico para os casos de alienação ao patrimônio público,
acompanhado da documentação e exigências constantes no quadro de documentos deste
informativo.
Parte II – Compete ao IBAMA ou ao órgão conveniado

1 – O requerimento, juntamente com o LC, o projeto de fomento ou a área de relevante
interesse ecológico para alienação devem ser encaminhados ao setor de protocolo da DIAF (Divisão
de Administração e Finanças), para que seja feita verificação prévia da documentação. Caso seja
verificado por esta Divisão, algum documento faltante ou mesmo incompleto, o requerimento é
devolvido ao interessado para que este o reapresente com a devida correção. Caso seja considerado
impróprio, os documentos são indeferidos ao requerente. Se a documentação estiver correta, o
requerimento é deferido e protocolado. Então, é criado um processo administrativo possuindo capa
e etiqueta padrão, além de numeração específica para cada Gerência Executiva do IBAMA nos
estados da federação. Ex: 02024.002289/01-08, os primeiros cinco dígitos informam a Unidade da
Federação de origem do processo, em seguida, separados por um ponto, vêem os seis dígitos
seqüenciais que indicam o número de processos já protocolados, após o sinal de barra vêem os dois
últimos dígitos do ano do processo e logo depois, separados por hífen vêem os dois dígitos
verificadores.

3 – A partir da existência do processo administrativo, este é enviado para o Setor de
Arrecadação - SAR, onde são verificados débitos e outras pendências com o IBAMA. Neste
momento o interessado é solicitado a quitar os débitos e o processo fica aguardando. Caso haja
pendências de força maior é encaminhado ao interessado um ofício comunicando o indeferimento
de seu pleito. Se o processo for deferido, ele é enviado para a DIJUR (Divisão Jurídica).

4 – Na DIJUR, o processo administrativo é submetido a uma análise jurídica, que também
possui poderes para deferi-lo, indeferi-lo ou ainda cobrar pendências jurídicas. Havendo pendências
jurídicas, estas são enviadas ao interessado por meio de ofício e o processo fica aguardando as
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devidas providências. Sanadas as pendências o processo é deferido e encaminhado para a DITEC
(Divisão Técnica).

5 – Na DITEC, num primeiro momento, o processo é submetido a uma análise técnica que por
sua vez também tem poderes para deferi-lo, indeferi-lo ou ainda cobrar pendências técnicas. Se
indeferido tecnicamente, deve ser encaminhado um ofício ao interessado informando o
indeferimento do seu pleito. Caso haja pendências técnicas, é encaminhado um ofício ao interessado
para que estas sejam sanadas e reenviadas ao IBAMA. Após o deferimento do processo, é
necessária a execução de vistoria técnica na propriedade, para comprovar a existência e as
condições do plantio florestal objeto de reposição, após parecer favorável do vistoriador, o processo
é novamente encaminhado para a DITEC, para que o responsável possa aprovar os créditos
referentes ao plantio vistoriado. Após estes trâmites e lançamento dos créditos em favor do
interessado, o processo deve ser cadastrado no SISPROF (Sistema de Produtos Florestais).
4.1. Procedimentos relativos ao Plano Integrado Florestal - PIF
Para o PIF, a Gerência Executiva deve ter um quadro demonstrativo de cada empresa grande
consumidora, no qual deve constar o volume a ser consumido anualmente e a descrição dos
principais parâmetros dos projetos vinculados ao consumo desta. Ao final do ano em que o
consumo tenha sido executado deve ser efetuada a comprovação das áreas que originaram esta
matéria prima florestal.

Exemplo:
Tabela 01 - Consumo e plantio das empresas grandes consumidoras de matéria prima
florestal em 20___.
Nome

Registro no IBAMA

Volume Anual a ser consumido

Volume plantado equivalente
ao consumo anual

O objetivo maior do PIF é que a empresa de base florestal venha a consumir apenas estoques
de florestas plantadas, desta forma não criando mercado para consumo de florestas nativas, oriundas
de desmatamento.
O PIF deve ser controlado anualmente, sendo que em novembro a empresa informa sobre o
volume que irá consumir no ano seguinte e comprova o plantio do respectivo volume anual. Nesse
momento ela também deve comprovar quais áreas sofreram exploração e que conseqüentemente
efetuaram seu suprimento. Vale ressaltar que os volumes trabalhados pelo IBAMA devem ser
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efetuados na unidade “metro cúbico”, portanto qualquer volume declarado em outra unidade, deve
ser transformado para metro cúbico, com base na tabela de conversão constante na IN 001/96.

4.2. Procedimentos da reposição por meio de associações florestais
Uma maneira de se cumprir com a reposição florestal é por meio de associações florestais sem
fins lucrativos, que poderão ser livremente criadas pelas pessoas interessadas. Além daquelas
pessoas obrigadas ao cumprimento da reposição florestal, também poderão ser aceitos como sócios,
proprietários rurais que queiram efetuar reflorestamentos ou consórcios agroflorestais, porém a
administração da associação, deve ser composta por no mínimo 2/3 (dois terços) de associados
ligados à atividade, ou seja, devem ser consumidores de matéria-prima florestal. Os procedimentos
devem seguir os seguintes itens:
1° - Depois de criada a associação, a mesma deve ser devidamente cadastrada no IBAMA. O
principio básico é que ela comprove as condições ideais para produzir e garantir o sucesso dos
povoamentos florestais até o 1º ciclo de corte. O consumidor paga o valor do metro cúbico para a
associação que depois disso, assume o compromisso de plantar. Esta operação é comprovada ao
IBAMA, mediante protocolo do requerimento na Gerência Executiva ou Escritório Regional mais
próximo, contendo toda documentação necessária, bem como os projetos técnicos de plantios
florestais objeto de reposição.
2° - Aprovado pelo IBAMA, o associado estará apto a receber a Autorização para
Transporte de Produtos Florestais (ATPF), que lhe dará direito ao transporte de matéria prima
florestal. A ATPF, acompanhará obrigatoriamente o transporte de matéria prima desde a sua
origem até o local de consumo ou beneficiamento; e
3° - A ATPF só será fornecida, entretanto, com a apresentação da Declaração de Venda de
Produtos Florestais (DVPF). Este formulário do IBAMA, com firma reconhecida em cartório,
indica quem irá fornecer a matéria prima para o associado. Um único fornecedor poderá fornecer
DVPFs para mais de um associado, como também um associado poderá receber DVPFs de mais de
um fornecedor.

Para regularizar a reposição florestal do ano seguinte, a associação deverá comprovar que
realizou a reposição florestal do ano anterior, apresentando em formulário próprio do IBAMA, o
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resumo das áreas plantadas, que indica, entre outras coisas, as propriedades em que foram feitos os
plantios e que deverão ser mantidos até atingirem o primeiro ciclo de corte.
Quais os compromissos da associação?

A associação poderá plantar em áreas próprias ou de terceiros, a quantidade de árvores
correspondente ao volume de matéria-prima necessário ao consumo ou utilização anual de seus
associados.
O associado obrigado ao cumprimento da reposição florestal, recolhe para a associação o
valor correspondente a quantidade de mudas a serem plantadas em função do seu consumo anual de
matéria-prima.

Exemplo:
*Custo de produção, plantio e manutenção de uma muda.............................R$0,50
*Consumo anual de madeira em tora pelo associado.....................................500 m³

Como para cada metro cúbico (m³) de tora consumida são utilizadas 8 mudas (vide IN
001/96), a quantidade total a plantar será igual a 500 mudas, multiplicado este valor por 8, tem-se
um total de 4.000 mudas. Então o valor a ser recolhido pelo associado em favor da associação, será
de 4.000, multiplicado por R$ 0,50, perfazendo R$ 2.000,00 (dois mil reais).
Dessa forma, caso se opte pelo plantio ao invés do recolhimento, devem ser plantados 2,4
hectares com o espaçamento a 3x2m.
Quando o plantio for feito por proprietários rurais, a associação deve fornecer as mudas para
o plantio e replantio, além da assistência técnica e dos insumos necessários ao sucesso do
empreendimento. A assistência técnica deve ser prestada por profissional habilitado. O Proprietário
rural fica responsável pela manutenção e conservação do povoamento, até completar o primeiro
ciclo de corte da espécie, entretanto o compromisso legal com o IBAMA permanece com a
associação.
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FLUXOGRAMA DAS ROTINAS
REQUERENTE
FÍSICA / JURÍDICA

DIAF

Preenche
Requerimento

Elabora Plano
ou Projeto
Apresenta à Unidade
do IBAMA

GERÊNCIA EXECUTIVA OU ESCRITÓRIO REGIONAL
DIJUR

Requerimento
+ Plano/Projeto

Processo
Administrativo

Processo
Administrativo

Análise Prévia da
Documentação

Análise Jurídica

Análise Técnica

Não

Redigir
Ofício
Requerente

Sim

Correto
Pendentes

Deferido

Redigir
Ofício
Requerente

Protocola

Indeferido

S.A.R. – Setor de Arrecadação
Indeferido

Pendente

Não

Sim

Não

Correto

Indeferido

Redigir Ofício
Requerente

Processo
Administrativo

Requerimento
+ Plano

DITEC

Pendentes

Redigir Ofício
Requerente

Deferido

Indeferido

Pendentes

Corrige
requerimento +
Plano

Redigir
Ofício
Requerente

Deferido

Adota Demais
Sanções Legais Redigir Ofício
Requerente
Redigir Ofício
Requerente
Não

Vistoria
Técnica

Correto

Sim

Deferido
Indeferido

Adota Demais
Sanções Legais

Sim

Correto

Redigir
Ofício
Requerente

Pendentes

Deferido

Adota Demais
Cadastro
Sanções Legais Redigir Ofício
no
Requerente
SISPROF

Redigir Ofício
Requerente
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Quem é isento de reposição florestal?
A pessoa física ou jurídica que venha a se prover de:
- resíduos provenientes de atividade industrial madeireira (costaneiras, aparas, cavacos e similares).
- matéria-prima florestal proveniente de área submetida a manejo florestal de rendimento
sustentado.
- matéria-prima florestal originária de floresta plantada não vinculada ao IBAMA.
- matéria-prima florestal própria, em benfeitoria dentro da propriedade, na qualidade de
proprietário rural e detentor da competente autorização de desmatamento;
- matéria-prima proveniente de erradicação de cultura ou espécie frutífera;
- matéria-prima florestal oriunda de projeto de relevante interesse público;
- resíduos de exploração florestal oriundos de reflorestamento (galhadas, tocos e raízes);
- matéria-prima proveniente de tratos culturais em reflorestamentos ou em podas de frutíferas;
- resíduos oriundos de desmatamento autorizado pelo IBAMA ou órgão estadual (galhadas, tocos e
raízes);
- matéria-prima proveniente de corte de arborização urbana;
- matéria-prima proveniente de espécies do gênero Hevea, de seringais de cultivo.

5. ANÁLISE E VISTORIA
•

O arquivo deve ser organizado por PROPRIEDADE/PROPRIETÁRIO, a fim de
acompanhar a evolução das atividades desenvolvidas na propriedade.

•

Ocorrendo pendências na análise técnica e jurídica, devem ser comunicadas através de
ofício ao proprietário para as devidas providências. Esta comunicação deve ser encaminhada
aos interessados, preferencialmente através do mesmo ofício e com prazo para
cumprimento. Após o cumprimento das pendências, o técnico analista emitirá o parecer final
para a devida consideração do chefe da DITEC.

•

O laudo deve vir acompanhado de ART - Anotação de Responsabilidade Técnica do
Engenheiro responsável em conjunto com o relatório das operações executadas ou por
executar, a fim de propiciar ao IBAMA as condições necessárias para executar avaliações.

•

A DITEC deve programar vistorias anuais de acompanhamento, com o objetivo de verificar
o estado geral do povoamento, emitindo um novo laudo técnico. O laudo de vistoria deve ser
considerado como a ferramenta básica para a concessão do crédito solicitado, portanto deve
conter todas as informações necessárias para que seja possível tomar tal decisão sem ferir as
especificações técnicas e legais pertinentes. Neste laudo o vistoriador deve observar em
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campo se as áreas de conservação (Área da Reserva Legal e Áreas de Preservação
Permanente) e as áreas de uso (áreas já desmatadas e área solicitada) estão de acordo com o
projeto. Verificar se a extensão da Reserva Legal está de acordo com a legislação vigente,
tendo por base a sua tipologia, conforme o mapa de vegetação do estado em questão.
•

O vistoriador deve preparar, com o uso do GPS, os croquis de acesso e de deslocamento em
cada vistoria efetuada. Caso seja possível, inserir também as imagens de satélite. Deverão
ser confeccionados 2 croquis de acesso e um de deslocamento. O primeiro croqui de acesso
deverá ser iniciado a partir de um ponto exato (ex: Posto do IBAMA, Prefeitura, etc) da
cidade onde se encontra o plantio até a entrada ou sede da propriedade em questão,
ressaltando os entroncamentos e os locais de fácil identificação para que qualquer outra
equipe encontre a mesma propriedade com facilidade, navegando com o GPS. O segundo
croqui de acesso deverá ser iniciado a partir da entrada da propriedade ou de sua sede até o
início da área plantada. A partir daí deve-se iniciar o croqui de deslocamento na área
plantada, marcando no GPS, todos os seus vértices (cantos) para que seja possível conferir a
área de efetivo plantio e comprovar se os dados do projeto estão de acordo com a situação
no campo. Com a realização da vistoria, o engenheiro responsável poderá demarcar, com
maior segurança, através do mapa georeferenciado, as Áreas de Preservação Permanente e
de Reserva Legal, conforme determinações da legislação vigente.

•

O cálculo de área pode ser feito de duas maneiras, a primeira, mediante a marcação das
coordenadas dos vértices da área plantada e posterior lançamento dos pontos em
coordenadas UTM na seguinte planilha do software EXCEL.

Cálculo da Área de Polígono a Partir de Coordenadas UTM / UPS:
Imóvel:
Proprietário:
Ponto
K
1
2
3
4

Município:
Data:
UTM

5
6
Perímetro ( m ) :

Lados /
Perímetro
-

Área
Parcial

Observações
-

Repetir os 1os números
Área total ( ha )
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Croquis da Área
1

UTM - Sul - Norte

1
1
1
0
0
-

200
K - Oeste - Leste

1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14

INSTRUÇÕES PARA PREENCHIMENTO DA PLANILHA DO EXCEL
Inserir nome do imóvel, município de localização, nome do proprietário e data
Inserir os números das coordenadas UTM conforme abaixo: (Instruções 4, 5 e 6)
Obs.: as coordenadas UTM estão em metro linear
Inserir na 2a coluna (K) a coordenada correspondente ao sentido Oeste-Leste ( ± 500.000 )
Inserir na 3a coluna (UTM) a coordenada correspondente ao sentido Sul-Norte ( ± 7.000.000
)
Encerrar a seqüência repetindo as coordenadas do primeiro ponto para "fechar" a poligonal
Verificar no "Croquis da Área" a equivalência entre as escalas horizontal e vertical
Para acertar as escalas: alterar a largura da área do gráfico com uso do mouse
Para inserir linhas basta usar o menu "Inserir Linhas" e ...
... copiar as fórmulas das colunas: "Ponto", "Lados" e "Área Parcial" para as linhas abaixo
Verificar se há correspondência nos números índices das fórmulas dentro de cada coluna
Não inserir linhas abaixo da última linha, inserir sempre linhas intermediárias.
Na célula à esquerda do texto "Área Total" a função "ABS" garante números positivos
Na mesma célula pode-se alterar a unidade de área alterando o denominador (10.000 p/ ha)
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Exemplo:

Cálculo da Área de Polígono a Partir de Coordenadas UTM / UPS:
Imóvel: Fazenda Baixa Verde
Proprietário: Altair Zanin
Ponto
Latitude (UTM)
Longitude (UTM)
1
523.120
8.641.497
2
523.267
8.641.468
3
523.697
8.641.697
4
523.678
8.642.183
5
523.635
8.642.275
6
523.610
8.642.308
7
523.480
8.642.205
8
523.402
8.642.135
9
523.047
8.641.498
10
523.123
8.641.502
11
523.120
8.641.497
Perímetro ( m ) :

Município: Catolândia - BA
Data: 06.04.01
Lados /
Área
Observações
Perímetro
Parcial
150
1.270.297.928
487
3.715.880.475
486
164.196.860
102
371.615.847
41
216.057.288
166
1.123.493.345
105
674.089.260
729
3.067.844.858
76
656.754.000
6
25.924.499
2.348
28,9553
Área total ( ha )

Croqui da área de efetivo plantio na fazenda Baixa Verde
(Área Total 28,9553ha)
8.642.400
8.642.300

UTM - Sul - Norte

8.642.200
8.642.100
8.642.000
8.641.900
8.641.800
8.641.700
8.641.600
8.641.500
8.641.400
521.787

523.017

524.248

K - Oeste - Leste

Figura 1 – Poligonal de área de plantio calculada via planilha do Excel. Área total igual a
28,9553ha.
•

Esta prática possibilitará ao vistoriador informar se a área efetivamente plantada está de
acordo com o requerimento e a partir daí ser favorável ou não à concessão de crédito
solicitada. Caso a área calculada pela equipe de vistoria seja demasiadamente diferente da
área especificada no projeto, haverá necessidade de reformulá-lo, tendo em vista a área
realmente plantada. Vale lembrar que para a adequação do projeto a equipe de análise e
16

vistoria deve rever todos os cálculos das áreas de conservação e áreas de uso para
reconhecer se o plantio está sendo conduzido em conformidade com a legislação vigente.
•

Uma outra maneira de conferir a área de efetivo plantio é através do software
GPSTrackmaker-Profissional (GTMPro), que por meio da interface do GPS com o
microcomputador, possibilita a transferência dos dados coletados em campo e a partir daí, o
cálculo de área e a confecção de croquis de acesso e deslocamento, conforme exemplo
abaixo:

Figura 2 – Poligonal de área de plantio calculada via software (GTMPro). Área total igual a
29,5926ha.

Vale ressaltar que a diferença de 0,6373ha entre um método e outro se dá pela forma com a
qual os pontos são ligados, uma vez que na planilha do Excel, estes são ligados em linha reta,
enquanto no GTMPro, os mesmos são ligados pelo próprio caminhamento do aparelho GPS.

17

6. FICHA DE ANÁLISE - REPOSIÇÃO FLORESTAL
LEVANTAMENTO CIRCUNSTANCIADO

PROJETO DE REFLORESTAMENTO

FOMENTO FLORESTAL

REGENERAÇÃO NATURAL

Nº PROCESSO:

ENRIQUECIMENTO

MUNICÍPIO:

REQUERENTE:

CGC/CPF:

ÁREA DA PROPRIEDADE:

ha

ÁREA DE PRESERVAÇÃO PERMANENTE:

ÁREA DE RESERVA LEGAL:

ha

AVERBADA

ÁREA TOTAL DO PROJETO/LC:

ha

ÁREA DE EFETIVO PLANTIO:

ANO DE IMPLANTAÇÃO:

SIM

NÃO
ha

Nº DO OFÍCIO DE APROVAÇÃO:
DATA DA APROVAÇÃO:

ESPÉCIES

ha

ESPAÇAMENTO

Nº DE ÁRVORES
TOTAL

VOLUME /ha

/

Unid. de
Medida

/

CRÉDITO
Quantidade

AUTORIZADO
Unidade

TOTAL
Observação: para efeito de liberação de créditos todas as unidades devem ser transformadas para metro cúbico.

Análise Técnica (marcar pendências técnicas)

Análise Jurídica (marcar pendências jurídicas)

Requerimento ٱ
ART de elaboração ٱ
ART de execução ٱ
ART de orientação técnica na condução do empreendimento ٱ

Documento que comprove a Averbação da área de Reserva Legal ٱ
Termo de Responsabilidade de Manutenção do LC ٱ
Prova de propriedade ou justa posse ٱ
Contrato de Arrendamento ou Comodato (se for o caso) registrado em
Cartório ٱ
Croqui de acesso até o povoamento ٱ
Declaração de comprometimento (Áreas de Preservação Permanente) ٱ
Planta ou mapa, plotando área de Res. Legal, APP, áreas já exploradas e a Comprovante de recolhimento do valor da vistoria ٱ
serem exploradas, as de uso atual do solo e da área do LC ٱ
Cronograma de operações de manutenção até a colheita ٱ
Termo de Compromisso para Averbação da área de Reserva legal, quando
tratar-se de justa posse ٱ
Descrição das áreas de propriedade ٱ
Procuração, quando for o caso ٱ
Coordenadas geográficas da propriedade e dos vértices do LC ٱ
Caracterização do meio biótico ٱ
Caracterização do meio físico ٱ
ANÁLISE TÉCNICA:

SIM

NÃO

DATA VISTORIA PRÉVIA:

/

/

ANÁLISE JURÍDICA:

SIM

NÃO

DATA ÚLTIMA VISTORIA:

/

/

PARECER:

LOCAL E DATA

ASSINATURA DO TÉCNICO
Observações no verso
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OBSERVAÇÕES:
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7. ROTEIRO BÁSICO PARA ELABORAÇÃO DE LEVANTAMENTO
CIRCUNSTANCIADO
O Levantamento Circunstanciado com finalidade de comprovar plantio para cumprimento
da reposição florestal obrigatória deve ser protocolado na Gerência Executiva do IBAMA ou em
uma de suas Unidades Descentralizadas, da Unidade da Federação de origem da matéria-prima
florestal, em 01 (uma) via e atender as seguintes exigências:
1. INFORMAÇÕES GERAIS
1.1.Requerente/Elaborador/Executor
1.1.1. Requerente: nome, endereço completo, CGC ou CPF, registro no IBAMA/categoria
(consumo e produção industrial, se for o caso).
1.1.2. Elaborador: nome, endereço completo, CGC ou CPF, responsável técnico, profissão,
número de registro no CREA, número de visto/região, se for o caso.
1.1.3. Executor: nome, endereço completo, CGC ou CPF, responsável técnico pela Supervisão e
Orientação Técnica pela condução do povoamento, profissão, número de registro no CREA,
número do visto/região, se for o caso.
1.2.Identificação da propriedade
1.2.1. Proprietário:
1.2.2. Título de posse:
1.2.3. Denominação:
1.2.4. Número da Matrícula:
1.2.5. Cartório/liv./fls.:
1.2.6. Localidade:
1.2.7. Município:
1.2.8. Inscrição de cadastro no INCRA (nº):
2. OBJETIVOS E JUSTIFICATIVAS DO LEVANTAMENTO CIRCUNSTANCIADO
3. CARACTERIZAÇÃO DO MEIO
3.1.Meio Físico
3.1.1. Clima
3.1.2. Solos
3.1.3. Hidrografia
3.1.4. Topografia
3.2.Meio Biológico
3.2.1. Vegetação
3.2.2. Fauna
3.2.3. Meio sócio-econômico
4. DESCRIÇÃO DAS ÁREAS DA PROPRIEDADE
4.1. Área total da propriedade (ha)
4.1.1. Área de reserva legal (ha)
4.1.2. Área de preservação permanente (ha)
4.1.3. Área total do L.C. (ha)
4.1.4. Área já utilizada (ha)
20

4.1.5. Área remanescente (ha)
4.1.6. Infra-estrutura
4.1.7. Banhado
4.1.8. Hidrografia
4.1.9. Rede viária
4.1.10. Coordenadas geográficas da propriedade e do L.C.
4.1.11. Outros
5. PROGRAMA DE REFLORESTAMENTO
5.1.Área plantada: Citar a área de efetivo plantio em ha com o perímetro da área plantada, ano de
plantio, estradas, aceiros e caminhos.
5.2.Espécies plantadas, espaçamento, indicar o nome vulgar e científico das espécies e respectivas
áreas, altura média, DAP, percentual de falhas.
5.3.Procedência das mudas: Próprias ou de terceiros.
5.4.Procedência das sementes: Local produtor e grau de melhoramento.
5.5.Fertilização, correção do pH e controle fitossanitário.
5.6.Cronograma de operações de manutenção até a colheita.
5.7.Estimativas da produção de matéria-prima e previsão de corte.
5.8.Coordenadas geográficas da propriedade e área do L.C.
5.9.Análise do solo.
Indicar o ano e estimativa de produção a ser obtida em cada desbaste, corte final ou
colheita por espécie, com incrementos médios anuais (citar literatura e bibliografia consultada).
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8. ROTEIRO BÁSICO PARA ELABORAÇÃO DE PROJETO TÉCNICO DE
REFLORESTAMENTO
O Projeto Técnico de Reflorestamento, com finalidade de cumprimento da reposição
florestal obrigatória, deve ser protocolado na Gerência Executiva do IBAMA ou em uma de suas
Unidades Descentralizadas, da Unidade da Federação de origem da matéria-prima florestal, em 01
(uma) via e atender as seguintes exigências:
1. INFORMAÇÕES GERAIS
1.1.Requerente/Elaborador/Executor
1.1.1. Requerente: nome, endereço completo, CGC ou CPF, registro no IBAMA/categoria
(consumo e produção industrial, se for o caso).
1.1.2. Elaborador: nome, endereço completo, CGC ou CPF, responsável técnico, profissão,
número de registro no CREA, número de visto/região, se for o caso.
1.1.3. Executor: nome, endereço completo, CGC ou CPF, responsável técnico pela Supervisão e
Orientação Técnica pela condução do povoamento, profissão, número de registro no CREA,
número do visto/região, se for o caso.
1.2.Identificação da propriedade
1.2.1. Proprietário:
1.2.2. Título de posse:
1.2.3. Denominação:
1.2.4. Número da Matrícula:
1.2.5. Cartório/liv./fls.:
1.2.6. Localidade:
1.2.7. Município:
1.2.8. Inscrição de cadastro no INCRA (nº):
2. OBJETIVOS E JUSTIFICATIVAS DO LEVANTAMENTO CIRCUNSTANCIADO
3. CARACTERIZAÇÃO DO MEIO
3.1.Meio Físico
3.1.1. Clima
3.1.2. Solos
3.1.3. Hidrografia
3.1.4. Topografia
3.2.Meio Biológico
3.2.1. Vegetação
3.2.2. Fauna
3.2.3. Meio sócio-econômico
4. DESCRIÇÃO DAS ÁREAS DA PROPRIEDADE
4.1. Área total da propriedade (ha)
4.1.1. Área de reserva legal (ha)
4.1.2. Área de preservação permanente (ha)
4.1.3. Área total do Projeto (ha)
4.1.4. Área já utilizada (ha)
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4.1.5. Área remanescente (ha)
4.1.6. Infra-estrutura
4.1.7. Banhado
4.1.8. Hidrografia
4.1.9. Rede viária
4.1.10. Coordenadas geográficas da propriedade e da área do Projeto.
4.1.11. Outros

5. PROGRAMA DE REFLORESTAMENTO
5.1.Área projetada.
5.2.Citar a área em ha com o perímetro da área de plantio, estradas, aceiros e caminhos. A largura
mínima para os aceiros será de: externos 20 metros, internos 10 metros.
5.3.Espécie(s) a ser(em) plantada(s) e espaçamento, indicar o nome comum regional e científico
da(s) espécie(s) e área(s) com justificativas.
5.4.Procedência das mudas, própria ou de terceiros.
5.5.Procedência das sementes: Local, Produtor e Grau de Melhoramento.
5.6.Previsão de corte (colheita).
5.7.Indicar o ano e estimativa de produção a ser obtida em cada desbaste, corte final ou colheita por
espécie, com incrementos médios anuais (citar literatura e bibliografia consultada).
5.8.Programa de Fertilização, correção do pH. e controle fitossanitário.
5.9.Cronograma de Operações de Implantação e descrição.
5.9.1. Infra-estrutura:
Construção e/ou conservação de: Estradas, caminhos, aceiros, viveiros e outras operações que
se fizerem necessárias.
5.9.2. Preparo do terreno:
Descrição das operações como: limpeza de vegetação, broca, destoca, enleiramento,
subsolagem, 1º gradagem, calagem, 2ª gradagem, sulcamento, alinhamento/marcação, coroamento,
adubação, desinfecção, coveamento, combate às formigas, ou outras operações que se fizerem
necessárias.
5.9.3. Plantio (explicar)
5.9.4. Replantio (explicar)
5.9.5. Tratos culturais e execução das operações da fase de condução e manutenção.
Descrição das operações previstas nos anos de manutenção, bem como cronograma anual, tais
como: conservação de estradas, caminhos, aceiros, combate à formiga, capinas, roçadas,
coroamento, adubação, pulverização, poda, desbaste, proteção contra incêndios, roedores, ou outras
operações que se fizerem necessárias.
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9. QUADRO DE DOCUMENTOS
DOCUMENTOS

PROJETO DE
REFLORESTAMENTO

LEVANTAMENTO
CIRCUNSTANCIADO

01-Requerimento do Interessado ao Representante Estadual do IBAMA.
02-Prova de Propriedade e Certidão atualizada ou prova de justa
posse.(*)

Apresentar
Apresentar

Apresentar
Apresentar

03-Contrato de arrendamento ou comodato, averbado às margens da
matrícula do imóvel no Cartório de Registro de Imóveis competente, com
prazo de vigência compatível com o ciclo de corte.
04-Termo de Compromisso de Averbação e Reserva Legal. – TRARL
05-Termo de Compromisso para Averbação de Reserva Legal – TCARL,
quando se tratar de justa posse.
06-Certidão emitida pelo órgão competente, confirmando a validade do
documento apresentado, quando tratar-se de justa posse.
07-Croqui de acesso à propriedade a partir da sede do município onde a
mesma está localizada.
08-Planta ou mapas da propriedade plotando áreas de preservação
permanente, de reserva legal, áreas já exploradas e a serem exploradas, as
de uso alternativo do solo e demais, hidrografia, confrontantes, infraestrutura existentes, coordenadas geográficas (pelo menos 02 pontos –
locando-os no mapa), escala, convenções.
9-Comprovante de recolhimento do valor da vistoria técnica (Tabela de
Preços do IBAMA)
11-Declaração de Comprometimento de manutenção de áreas de
preservação permanente
12- Comprovante de Anotação de Responsabilidade Técnica – ART, de
elaboração e supervisão e orientação técnica na condução do
povoamento.
13-Termo de Responsabilidade de Manutenção do Levantamento
Circunstanciado.

Se for o caso

Se for o caso

Apresentar
Apresentar

Apresentar
Apresentar

Apresentar

Apresentar

Apresentar

Apresentar

Apresentar

Apresentar

Apresentar

Apresentar

Apresentar

Apresentar

Apresentar

Apresentar
Apresentar

(*) Documentos que caracterizam justa posse.
0102030405060708091011121314151617-

Autorização de Ocupação
Carta de Anuência
Contrato de Alienação de Terras Públicas
Concessão Real de Direito de Uso
Contrato de Concessão de Domínio de Terras Públicas
Contrato de Concessão de Terras Públicas
Contrato de Promessa de Compra e Venda
Contrato de Transferência de Aforamento
Licença de Ocupação
Termo de Doação
Título de Propriedade sob Condição Resolutiva
Título Definitivo, com Reserva Florestal, em Condomínio
Título Definitivo Sujeito a Re-ratificação
Título Definitivo Transferido, com Anuência do INCRA
Título de Domínio
Título de Reconhecimento de Domínio
Título de Ratificação.
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10. FORMULÁRIO DE VISTORIA DE IMPLANTAÇÃO/MANUTENÇÃO DE
REFLORESTAMENTO
1. Identificação do Empreendimento

Área total do imóvel: ____________________________________________ha.
Área de Preservação Permanente na RL: ____________________________ha.
Área de Preservação Permanente fora da RL: _________________________ha.
Área de Reserva Legal: __________________________________________ha.
Área do projeto: ______________________________________________ha.
Área efetiva de plantio: ______________________________________________ha.
Levantamento Circunstanciado – Protocolo nº _______________________
Fomento florestal (n. de áreas:______ )

PIF

Laudo de Implantação – Ano: ____________________________________
Laudo de Acompanhamento – Ano: _______________________________
Regeneração:
LC relativo a 1ª rebrota do projeto/LC nº ____________
LC relativo a 2ª rebrota do projeto/LC nº ____________
LC relativo a 3ª rebrota do projeto/LC nº ____________
Detentor:
Responsável Técnico:
Endereço:
Proprietário do Imóvel:
Endereço:
Denominação do Imóvel:
Município:

CREA:

ART:

CPF:

TEL:

CPF:

TEL:
Estado:

1.1 – Coordenadas geográficas da propriedade (marcar pontos de referência como: a porteira de entrada; a sede;
os entroncamentos de acesso ao povoamento, etc).
Descrever local do ponto

Latitude

Longitude

01
02
03
04
2. Dados do Empreendimento:
Espécie

Área de Efetivo
Plantio (ha)

Ano de
Plantio

Espaçamento

Nº de Árvores
Total

Previsão de Exploração
Volume

Unidade

Ano de
Corte
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2.1. – Tratos Silviculturais Executados
Operações Efetuadas

2.2 – Foi realizado desbaste?

Mês/ano

Sim

Não

Observação (informar a intensidade e se o desbaste foi comunicado):
_____________________________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________________________
3. Estado Geral do Povoamento
Conservação de aceiros
Limpeza da área
Ocorrência de pragas
Ocorrência de doenças
Ocorrência de fogo
Desenvolvimento

(
(
(
(
(
(

) Boa
) Boa
) Não
) Não
) Não
) Homogêneo
Altura média:
DAP médio:
% Falhas:
% Desbaste:
Densidade do povoamento:

Regular
Regular
Sim
Sim
Sim
Heterogêneo

Ruim
Ruim
Controlada. Qual?
Controlada. Qual?
Controlada. Qual?
Homogêneo

Observações complementares:
(Itens de qualidade regular e ruim: justificativa obrigatória).

3.1 – Coordenadas geográficas do povoamento (preencher pelo menos quatro cantos do plantio, para possibilitar
o cálculo de área).
Descrever local do ponto

Latitude

Longitude

01
02
03
04
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4. A realidade observada no campo corresponde à apresentada no levantamento circunstanciado? Sim Não
Observação:
_____________________________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________________________
5. Informações de Volume para ajuste
Espécie

Projetado
Unidade
(m3/st)

Volume
Total

Incremento
Anual/ha

Volume
Total

Amostrado
Unidade
(m3/mdc/st)

Incremento
Anual/há

Ajuste do Volume
Diferença
(+/-)

5.1. Existe método de avaliação do incremento da floresta? Sim Não
Descrever o método: _____________________________________________________________________________
6. Recomendações:

7. Parecer conclusivo:

Favorável
Pendente

Não favorável
Suspenso

__________________ ____/_____/____
Local

Data

___________________________________________
Carimbo e assinatura do Técnico
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10.1. Manual sobre o preenchimento do formulário de vistoria de implantação/manutenção de
reflorestamento
Item Nº 1 - Identificação do Empreendimento
Discriminar o uso atual da propriedade, no que diz respeito às áreas de conservação e áreas de
plantio.
Marcar um “X” no campo correspondente à vistoria que está sendo realizada:
Levantamento Circunstanciado – Protocolo nº __(informar o nº do protocolo, nos casos em que
o interessado já possui processo protocolado no IBAMA e está requerendo vistoria em
Levantamento Circunstanciado para geração de créditos de reposição florestal)___
Fomento Florestal: informar o número de áreas plantadas em cada propriedade.
PIF: informar se a vistoria diz respeito a algum plantio para cumprimento de Plano Integrado
Florestal.
Laudo de Implantação – Ano: _(informar o ano de implantação do projeto de reflorestamento)___
Laudo de Acompanhamento – Ano: _(informar o ano de acompanhamento do projeto de
reflorestamento) _
Regeneração: Informar se for o caso o nº do projeto/levantamento circunstanciado, referente à
condução de rebrota (apropriado para povoamentos de eucalipto)
Informar o detentor do projeto ou do levantamento circunstanciado; o responsável técnico pela
elaboração, execução e condução do empreendimento; o nº do seu registro no CREA; o nome do
proprietário ou possuidor do imóvel; a denominação do imóvel; e o município e estado onde se
localiza o imóvel.
Item Nº 1.1 Coordenadas geográficas da propriedade – marcar pontos de referência como:
a porteira de entrada; a sede; os entroncamentos de acesso ao povoamento, ressaltando as áreas de
conservação (Reserva Legal e APP) e as áreas de usos intensivos, com o intuito de descrever a atual
utilização da propriedade.
Item Nº 2 Dados do Empreendimento:
Informar de acordo com o projeto, a(s) espécie(s) plantada(s); a área de efetivo plantio; o ano
do plantio; o espaçamento utilizado; o número total de árvores; e a previsão de Exploração (volume,
unidade de medida e ano previsto para o corte).
Item Nº 2.1. Tratos Silviculturais: informar as operações silviculturais efetuadas, bem como
o mês e ano de sua execução.
Item Nº 2.2 Foi realizado desbaste? Em caso positivo verificar a rebrota ou replantio, tendo
em vista a vinculação da floresta ao cumprimento da reposição florestal obrigatória.
Item Nº 3 Estado Geral do Povoamento
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Informar sobre a conservação dos aceiros internos e externos, sobre a limpeza da área plantada
(capina manual, mecanizada ou química) e também, sobre a ocorrência de pragas e de doenças.
Informar ainda, com base nas variáveis altura e DAP, o desenvolvimento geral do plantio, isto é, se
homogêneo ou heterogêneo, e principalmente verificar o percentual de falhas, visto que esta é uma
variável imprescindível para conferir a produção do povoamento e a partir daí decidir sobre a
concessão de créditos, quando for o caso.
Item Nº 3.1 – Coordenadas geográficas do povoamento: marcar as coordenadas geográficas
de todos os vértices do povoamento para possibilitar a conferência da área de efetivo plantio e a
partir daí tomar decisões no que concerne a concessão de créditos de reposição florestal, quando for
o caso.
Item 4 – A realidade de campo corresponde à apresentada no LC? Informar sucintamente se há

irregularidades entre o quê está caracterizado no projeto e o quê foi observado em campo.
Item 5 - Informações de Volume para ajuste

Nos casos em que for apresentado o inventário florestal verificar a diferença do volume
projetado em relação ao volume existente, isto é, com base nas variáveis DAP, altura e percentual
de falhas ajustar a produção volumétrica. Ressaltamos a importância da determinação desses dados,
tendo em vista a necessidade de conferir a produção dos plantios.
Item 6 – Recomendações: informar quais as atividades e tratamentos silviculturais devem ser
seguidos para a melhoria do estado geral do povoamento, bem como das condições de proteção
florestal, quanto aos riscos de incêndios e ataque de pragas e de doenças.
Item 7 – Parecer conclusivo: com base nos dados coletados em vistoria proferir a decisão sobre o
que está sendo requerido, ou seja, deferir ou indeferir o projeto/LC com base em dados reais de
campo.

Preencher o local e data onde foi efetuada a vistoria, apor assinatura e carimbo do técnico.

11. CONTROLE E MONITORAMENTO DA REPOSIÇÃO FLORESTAL
Os expedientes relacionados à reposição florestal, a cada semestre, devem ser enviados para a
Coordenadoria de Silvicultura de acordo com as Tabelas 1, 2, 3 e 4, que se referem aos processos
protocolados naquele período. Os laudos de vistorias também devem ser enviados para a COSIL
para que seja feita a avaliação dos mesmos, no sentido de melhorar o controle e para subsidiar
tomadas de decisão quanto a novos procedimentos e exigências.
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Tabela 1 - RELAÇÃO DE LEVANTAMENTO CIRCUNSTANCIADO/PROJETO DE REFLORESTAMENTO
Nº

Nome do Requerente

Nº Prot.

Ano

Tipo(*)

Município

Ano
Implant

Área
Plantada
(Ha.)

Espécies
Plantadas

Volume Unid.
Data
Nº de Árv.
Aut.
Med.
Aprovação

Data
Última Observação
Vistoria

(*) Legenda
FO = Fomento Florestal
LC = Levantamento Circunstanciado
PR = Projeto de Reflorestamento
RN = Condução de regeneração Natural

30

Tabela 2 - RELAÇÃO DE LEVANTAMENTO CIRCUNSTANCIADO/PROJETOS DE REFLORESTAMENTO (PLANILHA DE
CRÉDITO/DÉBITO)
Nº

NOME DO
REQUERENTE

ANO
Nº
ANO MUNICIPIO IMPL
PROT
ANT

ÁREA
PLANTADA
(HA)

ESPÉCIES

Nº DE
ÁRVORES

CRÉDITO
AUTORIZADO

UNID
MED

VOLUME
NO CAMPO

UNID
MED

VOLUME
DÉBITO/
CRÉDITO

UNID
MED

OBSERVA
ÇÃO

OBS: informar débito na cor vermelha.
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Tabela 3 - FICHA DE CONTROLE - FOMENTO FLORESTAL
EMPRESA:
Nº

Consumidor

Nº de Árvores/Ano:
Consumo

Und.

Anual

Med.

Prot.

Ano

Mês/Ano:

Contrato
Nº

Data

nº de árv.

Memo de aviso de crédito
Volume

Unid.

N°

Data

Destino(POCOF)
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Situação
S I)

Encaminhamento
(C J F)

(A

Tabela 4 - RELAÇÃO DE PROCESSOS VISTORIADOS (PROGRAMA AMAZÔNIA FIQUE LEGAL)

A

C

BASE:

N PROT/ANO DETENTOR

x

1245/01

MUNICÍPIO

Responsável
Técnicos
Técnico

Fulano de Tal Nome do Município Beltrano de tal

2,4 e 7

SITUAÇÃO ENCONTRADA

Coordenadas

Idade do
Volume Unidade
Área
% de
Plantio
Existente (m3, st, Latitude Longitude
plantada(ha)
Falhas
(meses)
Estimado mdc)
8,00

22

10

1,00

m3

-121541,5 662830,0
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12. INSPEÇÃO INDUSTRIAL
A ficha de inspeção industrial a seguir foi formulada em conjunto com o Laboratório de
Produtos Florestais (LPF) para auxiliar esta Coordenadoria no controle e monitoramento das
empresas consumidoras de matéria prima florestal. Num primeiro momento, serão selecionados
para inspeção os grandes consumidores, ou seja, aqueles enquadrados no artigo 8º da Instrução
Normativa 001, de 05 de setembro de 1996. Posteriormente, esta prática será aplicada também para
médios e pequenos consumidores. Foi estabelecido que o trabalho de inspeção será iniciado através
de treinamento para os técnicos da COSIL, para nivelamento dos procedimentos. A partir de então,
cada técnico se incumbirá de montar e treinar, nos estados de sua responsabilidade, equipes para
execução dos trabalhos.
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FICHA DE INSPEÇÃO INDUSTRIAL

MINISTÉRIO DO MEIO AMBIENTE – MMA
INSTITUTO BRASILEIRO DO MEIO AMBIENTE E DOS RECURSOS NATURAIS RENOVÁVEIS – IBAMA
DIRETORIA DE FLORESTAS – DIREF
COORDENAÇÃO GERAL DE GESTÃO DOS RECURSOS FLORESTAIS – COGEF
COORDENADORIA DE SILVICULTURA – COSIL

Empresa: ____________________________________ CGC/CNPJ: ______________________ Nº de Registro no IBAMA: __________________________
Endereço: ______________________________________Bairro: _______________Município: _______________UF:____ CEP: __________-_____
Telefone: ______________________ FAX: ___________________ e-mail: ______________________ Coord. Geográficas: ____°____’____” S e
____°____’____” W
Categoria: ___________________ Gerência Executiva do IBAMA de _________________/_____
Capacidade Instalada: _______________________________ Produto Principal: _______________________ Unidade de Produção: _________________

Equipamento /
Tipo

Consumo de
Matéria Prima
Florestal (m3/dia)
Dados da IBAMA
Empresa

Volume de Consumo Específico
Jornada de
Consumo Anual
3
Produto
(m /unid. produção)
Trabalho (nº
(m3)
(unid.
dias
trab./mês) produção/dia) Dados da IBAMA Dados da IBAMA
Empresa
Empresa

Produção Anual
(unid. produção)
Dados da IBAMA
Empresa

Área
anual a
ser
plantada
(ha)

Observações no verso

Local da inspeção: _______________________
Assinatura(s) e carimbo(s): _______________________________

Data da inspeção: ____/____/____
________________________________
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