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APRESENTAÇÃO 

A concessão florestal é uma das modalidades de gestão de florestas públicas para a 

produção sustentável, estabelecida na Lei Federal nº 11.284/2006 (Lei de Gestão de Florestas 

Públicas). Esse modelo permite que o governo delegue à pessoa jurídica, de forma onerosa e 

diante de obrigações legais, o direito de explorar produtos e serviços florestais em unidades 

de manejo florestal (UMFs) localizadas em florestas públicas, através de manejo florestal 

sustentável. 

No Estado do Acre, no âmbito do Sistema Estadual de Áreas Naturais Protegidas – 

SEANP, foram criadas cinco Florestas Estaduais (FE), sendo áreas com potencial para a 

exploração de produtos e serviços florestais, por meio da concessão florestal.  

A FE do Antimary, foi a primeira floresta estadual criada oficialmente no estado, pelo 

Decreto nº 46/1997. Em 2004, foram criadas a FE do Rio Liberdade (Decreto nº 9.716/2004), 

a FE do Mogno (Decreto nº 9.717/2004) e a FE do Rio Gregório (Decreto nº 9.718/2004), as 

quais constituem o Complexo de Florestas Estaduais do Rio Gregório – CFERG (Decreto 

Estadual nº 3.433/08). No ano de 2017, o Estado criou uma unidade de conservação de uso 

sustentável provisória, a FE do Afluente do Complexo do Seringal Jurupari (Decreto nº 

6.808/2017). Além destas, de acordo com dados do Cadastro Nacional de Florestas Públicas 

(CNFP), o estado do Acre possui aproximadamente 3 milhões de hectares de florestas públicas 

sem destinação, as quais podem ser geridas pelo mecanismo da concessão florestal. 

Nos termos da Lei Complementar nº 355 de 28 de dezembro de 2018, a Secretaria de 

Estado de Meio Ambiente – SEMA, dentre suas atribuições, é órgão responsável por 

coordenar a gestão das unidades de conservação estaduais do Acre, possuindo, portanto, a 

competência do exercício de gestão dos contratos de concessão florestal em âmbito estadual. 

O Governo do Acre, por meio da SEMA, vem estruturando e implantando o processo 

de concessão florestal no Estado, sendo prevista a licitação de aproximadamente 240 mil 

hectares de florestas no CFERG. Nesse sentido, após a publicação do edital de licitação, 

julgamento das propostas e, posteriormente, a assinatura dos contratos, será iniciada a fase 

de execução, dando início ao processo de gestão e monitoramento dos contratos de 

concessão florestal. 

Com relação à previsão legal, de acordo com o Art. 53 da Lei nº 11.284/2006, dentre 

outras atribuições, o órgão gestor deve gerir e fiscalizar os contratos de concessão florestal; 
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controlar e cobrar o cumprimento das metas fixadas no contrato de concessão; acompanhar 

e intervir na execução do Plano de Manejo Florestal Sustentável (PMFS), nos casos e condições 

previstos na referida Lei; fixar e aplicar as penalidades administrativas e contratuais impostas 

aos concessionários, sem prejuízo das atribuições dos órgãos do Sisnama responsáveis pelo 

controle e fiscalização ambiental; estimular o aumento da qualidade, produtividade, 

rendimento e conservação do meio ambiente nas áreas sob concessão florestal; dispor sobre 

a realização de auditorias florestais independentes, conhecer seus resultados e adotar as 

medidas cabíveis, conforme o resultado (Brasil, 2006). 

No Art. 52 do Decreto Federal nº 6.603/2007, que regulamenta a Lei 11.284/2006,  é 

previsto que o monitoramento das florestas públicas deve considerar, no mínimo, os 

seguintes aspectos: a implementação do PMFS; a proteção de espécies endêmicas e 

ameaçadas de extinção; a proteção dos corpos d'água; a proteção da floresta contra 

incêndios, desmatamentos e explorações ilegais e outras ameaças à integridade das florestas 

públicas; a dinâmica de desenvolvimento da floresta; as condições de trabalho; a existência 

de conflitos socioambientais; os impactos sociais, ambientais, econômicos e outros que 

possam afetar a segurança pública e a defesa nacional; a qualidade da indústria de 

beneficiamento primário; e o cumprimento do contrato (Brasil, 2007). 

Diante do exposto, nota-se que o monitoramento das concessões florestais é 

abrangente, não se limitando tão somente à verificação da conservação ambiental das 

unidades de manejo florestal outorgadas, mas também, contempla aspectos sociais, 

econômico-financeiros, técnicos e administrativos, associados às obrigações contratuais. 

Dessa forma, o monitoramento da execução do contrato é uma das etapas fundamentais para 

a consolidação do processo e alcance dos benefícios da concessão florestal. 

No tocante ao monitoramento técnico dos contratos, este abrange o 

acompanhamento da execução e cumprimento de cláusulas contratuais, como as que se 

referem aos indicadores técnicos classificatórios, apresentados durante o certame licitatório, 

execução do PMFS, implantação do plano de proteção florestal, controle da produção e 

sistema de cadeia de custódia, dentre outros. 

Do exposto, compete à SEMA a estruturação das atividades de gestão e 

monitoramento, garantindo o cumprimento do contrato e a legislação vigente. Esse processo 

é executado, essencialmente, pelo Núcleo de Concessão Florestal – NCF da SEMA, integrante 

da Divisão de Desenvolvimento Florestal – DDF. 
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Nesse sentido, com a finalidade de orientar os técnicos responsáveis pelas ações do 

monitoramento dos contratos de concessão florestal no Estado do Acre, o Núcleo de 

Concessão Florestal apresenta a primeira edição do documento “Monitoramento técnico dos 

contratos de concessão florestal do Estado do Acre”, subdividido em três capítulos: 1) 

Metodologias e procedimentos operacionais do monitoramento técnico dos contratos de 

concessão florestal no Estado do Acre; 2) Ações para o fortalecimento do monitoramento e 

gestão das concessões; e 3) Propostas para o desenvolvimento do sistema de cadeia de 

custódia. 

Cabe ressaltar que esta edição foi elaborada, principalmente, com base nas 

metodologias e no processo de monitoramento dos contratos de concessão executados pelo 

Serviço Florestal Brasileiro – SFB, em âmbito federal, e pelo Instituto de Desenvolvimento 

Florestal e da Biodiversidade do Estado do Pará – IDEFLOR-Bio, em âmbito estadual.  

O capítulo 1, foi adaptado do Manual para Monitoramento dos Contratos de 

Concessão Florestal, elaborado pela Gerência Executiva de Monitoramento e Auditoria 

Florestal (Gemaf) do Serviço Florestal Brasileiro. Subsidiariamente, foram utilizados os 

seguintes materiais: Manual Técnico Operacional para as Concessões Florestais Estaduais, 

elaborado pela empresa de consultoria STCP Engenharia de Projetos Ltda.; e Manual de 

Gestão e Monitoramento dos Contratos de Concessão da Floresta Nacional do Jamari. 

Portanto, no capítulo 1 são apresentadas as metodologias e procedimentos 

operacionais do monitoramento dos aspectos técnicos dos contratos. No capítulo 2, propostas 

de ações para o fortalecimento do monitoramento e gestão dos contratos de concessão 

florestal no Estado do Acre e, for fim, no capítulo 3, propostas para o sistema de cadeia de 

custódia das concessões florestais. 
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CAPÍTULO 1. METODOLOGIAS E PROCEDIMENTOS OPERACIONAIS DO 

MONITORAMENTO TÉCNICO DOS CONTRATOS DE CONCESSÃO FLORESTAL DO 

ESTADO DO ACRE 
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1.1. METODOLOGIAS DO MONITORAMENTO TÉCNICO DOS CONTRATOS DE CONCESSÃO 

FLORESTAL 

De modo geral, o monitoramento técnico dos contratos e das unidades de manejo sob 

concessão florestal, nas florestas públicas estaduais do Acre, será executado das seguintes 

formas:  

✓ In loco - por meio de vistorias técnicas nas unidades de manejo florestal (UMFs) e áreas 

de abrangência da concessão florestal, dentro dos limites definidos em edital, que terão por 

objetivos: supervisionar, controlar e orientar as atividades de operações florestais, o controle 

da produção, a conservação ambiental, as condições de trabalho, e demais obrigações 

contratuais assumidas, disciplinando a adoção de medidas corretivas, quando necessárias; 

 

✓ Remota - por meio de registros, sistematização e análise de dados, informações e 

documentos, tanto àqueles fornecidos pelos concessionários quanto os gerados pela equipe 

técnica responsável pelo monitoramento dos contratos, através de procedimentos técnicos e 

administrativos dos contratos de concessão florestal; além do uso de ferramentas e sistemas 

de monitoramento. 

 

As ações do monitoramento do cumprimento dos aspectos técnicos dos contratos, são 

subdivididas em 4 (quatro) módulos de atividades de trabalho (Figura 1), especificados no 

tópico subsequente, visando auxiliar e orientar a equipe técnica responsável pelo 

monitoramento e gestão dos contratos de concessão.  

A análise de conformidade dos itens a serem avaliados poderá ocorrer em qualquer 

um dos módulos de trabalho, conforme objeto de avaliação. Neste sentido, podem ser 

consideradas Não Conformidades (NC), as seguintes condições: 

✓ Impossibilidade de avaliação - informação não disponibilizada ou insuficiente; 

✓ Incoerência nos resultados, tornando necessário o esclarecimento ou retratação do 

concessionário; 

✓ Desvios entre as informações declaradas pelo concessionário e as levantadas pela 

equipe técnica (análise documental ou vistoria técnica); e 

✓ Não atendimento dos quesitos contratuais e legais pertinentes (análise documental ou 

vistoria técnica). 
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Figura 1. Fluxo geral das atividades do monitoramento técnico dos contratos de concessão 
florestal. 

 

 

 A avaliação dos itens é realizada individualmente ou simultaneamente, de forma 

regular, esporádica ou pontual, conforme determinado em contrato e atividades e período de 

avaliação em questão. Em cada módulo de trabalho, os itens avaliados poderão ser 

organizados em planilhas de controle, com o preenchimento das categorias de avaliação 

apresentadas no Quadro 1. 
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Quadro 1. Categorias para análise dos itens de avaliação dos módulos de trabalho. 

CATEGORIA DE AVALIAÇÃO SIGLA DESCRIÇÃO 

Atende às cláusulas contratuais ACC O item atende às cláusulas contratuais. 

Atende à proposta técnica APT O item atende à proposta técnica. 

Bonificação B 
O concessionário, após avaliação de desempenho, 
atingiu índice satisfatório para receber bônus. 

Recomendação RE 
Orientação técnica que não implica sanções 
administrativas. 

Sujeito às sanções administrativas SSA 
Descumprimento de qualquer uma das obrigações 
estabelecidas no contrato. 

Não se aplica NA No momento da análise, o item não se aplica. 

Fonte: SFB (2010). 

 

Ao ser constatada a Não Conformidade, o registro da mesma ocorrerá através do 

preenchimento de Relatório Detalhado de Não Conformidade – RNC (Anexo A), o qual deverá 

ser encaminhado ao concessionário por correio ou em meio digital (correio eletrônico). 

O concessionário deverá providenciar a adequação solicitada, considerando o prazo e 

critérios estabelecidos pelo órgão gestor no RNC. Após o atendimento das adequações, o 

concessionário deverá comunicar o órgão gestor, o qual deverá fazer uma revalidação da 

documentação corrigida e, quando for o caso, uma nova vistoria em campo. 

Estando atendidas as adequações solicitadas pelo órgão gestor, será emitido pelo 

mesmo um RNC apresentando o status de encerrado (campo “Status da Não Conformidade” 

do RNC), visando registrar e controlar o atendimento das solicitações. Para os casos de não 

atendimento das adequações, o órgão gestor deverá tomar as medidas cabíveis para aplicação 

das sanções previstas em contrato firmado entre as partes.
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1.2. PROCEDIMENTOS OPERACIONAIS DO MONITORAMENTO DOS CONTRATOS 

1.2.1. Vistorias técnicas 

Abrange a realização de vistorias técnicas nas áreas sob concessão florestal, visando 

constatar o cumprimento do contrato de concessão florestal in loco, sendo a frequência e 

datas definidas pelo órgão gestor, e previamente agendadas e acordadas com o 

concessionário. As vistorias técnicas são discriminadas nos seguintes tipos: 

 

✓ Vistorias de operações florestais e de atendimento às cláusulas contratuais - 

Acompanhamento das atividades do manejo florestal (técnicas de corte, arraste, 

abertura de infraestrutura, traçamento, romaneio, dentre outras operações 

florestais); verificação das condições das estradas e infraestrutura da UMF, das áreas 

de preservação permanente (APP) e demais aspectos ambientais; dos procedimentos 

da cadeia de custódia adotados pelo concessionário, incluindo conferência da 

cubagem de toras; verificação de condições de segurança e de trabalho, das 

instalações de acampamentos, alojamentos e refeitórios, dentre outras condições 

relativas às atividades operacionais nas UMFs; 

 

✓ Vistorias de atividades de período de embargo - Verificação e medição da 

infraestrutura efetivamente construída (estradas, pátios, trilhas de arraste, clareiras), 

levantamento da madeira abatida e não transportada, verificação do respeito das 

atividades permitidas e ao período de embargo; 

 

✓ Vistorias para outras finalidades - Verificação da implantação dos elementos de 

demarcação física das UMFs, verificação dos resultados das aplicações dos 

investimentos para bonificação, das condições das estradas de acesso, implantação 

de parcelas permanentes, dentre outras necessidades. 
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a) Procedimentos anteriores às vistorias técnicas 

No período que antecede a realização de uma vistoria técnica, algumas providências 

devem ser tomadas pela equipe do Núcleo de Concessão Florestal – NCF, ou delegada aos 

demais técnicos da Divisão de Desenvolvimento Florestal – DDF, para garantir a eficiência das 

atividades no campo. 

As etapas da preparação da visita técnica, consistem em: contato prévio com o 

responsável técnico (RT) e com o concessionário; organização da logística (solicitação de 

diárias, veículos e motorista); consulta prévia à documentação pertinente; documentação 

elaborada pela parte concedente e preparação do material de campo, especificadas a seguir. 

 

1. Contato prévio com a Divisão de Desenvolvimento Florestal – DDF 

O(a) coordenador(a) do Núcleo, ou técnico por ele designado, deverá realizar contato 

com o chefe da DDF para definição do(s) técnico(s) da Divisão que participará(ão) da vistoria, 

quantidade de dias necessários e atividades planejadas. 

 

2. Contato prévio com responsável técnico (RT) e com o concessionário 

O(a) coordenador(a) do Núcleo, ou técnico por ele designado, deverá estabelecer 

contato por telefone e correio eletrônico com o concessionário e seu Responsável Técnico 

(RT) com antecedência mínima de 15 (quinze) dias da vistoria. Na ocasião, devem ser 

informados a data, o horário, a duração e o objetivo da vistoria, além da obrigatoriedade da 

presença do RT durante a atividade e (ou) de funcionário designado pelo concessionário para 

prestar apoio técnico e fornecer informações pertinentes à finalidade da visita. Isto não se 

aplica aos casos em que se exige sigilo na atividade a ser executada. 

 

3. Organização de logística – solicitação de diárias, veículos e motorista 

O(a) coordenador(a) do Núcleo, ou técnico por ele designado, deverá solicitar 

providências aos setores responsáveis quanto à solicitação de transporte e o auxílio logístico, 

como diárias e veículo(s) com condutor para locomoção da equipe, com antecedência mínima 

de 15 (quinze) dias da data prevista da vistoria técnica. 

 



Monitoramento técnico dos contratos de concessão florestal do Estado do Acre 
1. Manual de procedimentos 

17 

 

4. Consulta prévia à documentação pertinente 

Para realização da vistoria técnica, faz-se necessária consulta prévia aos documentos 

relativos ao objeto de monitoramento em questão e outros relativos à execução das 

operações de campo constantes do Plano de Manejo Florestal Sustentável (PMFS) e do Plano 

Operacional Anual (POA), para fins de comparação com as informações que serão observadas 

em campo. 

Dessa forma, são necessários os seguintes documentos para serem analisados: 

✓ Contrato de concessão florestal; 

✓ Plano de Manejo Florestal Sustentável (PMFS); 

✓ Plano Operacional Anual (POA); 

✓ Inventário Florestal (IF) 100%; 

✓ Autorização para Exploração (Autex); 

✓ Mapas da UMF (logístico da Unidade de Produção Anual – UPA, estradas de acesso 

internas e externas); 

✓ Relatórios do concessionário; 

✓ Documentos de Origem Florestal (DOFs); 

✓ Relatórios do Sistema de Cadeia de Custódia; 

✓ Planilhas de produção mensal; 

✓ Notas fiscais; 

✓ Planilha de pendências do concessionário; 

✓ Relatórios de monitoramento de vistorias anteriores. 

 

5. Preparação do material de campo 

O técnico responsável pela vistoria deve providenciar os materiais necessários para 

uso em campo, dentre os quais: 

✓ Crachá institucional e/ou uniforme; 

✓ Máquina fotográfica digital com cartão de memória e carregador; 

✓ Cabo USB; 

✓ Bateria e/ou pilhas; 

✓ GPS; 

✓ Notebook; 
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✓ Prancheta, caneta, lápis e borracha; 

✓ Trenas; 

✓ Clinômetro; 

✓ Bússola; 

✓ Formulários de campo; 

✓ Mapas; 

✓ Perneiras; 

✓ Protetor auricular; 

✓ Botina ou calçado impermeável; 

✓ Capacete; 

✓ Capa de chuva; 

✓ Sacos plásticos; 

✓ Kit de primeiros socorros; 

✓ Caixa de materiais e equipamentos. 

 

Observação: Os materiais fornecidos pela SEMA ficarão sob responsabilidade do 

técnico durante a viagem e deverão ser devolvidos após a sua utilização. 

 

b) Execução da vistoria técnica 

Para a coleta das informações em campo, durante a verificação e acompanhamento 

das atividades do concessionário no período da visita, devem ser utilizados formulários 

específicos (F01 à F07 do Anexo B deste manual), de acordo com o objetivo de cada vistoria 

técnica.  

 

c) Procedimentos pós-vistoria técnica 

Após as atividades de vistoria, os técnicos responsáveis devem realizar os seguintes 

procedimentos: 

1. Devolver material de campo pertencente à SEMA. 

2. Preencher relatório de viagem e encaminhá-lo ao Chefe da DDF, o qual o encaminhará 

para a Diretoria Administrativa em até 5 (cinco) dias úteis após o retorno do servidor. 
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3. Elaborar relatório da vistoria técnica, conforme modelo do Anexo C deste manual, e 

encaminhá-lo ao Chefe da DDF para apreciação em até 10 (dez) dias corridos após a 

vistoria técnica. 

4. Após aprovação do relatório pelo chefe da DDF, imprimir, assinar (todos os técnicos da 

SEMA participantes da vistoria devem assinar o relatório) e encaminhar ao 

administrativo para anexação ao processo correspondente. 

5. Alimentar a respectiva planilha de pendências do concessionário, conforme 

procedimento descrito neste manual. 

 

1.2.2. Procedimentos de rotina 

Abrange a execução de atividades contínuas, como análise documental e 

gerenciamento de dados e informações dos contratos. 

 

a) Gerenciamento de documentos enviados e recebidos 

No âmbito do monitoramento técnico dos contratos, todos os ofícios emitidos pelo 

NCF aos concessionários ou aos Responsáveis Técnicos (RT) das áreas de concessão florestal 

deverão ser cadastrados no SEI (Sistema Eletrônico de Informações), pelo coordenador(a) do 

Núcleo, ou técnico por ele(a) designado, e enviados tanto pelo correio como por e-mail. 

Os documentos recebidos serão igualmente cadastrados no SEI e então encaminhados 

ao destinatário, pelo(a) coordenador(a) do Núcleo, ou técnico por ele(a) designado. O técnico 

da SEMA deve orientar o concessionário a enviar, sempre que possível, ofício à SEMA também 

por e-mail, para garantir o pronto recebimento dos documentos. 

 

b) Controle mensal da produção - Sistema de Cadeia de Custódia 

Durante a execução do PMFS, o concessionário deve inserir dados das atividades e da 

produção no Sistema de Cadeia de Custódia, permitindo ao órgão gestor o controle da 

produção e a saída dos produtos madeireiros nas áreas sob concessão florestal. 

O balanço da produção é controlado mensalmente pelo Núcleo de Concessão Florestal 

por intermédio do Sistema de Cadeia de Custódia, cujas informações são cruzadas com dados 
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do Documento de Origem Florestal (DOF), sistema do Instituto Brasileiro do Meio Ambiente e 

dos Recursos Naturais Renováveis – IBAMA. 

O controle deve ser bem executado, uma vez que os valores para o pagamento das 

parcelas são calculados a partir da produção do concessionário. A produção refere-se ao 

volume de produtos florestais madeireiros e não madeireiros (se for o caso) transportados 

para fora da UMF em determinado período. 

Apuração 
 

Mensalmente, até o 10º dia do mês subsequente. 
 

Procedimentos - Obtenção e análise dos dados dos produtos madeireiros 
 

Procedimento - Acesso direto ao Sistema DOF pelo endereço eletrônico 

https://ibamanet.ibama.gov.br/dof 

 
1. Importar do Sistema DOF o relatório referente ao período desejado. 

2. Em nova planilha, inserir tabela dinâmica para somar valores referentes à 

produção de cada espécie (nome científico nas linhas e volume, em valores, 

nas colunas). 

3. No Sistema de Cadeia de Custódia, exportar o relatório de movimentação do 

primeiro ao último dia do mês a ser avaliado. 

4. Utilizando os dados do Sistema de Cadeia de Custódia, elaborar tabela 

dinâmica em nova planilha da mesma forma que a do DOF.  

5. Caso haja produção referente a mais de uma safra (definida pelo ano de 

corte), deve ser feito o cálculo do volume total explorado para os dois 

períodos separadamente, sendo que o volume a ser comparado com o do 

DOF refere-se à somatória das duas safras. 

6. No Excel, comparam-se os seguintes dados do Sistema DOF e Sistema de 
Cadeia de Custódia: 

✓ Volume total explorado no mês; 

✓ Volume por espécie; 

✓ Volume por DOF, caso haja incompatibilidade entre os volumes 

encontrados por espécie. 

7. Caso não haja divergências entre os volumes explorados por espécie, seguir 

para o passo 9. 
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8. Caso haja divergências entre dados do Sistema de Cadeia de Custódia e do 

Sistema DOF com relação à espécie ou volume, adotar os seguintes 

procedimentos: 

8.1. Verificar a fonte do erro, que pode ser devido à troca de espécies do 

mesmo gênero, erros de digitação do volume ou espécie em DOF 

incompatível. 

 

8.2.  Elaborar ofício para o concessionário informando as divergências 

encontradas. 

 

8.3.  Encaminhar a Nota Informativa, referida no passo 9, ao setor responsável 

pelo administrativo-financeiro das concessões florestais e aguardar 

justificativa do concessionário sobre as divergências encontradas. 

 

8.4.  Se a falha se referir ao Sistema de Cadeia de Custódia, solicitar ao 

administrador do Sistema de Cadeia de Custódia as correções cabíveis. 

 

8.5. Se a falha se referir ao Sistema DOF, o concessionário deverá resolver o 

problema junto ao Ibama. O NCF apenas confere se a inconsistência foi 

sanada com o cancelamento do DOF. 

 

9. Encaminhar Nota Informativa ao setor responsável pelo administrativo-

financeiro das concessões florestais com as informações da produção mensal, 

por espécie, incluindo a referência da safra e volume de toras exploradas e 

utilizadas em infraestrutura, conforme tabela abaixo e considerando os 

dados do Sistema de Cadeia de Custódia. Esta Nota Informativa deve ser 

elaborada e encaminhada ao setor responsável pelo administrativo-financeiro 

das concessões florestais mesmo que não tenha ocorrido transporte de 

produtos no mês anterior, inclusive durante o período de embargo. 

Espécie UPA 
Volume transportado (m³) 

Safra 20XX Safra 20XX 

    

Total    

 

10. Alimentar as informações da produção mensal na planilha de dados 

consolidados (em formato .xls). 

11. Caso haja alguma pendência do concessionário no processo, alimentar a 

respectiva planilha de pendências, conforme procedimento descrito neste 

manual. 
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Observação: Caso não seja possível o acesso ao Sistema DOF até o décimo dia do 

mês subsequente, realizar o balanço da produção utilizando apenas as 

informações do Sistema de Cadeia de Custódia. Tão logo o acesso seja 

restabelecido, proceder ao cruzamento dos dados conforme descrito no 

procedimento acima. 

 

c) Procedimentos para bonificação 

A bonificação dos contratos de concessão florestal caracteriza-se por descontos 

percentuais incidentes sobre o preço contratado, a partir de investimentos realizados pelo 

concessionário. A análise de bonificação deve ser feita com base nas regras estabelecidas no 

contrato de concessão – que dita os parâmetros, procedimentos e regras para a aplicação da 

bonificação – e de regulamentos que vierem a ser estabelecidos pela SEMA. 

A bonificação é de caráter voluntário e deve ser solicitada anualmente pelo 

concessionário até o 1º (primeiro) dia do mês de março, ou primeiro dia útil após esta data. A 

avaliação se refere ao alcance do desempenho mínimo e comprovação dos investimentos 

realizados durante o ano imediatamente anterior em relação ao qual a bonificação está sendo 

solicitada. 

 

Procedimentos administrativos para apuração de indicadores bonificadores 

 

Iniciação 

1. Ao receber solicitação do concessionário, verificar se esta foi enviada de forma 

individualizada para cada indicador, dentro do prazo estabelecido e se há 

documentação comprobatória do desempenho mínimo e comprovação dos 

investimentos realizados durante os 12 (doze) meses imediatamente anteriores. 

2. Caso positivo, encaminhar documentação para o setor responsável pelo administrativo-

financeiro das concessões florestais consultando o mesmo, via memorando, sobre o 

cumprimento, por parte do concessionário, dos requisitos mínimos para a bonificação 

atinentes ao setor (existência de ágio contratual, inexistência de aplicação de sanção 

administrativa no setor responsável e produção equivalente ao valor mínimo anual). 
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3. Caso o setor responsável pelo administrativo-financeiro das concessões florestais 

constate que o concessionário não tem direito à bonificação, encaminhar ofício ao 

concessionário informando os motivos do indeferimento. 

  

Execução 

4. Caso o setor responsável pelo administrativo-financeiro das concessões florestais 

informe que o concessionário cumpriu os requisitos mínimos para a bonificação, 

proceder à análise, verificando se o parâmetro mínimo de desempenho para 

bonificação foi alcançado, conforme procedimento específico de cada indicador 

estabelecido no edital. Na verificação, considerar os percentuais previstos nas fichas 

de parametrização, que podem variar de contrato para contrato. 

5. Adicionalmente, verificar se houve cumprimento dos demais elementos da proposta 

técnica, isto é, o alcance do desempenho dos indicadores classificatórios estabelecido 

em contrato, bem como a inexistência de aplicação de sanção administrativa no NCF. 

6. Elaborar Parecer Técnico com análise e resultado da apuração. 

7. Caso o concessionário tenha direito à bonificação, submeter à Diretoria Administrativa 

da SEMA para outorga. 

 

Encerramento 

8. Sendo a decisão da Diretoria Administrativa da SEMA favorável à bonificação, o setor 

responsável pelo administrativo-financeiro das concessões florestais concede a 

bonificação. 

9. Comunicar ao concessionário sobre a avaliação final do indicador. 
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Figura 2. Fluxograma do procedimento administrativo para apuração de indicadores 
bonificadores. 

 
Fonte: Adaptado de SFB (2014). 
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d) Gerenciamento de planilha de pendências e não-conformidades do concessionário 

A planilha de pendências é utilizada para o registro de toda e qualquer pendência 

identificada ao longo do monitoramento do contrato. As pendências devem ser formalizadas 

ao concessionário por meio de ofício e decorrem das análises documentais, apuração de 

indicadores e vistorias de campo, dentre outros. 

A responsabilidade pela criação da planilha é do técnico que identificar a primeira 

pendência relativa ao contrato, e sua alimentação é realizada pelo técnico que identificar a 

pendência e/ou a resolução da mesma. 

As planilhas de pendências do concessionário (em formato .xls) deverão ser 

organizadas por UMF, e devem conter, no mínimo, os campos abaixo: 

✓ Pendência: Descrever a pendência ou não conformidade do concessionário; 

✓ Origem: Identificar a origem da pendência (ex. vistoria técnica, controle da produção, 

apuração de indicadores, auditoria florestal independente, análise documental, 

Sistema de Cadeia de Custódia e outros); 

✓ Ação NCF: Inserir nº do ofício por meio do qual o NCF notifica a pendência e prazo de 

adequação pelo concessionário; 

✓ Prazo: Inserir prazo dado ao concessionário para resolução da pendência; 

✓ Responsável pelo registro: Nome do servidor ou técnico que elaborou ofício ou inseriu 

os dados na planilha; 

✓ Situação: Pendente, resolvida ou parcialmente resolvida; 

✓ Data da resolução: Data do ofício ou da ação que resolveu a pendência. Deve ser 

inserida nota na célula, registrando o número do ofício que informa ou justifica a 

resolução da pendência pelo concessionário; 

✓ Responsável pela baixa: Nome do servidor ou técnico que registrou informações nos 

campos referentes à resolução da pendência. 

 

e) Procedimentos para apuração de descumprimento contratual 

A abertura de processo administrativo para apuração de descumprimento contratual 

por parte do concessionário é um procedimento a ser adotado nos casos em que houver 
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descumprimento das obrigações previstas em contrato, assegurada a ampla defesa. Ao final 

da apuração, poderá ser proposta sanção administrativa. 

São passíveis de sanções administrativas os casos de descumprimento de obrigações 

contratuais, tais como: 

✓ Não protocolo do PMFS no IMAC; 

✓ Não envio do PMFS aprovado ao órgão gestor; 

✓ Não envio do POA aprovado ao órgão gestor; 

✓ Explorar em desacordo com a autorização para exploração florestal (Autex); 

✓ Não manter o Sistema de Cadeia de Custódia atualizado; 

✓ Transportar madeira sem o DOF; 

✓ Não cumprimento das obrigações relativas à demarcação física da UMF; 

✓ Obstar o acesso, fiscalização ou auditoria na área de concessão florestal; 

✓ Desrespeitar o prazo para exploração; 

✓ Desrespeitar o período de embargo estabelecido; 

✓ Não manter atualizado o inventário e registro de bens vinculados à concessão; 

✓ Não enviar relatório de produção mensal ou descumprir o prazo de envio; 

✓ Não enviar Relatório Anual de Atividades ou descumprir o prazo de envio; 

✓ Não apresentar o Plano de Proteção Florestal ou deixar de implementá-lo; 

✓ Elaborar ou apresentar informação falsa ou enganosa ao órgão gestor; 

✓ Não apresentar documentação solicitada pelo órgão gestor; 

✓ Não assegurar aos empregados alimentação, alojamento, transporte, uniforme e 

condições de higiene adequadas; 

✓ Prejudicar o meio ambiente, sem prejuízo de outras sanções pertinentes; 

✓ Não recuperar área degradada quando for identificado nexo de causalidade entre 

ações ou omissões do concessionário e os danos ocorridos; 

✓ Não monitorar a dinâmica de crescimento e recuperação da floresta quando esta for 

obrigação contratual; 

✓ Não cumprir os compromissos estabelecidos na proposta técnica referente aos 

indicadores classificatórios. 

 

O procedimento a seguir deve ser utilizado sempre que for identificado 

descumprimento das obrigações previstas em contrato. 
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Procedimentos 

1. Ao verificar descumprimento de obrigação contratual, elaborar Parecer Técnico 

fundamentando as falhas ou transgressões e anexando todos os documentos e 

evidências existentes, inclusive informações sobre reincidências. 

2. Abrir processo administrativo contendo o Parecer Técnico e toda a documentação 

pertinente. 

3. Notificar o concessionário, por meio de ofício (com Aviso de Recebimento – AR), para 

apresentar defesa prévia, fixando o prazo de até 30 (trinta) dias. Na notificação devem 

ser descritas todas as evidências levantadas. 

4. Em caso do não esclarecimento da situação por parte do concessionário e 

indeferimento dos argumentos apresentados na defesa prévia, será estabelecida e 

aplicada sanção administrativa pelo(a) Coordenador(a) do NCF. 

5. O(a) Coordenador(a) poderá estabelecer prazo para correção das falhas e 

transgressões antes da aplicação de sanção, que ocorrerá caso o prazo não seja 

cumprido. 

6. No caso de aplicação da sanção, o(a) Coordenador(a) poderá, dependendo da natureza 

do descumprimento contratual, notificar o concessionário estabelecendo novo prazo 

para a correção das falhas e transgressões, cuja não observância poderá levar a nova 

sanção. 

7. Os recursos apresentados pelo concessionário serão analisados pelo(a) 

Coordenador(a) do NCF em primeira instância. No caso de indeferimento do recurso, 

o concessionário poderá recorrer ao Chefe da Divisão de Desenvolvimento Florestal – 

DDF, em segunda instância, e à Diretora Administrativa da SEMA, em terceira e última 

instância. 

8. O NCF informará ao setor responsável pelo administrativo-financeiro das concessões 

florestais sobre as sanções aplicadas, bem como descumprimento dos prazos 

estabelecidos para que seja avaliada a necessidade de abertura de processo 

administrativo de inadimplência. 

9. Se a falha ou transgressão tiver relação com infrações previstas nas legislações 

ambiental, trabalhista ou previdenciária, o órgão responsável deverá ser comunicado. 
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Figura 3. Fluxograma do procedimento administrativo para apuração de descumprimento contratual. 

Fonte: Adaptado de SFB (2014). 
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f) Reuniões de Alinhamento e Apresentação de Resultados 

O processo de monitoramento pode incluir reuniões específicas para avaliação do 

desenvolvimento do projeto e outras atividades. Estas reuniões podem ser internas (da equipe 

de gestão e monitoramento do contrato) ou externas (com o concessionário) e solicitadas por 

qualquer uma das partes envolvidas, gestor ou concessionário. 

O objetivo principal de uma reunião de monitoramento é a avaliação do desempenho 

e andamento do contrato, assim como discussão de pontos específicos, tais como resolução 

de não conformidades, ajustes e melhorias no processo. 

O agendamento destas reuniões pode ser realizado a qualquer momento, desde que 

haja prazo para a preparação de documentos e mobilização dos participantes compatíveis 

com a pauta definida. 

 

1.2.3. Cláusulas contratuais 

Serão monitoradas e verificadas as cláusulas contratuais relacionados ao 

monitoramento técnico, as quais estabelecem obrigações e prazos que devem ser cumpridos 

pelos concessionários, tais como a elaboração e apresentação do PMFS, o início das atividades 

de exploração, a demarcação física da UMF, a elaboração de relatórios mensais de produção, 

a manutenção de condições adequadas de trabalho. 

Além do cumprimento das cláusulas contratuais referentes às obrigações técnicas, 

será avaliado o cumprimento do arcabouço legal e normativo que regulamenta o manejo 

florestal sustentável e demais disposições legais aplicáveis, previstas em contrato. 

 

1.2.3.1. Apresentação do PMFS 

O Plano de Manejo Florestal Sustentável (PMFS) da UMF deverá ser apresentado ao 

IMAC em até 12 (doze) meses após a assinatura do contrato. 

 

Procedimentos 

1. Acompanhar o cumprimento do prazo para protocolização do PMFS pelo 

concessionário junto ao IMAC de acordo com o que foi estabelecido em contrato. 
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2. Solicitar ao concessionário, caso ainda não tenha sido encaminhado até a data 

estabelecida em contrato, via ofício, cópia do protocolo de entrega do PMFS no 

IMAC. 

3. Quando o PMFS não for protocolizado no IMAC no prazo estipulado, seguir 

procedimentos para apuração de descumprimento contratual descritos neste 

manual. 

4. Aguardar recebimento do PMFS, em cópia impressa e em meio eletrônico, a ser 

entregue pelo concessionário em um prazo de 10 (dez) dias após a data da 

aprovação realizada pelo IMAC. 

5. Caso o PMFS aprovado não seja recebido no prazo estipulado, seguir os 

procedimentos para apuração de descumprimento contratual descritos neste 

manual. 

6. Providenciar o arquivamento do PMFS recebido no processo correspondente 

quanto à sua aprovação. Este processo conterá o PMFS e os POAs decorrentes. 

 

1.2.3.2. Apresentação do POA 

O Plano Operacional Anual (POA) deverá ser apresentado ao IMAC em tempo 

suficiente para que seja aprovado, sem que prejudique o início das atividades de exploração 

no prazo determinado.  

 

Procedimentos 

1. Acompanhar o processo de tramitação do POA e aguardar comunicação oficial da 

aprovação do documento pelo IMAC. 

2. Aguardar recebimento do POA em cópia impressa e em meio eletrônico pelo 

concessionário por um prazo de 10 (dez) dias após sua aprovação pelo IMAC. 

3. Caso o POA aprovado não seja recebido no prazo estipulado, seguir procedimentos 

para apuração de descumprimento contratual descritos neste manual. 

4. Providenciar o arquivamento do POA no processo correspondente. 
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1.2.3.3.  Apresentação do Plano de Proteção da UMF 

O concessionário deverá enviar o Plano de Proteção Florestal da UMF ao órgão gestor, 

antes do início das operações, conforme as Diretrizes para elaboração do Plano de Proteção 

Florestal. 

 

Documentos de referência 

✓ Contrato de concessão florestal; 

✓ Relatório de vistorias técnicas anteriores; 

✓ Instrução Normativa do MMA nº 05, de 11 de dezembro de 2006; 

✓ Norma de Execução do Ibama nº 01, de 24 de abril de 2007; 

✓ Diretrizes para elaboração do Plano de Proteção Florestal; 

✓ PMFS; 

✓ POA vigente; 

✓ Plano de Manejo da Unidade de Conservação 

✓ Plano de Proteção Florestal. 

 

Procedimentos 

Recebimento e aprovação do Plano de Proteção Florestal 

1. Acompanhar o cumprimento do prazo para protocolo do PPF pelo concessionário 

junto ao órgão gestor. 

2. Quando o PPF não for recebido no prazo estipulado, enviar ofício ao concessionário 

advertindo-o sobre a inadimplência e seguir os procedimentos para apuração de 

descumprimento contratual descritos neste manual. 

3. Quando do recebimento do PPF, proceder sua análise, observando o conteúdo 

mínimo definido pelo órgão gestor e os demais documentos de referência. 

4. Para subsidiar a análise, utilizar ferramentas de sensoriamento remoto (inclusive 

dados produzidos por outros órgãos, como focos de calor e desmatamento) para 

identificar evidências de áreas susceptíveis à invasão, ocorrência de incêndios e 

outras ameaças que o concessionário deve considerar na elaboração do PPF. 
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5. Analisar o PPF e elaborar Parecer Técnico argumentando sobre o atendimento ou 

não dos itens constantes nas Diretrizes para elaboração do Plano de Proteção 

Florestal. 

6. Caso o PPF não esteja em conformidade com os documentos de referência, 

elaborar pedido de esclarecimentos e complementações ao concessionário por 

meio de ofício, o qual deverá conter a data limite para cumprimento das ações 

solicitadas. 

7. Caso não seja cumprido o prazo estabelecido pelo órgão gestor, para os pedidos 

de esclarecimentos e complementações do Plano de Proteção Florestal, dar início 

ao processo para apuração de descumprimento contratual descrito neste manual. 

8. Caso PPF seja aprovado, comunicar o concessionário via ofício, e providenciar o 

arquivamento do PPF no processo correspondente. 

 

Avaliação da implementação do PPF 

9. Previamente à vistoria de campo, buscar, com auxílio de ferramentas de 

sensoriamento remoto, evidências de queimadas e desmatamentos dentro da 

UMF. Caso seja identificada alguma perturbação, coletar coordenada geográfica 

para confirmação em campo. 

10. Observando os compromissos assumidos no PPF, bem como seu cronograma de 

execução, os relatórios de eventos recebidos e os indícios de queimadas, 

desmatamentos e invasões, planejar a verificação in loco da implementação do 

PPF.  

11. Caso o órgão gestor tome ciência de eventos que não tenham sido relatados pelo 

concessionário, comunicar o concessionário e os órgãos competentes (IMAC, 

Batalhão da Polícia Ambiental) e, se for o caso, abrir processo administrativo para 

apuração de descumprimento contratual. 

12. Durante a vistoria de campo, buscar evidências de execução de cada um dos 

compromissos estabelecidos no PPF, considerando o cronograma de 

implementação. A verificação da implementação do plano será realizada durante 

as vistorias técnicas por meio do preenchimento do formulário F-02 do Anexo B. 
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1.2.3.4. Demarcação física da UMF 

A demarcação da UMF, sob responsabilidade do concessionário, deverá ser realizada 

em conformidade com o Manual de Normas Técnicas para Demarcação de Florestas Públicas 

Estaduais do Acre e com as especificações de cada contrato ou norma que venha a 

regulamentar os requisitos mínimos de demarcação. 

Compete ao NCF, verificar o cumprimento do prazo de apresentação do Plano de 

Demarcação da UMF pelo concessionário, no prazo de até 6 (seis) meses após a assinatura do 

contrato; e a demarcação da UMF, no prazo de até 5 (cinco) anos após a assinatura do 

contrato, com o apoio do Instituto de Terras do Acre – ITERACRE, que verificará a demarcação 

em campo. 

 

Procedimentos: 

1. Verificar se foi apresentado o Plano de Demarcação da UMF dentro do prazo. 

2. Verificar se a demarcação da UMF foi realizada dentro do prazo. 

3. Caso a demarcação tenha sido feita, comunicar ao ITERACRE para que esta faça 

a verificação em campo. 

4. A equipe do ITERACRE faz vistoria em campo e elabora relatório com as 

informações pertinentes e análise comparativa do observado em campo com o 

exigido no Manual de Normas Técnicas para Demarcação de Florestas Públicas 

Estaduais do Acre. 

5. Se houver não conformidades, o ITERACRE encaminha relatório ao NCF, que 

envia ofício ao concessionário informando as medidas a serem tomadas para 

corrigir os erros com prazo determinado. 

6. Caso as irregularidades não sejam sanadas ou a demarcação não seja realizada, 

o NCF deve seguir os procedimentos para apuração de descumprimento 

contratual descritos neste manual. 

 

1.2.3.5. Apresentação do Plano de Compatibilização da Concessão Florestal com as 

Comunidades Locais 

O Plano de Compatibilização da Concessão Florestal com as Comunidades Locais 

deverá ser elaborado e apresentado pelo concessionário. 
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Procedimentos 

1. Acompanhar o cumprimento do prazo para protocolo do Plano de 

Compatibilização pelo concessionário ao órgão gestor de acordo com o que foi 

estabelecido em contrato. 

 

1.2.3.6.  Início das atividades de execução do PMFS 

O início da execução do PMFS pelo concessionário deverá ocorrer em até 36 (trinta e 

seis) meses após a assinatura do contrato. 

 

Procedimentos 

1. Verificar se as atividades de exploração dos produtos florestais foram iniciadas 

dentro do prazo estipulado em contrato. Caso o prazo não tenha sido cumprido, 

seguir os procedimentos para apuração de descumprimento contratual descritos 

neste manual. 

2. Realizar vistoria técnica para verificar as atividades efetivamente iniciadas, 

utilizando os formulários cabíveis constantes do Anexo B. 

 

1.2.3.7. Avaliação de infraestrutura e execução do PMFS e POA 

Deverá ser realizada a avaliação das infraestruturas presentes na UMF durante as 

vistorias técnicas em campo, com o objetivo de verificar suas condições físicas e conformidade 

com o contrato de concessão florestal e o PMFS e POA aprovados. É também verificada a 

execução das atividades do PMFS e POA(s) vigente(s) ao longo do contrato, as condições das 

áreas de preservação permanente (APP) e demais aspectos ambientais nas áreas exploradas. 

Todas as estruturas novas ou que sofreram alterações (melhorias ou danos) deverão 

ser registradas e descritas em relatórios de vistoria técnica.  

 

Documentos de referências 

✓ Contrato de concessão florestal; 

✓ Relatórios de vistorias técnicas anteriores; 
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✓ Norma de Execução do Ibama nº 01, de 24 de abril de 2007 e demais normas aplicáveis 

à atividade de manejo florestal sustentável na Amazônia; 

✓ PMFS e POA vigente. 

 

Procedimentos 

1. Durante as vistorias técnicas devem ser coletadas informações de infraestrutura 

por meio do formulário F01 do Anexo B. 

2. Verificar se as infraestruturas e a execução das atividades do PMFS/POA estão de 

acordo com a Norma de Execução Ibama n° 01/2007 (ex. planejamento da rede 

viária, estradas secundárias, método de corte e derrubada, pátios de estocagem, 

acampamento e infraestrutura) e o PMFS/POA aprovado, por meio do formulário 

F03 do Anexo B. 

3. Para subsidiar a análise, utilizar ferramentas de geotecnologias para verificar as 

condições ambientais das áreas exploradas (ex. proporção de áreas abertas da 

cobertura florestal na UMF, proteção de espécies endêmicas e ameaçadas de 

extinção, condições das APPs e dos corpos hídricos, dentre outros).  

4. Para alojamento e refeitório, avaliar se estes apresentam as condições de 

qualidade e higiene exigidas no contrato de concessão florestal. 

5. Para todas as infraestruturas que façam uso de madeira, verificar se as toras 

utilizadas foram cadastradas no Sistema de Cadeia de Custódia. 

6. Caso alguma infraestrutura analisada esteja em desacordo com o contrato de 

concessão florestal, PMFS e POA aprovados e demais disposições e normas legais, 

o concessionário deverá ser notificado e orientado sobre como proceder para a 

regularização de determinado fato. 

7. Alimentar as notificações e orientações dadas, na respectiva planilha de 

pendências, conforme procedimento descrito neste manual. 

8. Caso as orientações não sejam cumpridas, seguir procedimentos para apuração de 

descumprimento contratual descritos neste manual. 
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1.2.3.8. Período de embargo 

O período de embargo, que impõem restrições às atividades de corte, arraste e 

transporte, será estabelecido a cada ano, por ato administrativo pelo órgão gestor, com 

antecedência mínima de 90 (noventa) dias, conforme estabelecido em contrato. 

Neste período, serão admitidas apenas as atividades pré-exploratórias, o transporte 

de madeiras já exploradas e estocadas em pátio de concentração fora da UMF, utilizando 

somente as infraestruturas permanentes, atividades comunitárias e o manejo de produtos 

não madeireiros oriundos de atividade comunitária. 

Caso seja realizado transporte de madeira durante o período de embargo, o 

concessionário deverá apresentar a quantidade de volume de madeira estocada por espécie 

que será transportada e proposta técnica detalhando a operação e as medidas mitigadoras e 

corretivas a serem aplicadas para correta manutenção das estradas utilizadas dentro e fora 

das UMFs. 

 

Procedimentos 

1. Verificar em vistoria realizada durante o período de embargo, se houve execução 

de atividades não permitidas para o período. 

2. Em vistoria realizada antes ou ao final do período de embargo, levantar indícios de 

que possa haver ou ter ocorrido execução de atividades restritas neste período. 

Observar se houve registro de corte de árvores no Sistema de Cadeia de Custódia 

durante o período de embargo a partir da data de corte informada. Caso positivo, 

verificar se houve autorização do órgão gestor para o corte, quando prevista em 

contrato. 

3. Verificar se o concessionário apresentou a quantidade de volume de madeira 

estocada por espécie que será transportada no período de embargo, e proposta 

técnica detalhando a operação e as medidas mitigadoras e corretivas a serem 

aplicadas para correta manutenção das estradas utilizadas dentro e fora das UMFs, 

para fins de aprovação da realização de transporte de madeira. 

4. Caso alguma atividade não permitida esteja sendo realizada no período de 

embargo, deve haver registro fotográfico e descritivo. 
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5. Enviar ofício ao concessionário informando sobre as irregularidades observadas 

com orientações sobre medidas a serem tomadas, prazos e seguir os 

procedimentos para apuração de descumprimento contratual descritos neste 

manual. 

6. Alimentar, na respectiva planilha de pendências, as orientações dadas e medidas a 

serem tomadas, conforme procedimento descrito neste manual. 

 

1.2.3.9. Condições de trabalho dos empregados 

O concessionário deve manter os funcionários em atividade na concessão florestal 

devidamente uniformizados e identificados, assim como assegurar aos seus empregados e 

trabalhadores contratados diretamente ou por meio de terceiros, quando em serviço na UMF, 

alimentação e alojamentos em quantidade, qualidade e condições de higiene adequadas, e 

segurança e assistência de saúde compatíveis com a legislação aplicável e as Normas 

Regulamentadoras do Ministério do Trabalho. 

 

Procedimentos 

1. Durante as vistorias técnicas preencher formulário F04 do Anexo B, obtendo os 

dados por meio de entrevistas e observação no campo. 

2. Havendo indícios de não conformidade, seguir o procedimento para apuração de 

descumprimento contratual descrito neste manual. 

 

1.2.3.10. Regras de segurança para visitação na UMF 

O concessionário deverá definir regras de acesso e de segurança para trabalhadores e 

visitantes na UMF, de acordo com o Plano de Gestão da Unidade de Conservação. 

 

Procedimentos 

1. Solicitar ao concessionário documento que define as normas de acesso até seis 

meses após a assinatura do contrato. 

2. Analisar a proposta, realizar consulta ao Plano de Gestão da Unidade de 

Conservação e, em seguida, apresentar recomendações ou aprovar as normas. 

3. Verificar o cumprimento das normas sugeridas. 
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1.2.3.11.  Áreas de reserva absoluta 

O concessionário deverá incluir no PMFS a delimitação das Áreas de Reserva Absoluta, 

nos termos do art. 32 da Lei nº 11.284/2006, as quais não poderão ser objeto de qualquer tipo 

de exploração econômica. 

 

Procedimentos 

1. Verificar no PMFS, se o concessionário apresentou a área correspondente à 

delimitação das Áreas de Reserva Absoluta, nos termos do art. 32 da Lei nº 

11.284/2006. 

2. Verificar em vistoria técnica in loco, se houve a delimitação das Áreas de Reserva 

Absoluta, conforme definido e aprovado no PMFS. 

3. Caso o concessionário não realize a delimitação das Áreas de Reserva Absoluta 

conforme previsto no PMFS, seguir procedimentos para apuração de 

descumprimento contratual descritos neste manual. 

 

1.2.3.12. Parcelas Permanentes 

O concessionário é obrigado a estabelecer uma rede mínima de parcelas amostrais 

permanentes, para monitoramento do crescimento, produção e regeneração da floresta. 

As parcelas permanentes serão verificadas de acordo com a metodologia de 

implantação e monitoramento apresentada pelo concessionário no PMFS a ser analisado e 

validado pelo órgão ambiental competente. 

 

Procedimentos 

1. Verificar no PMFS, analisado e validado pelo órgão ambiental competente, se 

o concessionário apresentou a metodologia para a implantação e monitoramento do 

sistema de parcelas permanentes de inventário contínuo.  

2. Verificar durante vistoria técnica in loco, se houve a instalação de rede mínima 

de parcelas amostrais permanentes, para monitoramento do crescimento, 

produção e regeneração da floresta, conforme previsto no PMFS. 
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3. Caso o concessionário não realize a implantação das parcelas permanentes 

conforme previsto no PMFS, seguir procedimentos para apuração de 

descumprimento contratual descritos neste manual. 

 

1.2.3.13. Atualização do inventário dos bens 

O concessionário deverá elaborar inventário de bens reversíveis da concessão florestal 

no prazo de 24 (vinte e quatro) meses contados a partir da assinatura do contrato. O 

inventário deverá ser mantido atualizado durante toda a execução contratual, respeitado o 

interregno mínimo de 01 (um) ano para atualização. 

São considerados bens reversíveis: a) a demarcação da unidade de manejo; b) a 

infraestrutura de acesso; c) as cercas, aceiros e porteiras; d) construções e instalações 

permanentes; bem como outros definidos em contrato. 

 

Procedimentos 

1. Acompanhar o cumprimento do prazo para elaboração do inventário de bens 

pelo concessionário. 

2. Quando o inventário de bens não for elaborado no prazo estipulado, enviar 

ofício ao concessionário advertindo-o sobre a inadimplência e seguir os 

procedimentos para apuração de descumprimento contratual descritos neste 

manual. 

3. Solicitar cópia do inventário e registro dos bens atualizados. 

4. Verificar, durante as vistorias em campo, se o concessionário está mantendo 

atualizado o registro dos bens inventariados (formulário F01 do Anexo B). 

5. Caso o concessionário não apresente registro dos bens vinculados à concessão, 

ou seja, observada alguma incompatibilidade entre os bens inventariados e os 

existentes na UMF, seguir os procedimentos para apuração de 

descumprimento contratual descritos neste manual. 

 

1.2.3.14.  Auditoria Florestal Independente (AFI) 

A concessão florestal será submetida à auditoria florestal, de caráter independente, 

em prazos não superiores a 3 (três) anos a partir da aprovação do 1º Plano Operacional Anual 

(POA), e sua contratação, realização e custos são de responsabilidade do concessionário. A 
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auditoria florestal independente apresentará suas conclusões nos termos do § 2º do art. 42 

da Lei nº 11.284/2006. 

As auditorias serão conduzidas por entidades credenciadas no INMETRO e 

reconhecidas pelo Órgão Gestor, nos termos do inciso XI do art. 3º, do § 3º do art. 42 e do 

inciso XXII do art. 53 da Lei nº 11.284/2006, dos arts. 57, 58 e 59 do Decreto n° 6.063/2007 e 

diretrizes que venham a ser estabelecidas pelo órgão gestor. 

As auditorias para certificação socioambiental, realizadas por entidades ou empresas 

credenciadas, poderão ser consideradas para fins de cumprimento da obrigação contratual de 

auditoria florestal independente, desde que atenda às determinações estabelecidas na Lei nº 

11.284/2006, no Decreto n° 6.063/2007, na Portaria nº 235, de 08 de maio de 2012, do 

INMETRO e diretrizes que venham a ser estabelecidas pelo órgão gestor. 

A apuração ocorrerá no vencimento do prazo de três anos, ou conforme definido em 

cláusula contratual.  

 

Documentos de referência 

✓ Portaria nº 235, de 8 de maio de 2012, do Inmetro; 

✓ Relatório Final da AFI mais recente e respectivo plano de implantação de ações 

corretivas; 

✓ Lista de pendências relativas a auditorias anteriores; 

✓ Contrato de concessão florestal e seus anexos; 

✓ Documentação comprobatória de reconhecimento da entidade auditora pela SEMA; 

✓ Documentação comprobatória de acreditação da entidade auditora; 

✓ Anotações e registros da consulta à entidade auditora; 

✓ Contrato do concessionário com a entidade auditora para a realização da AFI; 

✓ Tabela de equivalência do conteúdo e dos requisitos da AFI com os Padrões CERFLOR 

e FSC. 

 

Procedimentos 

Iniciação 

1. Identificar no contrato de concessão florestal a data de vencimento do prazo para 

a realização da AFI. 
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2. Vencido o prazo, verificar se o concessionário protocolou o Relatório Final da AFI, 

com cópia impressa e em meio digital, ou, alternativamente, protocolou solicitação 

para que a auditoria da certificação socioambiental que ele detenha seja 

considerada para fins de cumprimento da obrigação de realização da AFI. 

3. Caso contrário, contatar o concessionário e confirmar se a AFI relativa ao último 

período de três anos foi realizada ou não. 

4. Caso a AFI não tenha sido realizada, e não tenha sido enviada uma solicitação de 

utilização de uma auditoria de certificação para o cumprimento da AFI, notificar o 

concessionário da necessidade de contratar uma entidade auditora reconhecida 

para realizar a AFI, estipulando prazo para seu cumprimento. 

4.1. Se o prazo não for cumprido e persistir a inadimplência, seguir procedimentos 

para apuração de descumprimento contratual descritos neste manual. 

5. Uma vez concluída a AFI, verificar se a documentação comprobatória da entidade 

auditora e a condução do processo da AFI estão em conformidade com as diretrizes 

da SEMA e do Inmetro. 

Execução 

6. Avaliar o relatório e o plano de implantação de ações corretivas (que deve incluir a 

resolução das deficiências sanáveis no prazo máximo de seis meses) e realizar a 

análise final do cumprimento do PMFS e do contrato de concessão, tomando nota 

das não conformidades, ações corretivas propostas e dos pontos de dúvida a serem 

esclarecidos em contato com a entidade auditora.  

7. Comparar todas as informações coletadas com as cláusulas contratuais e com as 

regras específicas de avaliação do resultado da auditoria constantes em diretrizes 

estabelecidas pela SEMA. 

Encerramento 

8. Elaborar Parecer Técnico sobre a conformidade do processo de auditoria, 

destacando eventuais descumprimentos do PMFS ou das cláusulas contratuais, e 

anexar ao processo pertinente. 

9. Caso sejam observadas irregularidades no item anterior, seguir os procedimentos 

para apuração de descumprimento contratual descritos neste manual. 
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10. Registrar, na respectiva planilha de pendências, quaisquer irregularidades 

detectadas no processo da AFI e as ações corretivas propostas para as não 

conformidades relevantes, conforme procedimento descrito neste manual. 

11. Comunicar ao concessionário o resultado final da avaliação e dar a devida 

publicidade às conclusões da AFI, nos termos das diretrizes da SEMA. 

 

1.2.3.15. Relatório Anual de Atividades 

O Relatório Anual de Atividades é um documento elaborado pelo concessionário com 

as informações sobre a gestão dos recursos florestais da UMF, com a compilação das 

atividades desenvolvidas e resultados obtidos nos últimos 12 (doze) meses, que deverá ser 

enviado ao órgão gestor até o dia 15 de abril de cada ano. O primeiro relatório deve ser 

elaborado 24 (vinte e quatro) meses após assinatura do contrato. 

Este relatório deve conter no mínimo: 

➢ Informações gerais  

- Dados da UPA, da UMF, do concessionário, do PMFS e do responsável técnico. 

 

➢ Delimitação UMF e piqueteamento 

- Quantidade executada 

- Localização 

 

➢ Proteção da floresta 

- Cumprimento de cronograma de ações 

- Lista e fichas de ocorrências 

 

➢ Relação e descrição de bens vinculados à concessão 

- Bens reversíveis 

- Bens irreversíveis 

➢ Atividades Realizadas 

- Pré-exploratórias 

- Exploratórias 

- Pós-exploratórias 

- Período de embargo 
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➢ Inventário Florestal Contínuo 

- Amostras instaladas/medidas 

- Dados brutos 

- Resultados do inventário 

 

➢ Produção 

- Produtos madeireiros 

• Volume autorizado 

• Volume transportado 

• Volume não transportado 

 

➢ Pagamentos 

- Produtos madeireiros 

• Transportados 

• Não transportados 

- Valor mínimo anual 

 

➢ Indicadores classificatórios e bonificadores 

- Solicitação de bonificação 

- Indicadores 

• Impacto ambiental; 

• Benefício social; 

• Eficiência; 

• Agregação de valor na região. 

 

O concessionário deverá descrever, por UPA, informações de todas as atividades 

realizadas no período, incluindo atividades pré-exploratórias, exploratórias e pós-

exploratórias; transporte de toras; período de embargo; vistorias técnicas, fiscalizações e 

auditorias recebidas por outros órgãos; e consolidação de outras ações relevantes ocorridas 

no período, como incidentes e/ou acidentes e providências tomadas, entre outros. 
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O concessionário deverá ainda incluir informações sobre eventuais problemas 

enfrentados para execução do PMFS ou dificuldades com o cadastramento de produtos no 

Sistema de Cadeia de Custódia. 

 

Documentos de referência 

✓ Relatório Anual de Atividades; 

✓ Contrato de concessão florestal; 

✓ Relatórios de Produção Mensal; 

✓ Autex; 

✓ Dados do Sistema DOF; 

✓ POA vigente; 

✓ Relatórios do Sistema de Cadeia de Custódia. 

 

Procedimentos 

1. Vencido o prazo para envio do relatório, verificar se o concessionário protocolou o 

relatório de atividades junto ao órgão gestor, com cópia impressa e em meio 

digital. 

2. Conferir se o relatório atende satisfatoriamente o conteúdo mínimo descrito 

anteriormente. 

3. Caso o relatório atenda o conteúdo mínimo, arquivar o documento. 

4. Caso o concessionário não envie o relatório dentro do prazo, ou caso seja verificada 

a existência de informações incompletas ou em desacordo com os documentos de 

referência, solicitar correções ou esclarecimentos por meio de ofício, estipulando 

prazo para seu cumprimento. 

5. Se o envio do relatório ou o cumprimento das correções ou esclarecimentos não 

ocorrer dentro do novo prazo estipulado, seguir os procedimentos para apuração 

de descumprimento contratual descritos neste manual. 
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1.2.3.16. Relatório de Produção Mensal 

Após o início da exploração, o Relatório de Produção Mensal deverá ser enviado pelo 

concessionário ao órgão gestor até o 10º dia de cada mês subsequente ao mês a que se refere, 

em formatos digital e impresso. 

Este relatório deve ser enviado pelo concessionário mensalmente, mesmo que a 

produção seja igual a zero. O Relatório de Produção Mensal deve apresentar o conteúdo 

mínimo conforme tabelas a seguir. 

 

Documentos de referência 

✓ Relatório de Produção Mensal; 

✓ Autex; 

✓ Dados do IF 100%; 

✓ Dados do Sistema DOF; 

✓ POA vigente; 

✓ Notas fiscais dos produtos; 

✓ Relatórios de transporte; 

✓ Relatórios do Sistema de Cadeia de Custódia. 
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Dados do concessionário 

Nome:   

CNPJ:   

Representante legal:   

Número do CTF:   

E-mail:   

Telefone:   

Dados da área de concessão 

UMF:   

Área total (ha):   

Município de abrangência:   

Dados do responsável técnico 

Nome:   

CPF:   

Nº Registro CREA:   

Nº ART:   

Validade ART:   

E-mail:   

Telefone:   

Dados do PMFS/POA 

Nº do protocolo PMFS:   

Validade da Autex:   

POA(s) vigente(s):   

 

 

 

 

 



Monitoramento técnico dos contratos de concessão florestal do Estado do Acre 
1. Manual de procedimentos 

47 

 

MODELO DE PLANILHA PARA APRESENTAÇÃO DO RELATÓRIO DE PRODUÇÃO MENSAL – ÁRVORES ABATIDAS E TRANSPORTADAS 

Nº Árv. Espécie UPA UT Faixa Pátio Seção Nº placa Vol. IF 100% (m³) Db1 Db2 Dt1 Dt2 C (m) Vol. Tora (m³) Nº DOF Data DOF Situação Observação 

                                      

                                      

 

Planilha Resumo de Produção Mensal de Toras 

Nome comum Nome científico 
Volume explorado (m³) 

Abate (volume Inventário) Arraste e romaneio (tora abatida) Transporte 

     

     

 

MODELO DE PLANILHA PARA APRESENTAÇÃO DO RELATÓRIO DE PRODUÇÃO MENSAL – MADEIRA PROCESSADA 

Nº Lote Nº Árv. Seção Espécie VT Tora (m³) Nº peças Produtos gerados E (m) L (m) C (m) Vol. Peça (m³) Data 

                        

                        

 

Nº Árv. - Número da árvore de acordo com o IF 100%. 

Espécie - Nome científico de acordo com o IF 100%. 

UPA - Identificação da Unidade de Produção Anual. 

UT - Identificação da Unidade de Trabalho. 

Faixa - Faixa de orientação dentro da UT (se houver). 

Pátio - Identificação do pátio de estocagem onde a tora está armazenada. 

Seção - Identificação da seção da tora. 

Nº placa - Número da placa de romaneio (se houver) 

Vol. IF 100% (m³) - Volume inventariado de acordo com o IF 100% aprovado pelo órgão licenciador. 

Db1 - Diâmetro 1 da base da tora. 

Db2 - Diâmetro 2 da base da tora. 
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Dt1 - Diâmetro 1 do topo da tora. 

Dt2 - Diâmetro 2 do topo da tora. 

C (m) - Comprimento da tora. 

Vol. Tora (m³) - Volume da tora romaneada, calculado conforme Resolução Conama nº 411, de 6 de maio de 2009. 

Nº DOF - Número do Documento de Origem Florestal. 

Data DOF - Data de emissão do DOF. 

Nº Lote - Número recebido pelo lote de madeira oriunda da concessão florestal. 
VT Tora (m³) - Volume da tora romaneada e processada, calculado conforme Resolução Conama nº 411, de 6 de maio de 2009. 
Nº peças - Número de peças geradas. 
Produto gerado - Lista de produtos gerados pelo processamento da tora que compõe um determinado lote, definidos de acordo com a Resolução 
Conama nº 411, de 6 de maio de 2009. 
E (m) - Espessura da peça. 
L (m) - Largura da peça. 
C (m) - Comprimento da peça. 
Vol. Peça (m³) - Volume da peça. 
Data - Dia em que foi realizado o processamento final do lote de madeiras oriundo da concessão florestal. 
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Procedimentos 

1. Verificar, após o 10º dia de cada mês, se o concessionário enviou o Relatório de 

Produção Mensal em cópia impressa e em meio digital. 

2. Verificar se o relatório atende aos itens mínimos descritos acima. 

3. Comparar os dados do relatório de produção com DOFs, notas fiscais e outros 

documentos de verificação da produção. 

4. Comparar os nomes científicos apresentados no Relatório de Produção Mensal 

com aqueles emitidos na Autex. 

5. Verificar a coerência entre o nº da árvore apresentado no Relatório de Produção 

Mensal e o número apresentado no IF 100%. 

6. Verificar se os campos dos dados relativos a cada seção de tora, espécie e peça (no 

caso de processamento das toras) estão preenchidos adequadamente. 

7. Caso o relatório seja aprovado, anexá-lo ao processo de relatórios mensais. 

8. Caso o concessionário não envie o Relatório de Produção Mensal dentro do prazo 

estipulado, até o 10º dia do mês subsequente, ou caso seja verificada a existência 

de informações incompletas ou incorretas, solicitar ao concessionário as correções 

necessárias por meio de ofício, estipulando prazo para seu cumprimento. 

9. Se o envio do Relatório ou o cumprimento das correções necessárias não ocorrer 

no prazo estipulado, seguir os procedimentos para apuração de descumprimento 

contratual descritos neste manual. 

 

1.2.3.17.  Sistema de Cadeia Custódia 

Os concessionários devem adotar obrigatoriamente, desde o início da execução do 

PMFS, o Sistema de Cadeia de Custódia para controlar a produção e a saída dos produtos 

madeireiros explorados em áreas sob concessão florestal, conforme norma estabelecida pelo 

órgão gestor. 

O monitoramento por meio do Sistema de Cadeia de Custódia ocorre a partir do 

cadastro dos dados do inventário florestal 100%, e é utilizado periodicamente para análise da 

produção mensal, antes e após vistorias técnicas e sempre que haja a necessidade de se 

confirmar informações sobre a exploração florestal. 
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Documentos de referência 

✓ Regulamento do sistema de cadeia de custódia; 

✓ Relatórios do Sistema de Cadeia de Custódia; 

✓ Dados do Sistema DOF; 

✓ Autex; 

✓ POA vigente; 

✓ Dados do IF 100%; 

✓ Relatórios de Produção Mensal; 

✓ Notas fiscais dos produtos; 

✓ Relatórios de transporte; 

✓ Contrato de concessão florestal; 

✓ Resolução Conama nº 411, de 6 de maio de 2009; 

✓ Instrução Normativa IBAM nº 10, de 8 de maio de 2015; 

✓ Guia para medição dos produtos florestais madeireiros. 

 

Procedimentos 

Conferência da Autex 

1. Conferir a Autex quanto aos nomes científicos utilizados e respectivos volumes do 

IF 100%. 

1.1. Se a Autex estiver correta, anexar o documento ao processo correspondente. 

1.2. Se a Autex apresentar não conformidades, enviar ofício à Divisão de Manejo 

Florestal do IMAC, solicitando a retificação do documento. 

1.2.1. Enviar ofício para o concessionário informando as não conformidades 

da Autex e necessidade de retificação do documento. 

 

Verificação do Relatório de Produção Mensal 

1. Após o 10º dia de cada mês, conferir o Relatório de Produção Mensal e verificar se 

o volume explorado está de acordo com os dados do Sistema de Cadeia de 

Custódia. 
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1.1. Se o volume das toras das árvores exploradas registrado no sistema estiver 

divergente daquele apurado no controle de produção, planejar vistoria técnica 

para conferência em campo. 

 
Vistorias técnicas 

1. Para a conferência da cadeia de custódia na UMF, planejar vistoria técnica, dando 

prioridade para os períodos em que haja grande quantidade de toras nos pátios. 

2. Verificar e medir as toras alocadas nos pátios de estocagem, de forma amostral, 

anotar as medidas (diâmetros da base e topo e comprimento da tora) em 

formulário específico de cubagem de toras (formulário F-06 do Anexo B) e realizar 

registro fotográfico da identificação das toras e de eventuais desvios encontrados. 

2.1. Verificar se a marcação está de acordo com o guia de medição e regulamento 

do sistema de cadeia de custódia, anotar as informações no formulário F-05 do 

Anexo B e fotografar eventuais desvios encontrados. 

2.2. Conferir a numeração das toras e dos tocos das árvores exploradas 

(preferencialmente os correspondentes às toras identificadas), de forma 

amostral, e sua localização em relação às informações apresentadas no IF 

100%, Planilhas de Produção Mensal e Sistema de Cadeia de Custódia. Conferir 

os nomes das espécies (nomes comum e científico), e se necessário, coletar 

amostras para identificação em herbário. Anotar as informações no formulário 

F-05 do Anexo B e fotografar eventuais desvios encontrados. 

2.3. Caso haja uso de toras em infraestruturas da UMF, fotografá-las e conferir a 

identificação nos registros do Sistema de Cadeia de Custódia. 

2.4. Caso seja constatada a presença de toras refugadas ou não utilizadas, 

fotografá-las e verificar a identificação nos registros no Sistema de Cadeia de 

Custódia. 

3. Calcular o volume das toras medidas e confrontar com os registros do Sistema de 

Cadeia de Custódia e dados dos Relatórios de Produção Mensal. 

4. Se durante a vistoria estiver ocorrendo transporte da produção para fora da UMF, 

vistoriar algumas cargas e verificar as espécies e volumes, comparando com as 

informações constantes nos documentos de saída e DOFs correspondentes. 
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5. Vistoriar a primeira unidade de processamento industrial das toras oriundas das 

áreas sob concessão florestal. 

5.1. Verificar as toras no pátio da serraria e checar se há a separação das pilhas por 

espécie e origem (conforme Instrução Normativa IBAM nº 10, de 8 de maio de 

2015 e regulamento do sistema de cadeia de custódia). 

5.2. Conferir a numeração das toras e os nomes das espécies e verificar se estão 

de acordo com as informações constantes nos Relatórios de Produção Mensal 

de madeira processada e nos DOFs correspondentes. 

5.3. Realizar a cubagem (conforme Resolução Conama nº 411/2009) de uma 

amostra de toras da serraria e confrontar com os registros do Sistema de 

Cadeia de Custódia. 

5.4. Verificar os pacotes e produtos florestais gerados após o primeiro 

processamento da madeira em tora e comparar com as informações constantes 

nos Relatórios de Produção Mensal de madeira processada e com os registros 

do Sistema de Cadeia de Custódia. 

6. Após a análise dos dados coletados em campo, se houver discrepâncias superiores 

a 10% entre a volumetria informada pelo concessionário no Sistema de Cadeia de 

Custódia e a cubagem das toras que for realizada em campo, notificar o 

concessionário por meio de ofício solicitando a conferência das medidas e correção 

no Sistema de Cadeia de Custódia, bem como a correção de quaisquer outras 

irregularidades encontradas e estipular prazo. 

7. Se as providências solicitadas não ocorrerem dentro do prazo estipulado, seguir os 

procedimentos para apuração de descumprimento contratual descritos neste 

manual. 

 

Lançamento de dados e atualização do Sistema de Cadeia de Custódia 

1. Quando do recebimento do POA, conferir se houve o envio do IF 100% e da 

Autex correspondente. 

2. Se os nomes científicos das espécies contidas na Autex estiverem de acordo 

com o IF 100%, solicitar ao concessionário o lançamento dos dados do 

inventário e da Autex no Sistema de Cadeia de Custódia. 
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3. Acompanhar o lançamento dos dados referentes às atividades do PMFS/POA e 

da produção no sistema pelo concessionário. 

4. Acompanhar se o sistema de cadeia de custódia está sendo atualizado pelo 

concessionário conforme prazo definido em contrato. 

5. Caso o concessionário solicite alguma alteração no sistema, analisar a 

solicitação e, caso seja autorizada, solicitar as devidas alterações ao 

administrador do Sistema de Cadeia de Custódia. 

6.1. Se a falha se referir ao Sistema de Cadeia de Custódia, informar sobre os dados 

passíveis de correção ao concessionário, e solicitar ao administrador do 

Sistema de Cadeia de Custódia as correções cabíveis. 

 

1.2.3.18.  Relatório de conclusão da concessão 

O relatório de conclusão da concessão deverá ser elaborado e apresentado pelo 

concessionário, conforme orientações do órgão gestor, em até 90 (noventa) dias após a 

conclusão das atividades previstas no POA do último ano. 

 

Procedimentos 

1. Acompanhar o cumprimento do prazo para apresentação do relatório de 

conclusão da concessão pelo concessionário ao órgão gestor de acordo com o 

que foi estabelecido em contrato. 
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1.2.4. Critérios e indicadores técnicos 

Este módulo contempla os procedimentos para análise do alcance das propostas 

técnicas dos concessionários, bem como apuração de indicadores que dão direito à 

bonificação. Os indicadores se enquadram em critérios de menor impacto ambiental, maior 

benefício social, maior eficiência e maior agregação de valor ao produto florestal na região da 

concessão (Quadro 2), conforme estipulado pelo art. 26 da Lei nº 11.284/2006. 

Os indicadores técnicos apresentados a seguir, são inicialmente discriminados 

conforme a sua função. Poderão ser classificatórios, influindo na pontuação da proposta 

técnica, em conformidade com o edital. Neste caso, os indicadores convertem-se em cláusulas 

contratuais, expressando compromissos obrigatórios assumidos pelo concessionário durante 

a licitação, que deverão ser monitorados ao longo de todo o período de execução do contrato.  

Alternativamente, alguns indicadores são bonificadores. Neste caso, o atingimento dos 

parâmetros de indicadores bonificadores poderá levar a um desconto no preço contratado, a 

partir de investimentos realizados pelo concessionário. Isso ocorre para incentivar 

determinados comportamentos pelo concessionário durante a execução do contrato. 

Os indicadores classificatórios são avaliados obrigatoriamente nos prazos 

estabelecidos em contrato. Já os bonificadores só são avaliados mediante solicitação do 

concessionário, seguindo o conteúdo da ficha de parametrização correspondente e os 

procedimentos para bonificação descritos neste manual. 
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Quadro 2.  Critérios e indicadores técnicos para fins de classificação e bonificação. 

CRITÉRIO INDICADOR 
CATEGORIA/FUNÇÃO 

CLASSIFICATÓRIO BONIFICADOR 

Menor impacto 
ambiental 

Implantação e manutenção de certificação 

socioambiental 
X  

Apoio e participação em projetos de pesquisa  X 

Investimentos na proteção e monitoramento da 

Floresta Pública Estadual 
 X 

Investimentos para a implementação dos 

instrumentos de gestão da Floresta Estadual 
 X 

Investimentos na melhoria da infraestrutura da 

Floresta Estadual 
 X 

Maior benefício 
social direto 

Investimentos em infraestrutura e serviços 

sociais 
X  

Apoio à produção agroflorestal comunitária 

sustentável na Floresta Estadual 
 X 

Capacitação em atividades produtivas 

agroflorestais e gestão de negócios para 

comunidades locais 

 X 

Capacitação de comunidades locais voltada para 

a formação de mão de obra para as atividades de 

manejo florestal e produção industrial 

 X 

Concessão de bolsas de estudo para estudantes 

oriundos das comunidades locais 
 X 

Implantação e manutenção de sistema de gestão 

integrada de qualidade em saúde e segurança no 

trabalho e responsabilidade social 

 X 

Maior 
eficiência 

Adoção de inovações técnicas e tecnológicas 

associadas ao manejo florestal 
X  

Obtenção e manutenção de sistema de gestão da 

qualidade e gestão ambiental na indústria 
 X 

Implantação de inovações técnicas e tecnológicas 

associadas à indústria 
 X 

Realização de capacitações voltadas para 

funcionários 
 X 

Realização de estudos para a redução de 

desperdício nas atividades de manejo florestal e 

processamento mecânico da madeira 

 X 

Investimento em geração ou cogeração de 

energia elétrica e térmica 
 X 

Maior 
agregação de 

valor 

Grau de processamento do produto florestal X  

Realização de estudos para o aproveitamento e 

inserção comercial de novas espécies no 

mercado 

 X 
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a) CRITÉRIO - MENOR IMPACTO AMBIENTAL 

INDICADOR - IMPLANTAÇÃO E MANUTENÇÃO DE CERTIFICAÇÃO SOCIOAMBIENTAL 

 

Classificatório: sim 

Bonificador: não. 

 

Definição 

O concessionário, caso assumido na proposta técnica, deverá implantar e manter 

certificação socioambiental do manejo florestal, na unidade de manejo objeto da concessão 

florestal, emitida por entidade credenciada por pelo menos um dos seguintes sistemas com 

reconhecimento nacional: FSC – Conselho de Manejo Florestal (Forest Stewardship Council); 

CERFLOR – Programa Brasileiro de Certificação Florestal. 

 

Objetivo 

Garantir que o concessionário realize o manejo da floresta de acordo com padrões de 

desempenho social, ambiental e econômico, por meio da obtenção e manutenção da 

certificação do manejo florestal sustentável das operações florestais. Desta forma, procura-se 

garantir a sustentabilidade do manejo no longo prazo, a conservação dos recursos naturais e 

o desenvolvimento socioeconômico. 

 

Apuração 

A apuração deste indicador se inicia no prazo estabelecido em edital. De uma maneira 

geral, a apuração se dá anualmente e tendo como critério de avaliação do cumprimento a 

obtenção e manutenção da certificação. 

 

Documentos de referência 

✓ Ficha de parametrização do indicador; 

✓ Cópia de certificado válido; 

✓ Sumários executivos e relatórios de auditorias de certificação; 

✓ Resumo Público da Avaliação de Certificação (publicado na internet pela certificadora); 

✓ Consultas às organizações certificadoras. 
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Procedimentos 

Iniciação 

1. Solicitar ao concessionário, caso ainda não tenha sido encaminhado até a data 

estabelecida em contrato, via ofício, os seguintes documentos, considerando a 

periodicidade de apuração do indicador: i) Relatório da Auditoria de Pré-

avaliação da certificação socioambiental; ii) Auditoria de Avaliação Completa 

da certificação socioambiental; e iii) Certificado válido e/ou outro documento 

que comprove a certificação socioambiental do manejo florestal. 

Execução 

2. Conferir as regras específicas de avaliação do indicador na respectiva ficha de 

parametrização. 

3. Apurar no contrato de concessão a data compromissada para se obter os 

relatórios e a certificação, e verificar se a data foi cumprida. Caso contrário, 

aplicar os procedimentos para apuração de descumprimento contratual 

descritos neste manual. 

4. Verificar a validade e comprovar a veracidade do relatório ou certificado. 

Quando necessário, solicitar documentação complementar ao concessionário. 

5. Realizar o download do Resumo Público da Avaliação de Certificação no site da 

entidade certificadora credenciada (como subsídio para comprovar a 

veracidade do certificado) e identificar o auditor responsável. 

6. Havendo a necessidade, contatar o auditor responsável na entidade 

certificadora credenciada para esclarecer eventuais dúvidas a respeito do 

processo de certificação. 

Encerramento 

7. Elaborar Parecer Técnico sobre o cumprimento do parâmetro de desempenho 

do indicador e da cláusula contratual e anexar ao processo correspondente de 

indicadores. 

8. Caso tenha ocorrido descumprimento, aplicar os procedimentos para apuração 

de descumprimento contratual descritos neste manual. 
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INDICADOR - APOIO E PARTICIPAÇÃO EM PROJETOS DE PESQUISA 

 

Classificatório: não. 

Bonificador: sim. 

 

Definição 

O concessionário poderá ser bonificado por investir em projetos de pesquisa 

executados em áreas da UMF, definidos a partir de projetos propostos por instituições e/ou 

fundações de pesquisa, aprovados pelo órgão gestor e aceitos pelo concessionário. 

 

Objetivo 

Incentivar o concessionário a fazer acordos com instituições e/ou fundações de 

pesquisa que promovam a geração de conhecimento direcionado à fauna, flora, ecologia, 

biomassa e carbono florestal, ao manejo florestal, aos recursos hídricos, à utilização e à 

conservação de florestas tropicais e aspectos socioculturais e econômicos. 

 

Apuração 

Este indicador é apurado anualmente a partir da solicitação de bonificação pelo 

concessionário. 

 

Documentos de referência e meios de verificação 

✓ Ficha de parametrização do indicador; 

✓ Acordo formal entre o concessionário e instituições de pesquisa e/ou organização não-

governamental; 

✓ Extratos de conta bancária específica; 

✓ Contratos e/ou acordos formais entre o concedente (no papel de interveniente), 

concessionário e instituição de pesquisa e/ou organização não-governamental; 

✓ Prestação de contas dos investimentos realizados; 

✓ Relatório (s) de atividades contendo os resultados da pesquisa; 

✓ Publicações (monografia, dissertação, tese, artigo publicado em revista indexada, 

livros e/ou capítulo de livro); 

✓ Medição(s) e verificação(s) in loco dos investimentos. 
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Procedimentos 

Iniciação 

1. Ao receber do concessionário a solicitação para verificação do cumprimento do 

indicador e para bonificação, aplicar os procedimentos iniciais para bonificação 

descritos neste manual. 

Execução 

2. Apurar o indicador conforme as regras específicas de avaliação na respectiva 

ficha de parametrização. 

3. Averiguar os contratos e/ou acordos formais entre o concedente (no papel de 

interveniente), concessionário e instituição de pesquisa e/ou organização não-

governamental. 

4. Verificar a prestação de contas dos investimentos realizados. 

5. Havendo a necessidade, realizar medição(s) e verificação(s) in loco. 

Encerramento 

6. Elaborar Parecer Técnico sobre o cumprimento do parâmetro de desempenho 

do indicador e anexar ao processo correspondente de indicadores. 

7. Dar continuidade ao procedimento de bonificação descrito neste manual. 

 

INDICADOR - INVESTIMENTOS NA PROTEÇÃO E MONITORAMENTO DA FLORESTA PÚBLICA 
ESTADUAL 

 

Classificatório: não. 

Bonificador: sim. 

 

Definição 

O concessionário poderá ser bonificado por investir em infraestrutura, bens e serviços 

voltados para a proteção e monitoramento da floresta pública estadual, adicionais aos 

apresentados no Plano de Proteção Florestal, a ser elaborado pelo concessionário e aprovado 

pelo órgão gestor. 
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Objetivo 

Incentivar o concessionário a fazer investimentos em infraestrutura, bens e serviços 

voltados para a proteção e monitoramento da floresta pública estadual, tais como: 

- Investimentos em equipamentos e insumos: para o exercício das atividades de 

monitoramento, fiscalização e controle na floresta estadual. Aquisição de veículos 

terrestres e fluviais e equipamentos de comunicação, de proteção, entre outros, cuja 

titularidade será transferida para o órgão gestor da floresta pública; 

- Investimentos em infraestrutura: como a construção de postos de controle ao longo 

de vias terrestres e fluviais, instalação de portões e cercas, entre outras; 

- Investimentos em serviços: como: vigilância patrimonial, apoio logístico às operações 

de fiscalização e controle, entre outros, realizados pelo Estado. 

 

Apuração 

Este indicador é apurado anualmente a partir da solicitação de bonificação pelo 

concessionário. 

 

Documentos de referência 

✓ Ficha de parametrização do indicador; 

✓ Prestação de contas dos investimentos realizados;  

✓ Comprovantes de pagamentos e contratos; 

✓ Notas fiscais; 

✓ Relatório(s) das atividades desenvolvidas e seus resultados; 

✓ Medição(s) e verificação(s) in loco dos investimentos. 

 

Procedimentos 

Iniciação 

1. Ao receber do concessionário a solicitação para verificação do cumprimento do 

indicador e para bonificação, aplicar os procedimentos iniciais para bonificação 

descritos neste manual. 
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Execução 

2. Apurar o indicador conforme as regras específicas de avaliação na respectiva 

ficha de parametrização. 

3. Verificar a prestação de contas dos investimentos realizados. 

4. Havendo a necessidade, realizar medição(s) e verificação(s) in loco. 

Encerramento 

5. Elaborar Parecer Técnico sobre o cumprimento do parâmetro de desempenho 

do indicador e anexar ao processo correspondente de indicadores. 

6. Dar continuidade ao procedimento de bonificação descrito neste manual. 

 

INDICADOR - INVESTIMENTOS PARA A IMPLEMENTAÇÃO DOS INSTRUMENTOS DE GESTÃO 
DA FLORESTA ESTADUAL 

 

Classificatório: não. 

Bonificador: sim. 

 

Definição 

O concessionário poderá ser bonificado por investir na implementação dos 

instrumentos de gestão das Florestas Estaduais (Plano de Manejo da Unidade de Conservação 

e Conselho Gestor), desde que aprovado previamente pelo órgão gestor e possuir anuência 

do Conselho Gestor da Unidade de Conservação. 

Objetivo 

Incentivar o concessionário a realizar investimentos para a implementação dos 

instrumentos de gestão das Florestas Estaduais (Plano de Manejo da Unidade de Conservação 

e Conselho Gestor) para a melhoria da efetividade da gestão. Os investimentos deverão ser 

aplicados para o apoio:  

- Na realização de reuniões do Conselho Gestor do CFERG;  

- No processo de revisão dos Planos de Manejo das Unidades de Conservação (PMUC);  

- Na implementação dos programas de manejo previstos nos PMUC. 

 

 



Monitoramento técnico dos contratos de concessão florestal do Estado do Acre 
1. Manual de procedimentos 

62 

 

Apuração 

Este indicador é apurado anualmente a partir da solicitação de bonificação pelo 

concessionário. 

 

Documentos de referência 

✓ Ficha de parametrização do indicador; 

✓ Prestação de contas dos investimentos realizados;  

✓ Comprovantes de pagamentos e contratos; 

✓ Notas fiscais; 

✓ Relatório(s) das atividades desenvolvidas e seus resultados; 

✓ Medição(s) e verificação(s) in loco dos investimentos. 

 
Procedimentos 

Iniciação 

1. Ao receber do concessionário a solicitação para verificação do cumprimento do 

indicador e para bonificação, aplicar os procedimentos iniciais para bonificação 

descritos neste manual. 

Execução 

2. Apurar o indicador conforme as regras específicas de avaliação na respectiva 

ficha de parametrização. 

3. Verificar a prestação de contas dos investimentos realizados. 

4. Havendo a necessidade, realizar medição(s) e verificação(s) in loco. 

Encerramento 

5. Elaborar Parecer Técnico sobre o cumprimento do parâmetro de desempenho 

do indicador e anexar ao processo correspondente de indicadores. 

6. Dar continuidade ao procedimento de bonificação descrito neste manual. 
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INDICADOR - INVESTIMENTOS NA MELHORIA DA INFRAESTRUTURA DA FLORESTA 
ESTADUAL 

 

Classificatório: não. 

Bonificador: sim. 

 

Definição 

O concessionário poderá ser bonificado por investir na melhoria da infraestrutura de 

acesso e da gestão da floresta estadual, desde que aprovado previamente pelo órgão gestor 

e/ou outra(s) parte(s) responsável(is) e possua anuência do conselho gestor da unidade de 

conservação. 

 

Objetivo 

Incentivar o concessionário a realizar investimentos na melhoria da infraestrutura de 

acesso e da gestão da floresta estadual, conforme detalhamento a seguir:  

- Investimentos em infraestrutura: construção, recuperação e manutenção de vias de 

acesso e carreadores florestais, pontes e bueiros, desobstrução da malha fluvial, construção 

e/ou reforma de unidades de gestão ambiental integrada (UGAIs), entre outros. 

 

Apuração 

Este indicador é apurado anualmente a partir da solicitação de bonificação pelo 

concessionário. 

 

Documentos de referência 

✓ Ficha de parametrização do indicador; 

✓ Prestação de contas dos investimentos realizados;  

✓ Comprovantes de pagamentos e contratos; 

✓ Notas fiscais; 

✓ Relatório(s) das atividades desenvolvidas e seus resultados; 

✓ Medição(s) e verificação(s) in loco dos investimentos. 
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Procedimentos 

Iniciação 

1. Ao receber do concessionário a solicitação para verificação do cumprimento do 

indicador e para bonificação, aplicar os procedimentos iniciais para bonificação 

descritos neste manual. 

Execução 

2. Apurar o indicador conforme as regras específicas de avaliação na respectiva 

ficha de parametrização. 

3. Verificar a prestação de contas dos investimentos realizados. 

4. Havendo a necessidade, realizar medição(s) e verificação(s) in loco. 

Encerramento 

5. Elaborar Parecer Técnico sobre o cumprimento do parâmetro de desempenho 

do indicador e anexar ao processo correspondente de indicadores. 

6. Dar continuidade ao procedimento de bonificação descrito neste manual. 

 

b) CRITÉRIO - MAIOR BENEFÍCIO SOCIAL 

INDICADOR - INVESTIMENTOS EM INFRAESTRUTURA E SERVIÇOS SOCIAIS 

 

Classificatório: sim. 

Bonificador: não. 

 

Definição 

O concessionário deverá investir um valor anual em comunidades da floresta pública 

estadual onde se localiza a UMF e entorno, conforme valor oferecido por ele na proposta 

técnica, em infraestrutura, equipamentos sociais, bens e serviços. 

A aplicação do recurso dar-se-á a partir de propostas apresentadas no Plano de 

Aplicação dos Recursos, aprovado pelo Conselho de Meio Ambiente do(s) município(s) onde 

se localiza a UMF, ou órgãos que venham a substituí-lo. 
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Objetivo 

Promover o desenvolvimento local a partir da disponibilização de recursos para 

investimentos nas comunidades locais da floresta pública estadual, onde se localiza a UMF, e 

entorno. 

 

Apuração 

A primeira verificação é realizada um ano após a aprovação do 1º POA, 

posteriormente, o indicador é apurado anualmente. 

 

Documentos de referência e meios de verificação 

✓ Ficha de parametrização do indicador; 

✓ Extratos de conta bancária específica; 

✓ Prestação de contas dos investimentos realizados; 

✓ Notas fiscais; 

✓ Relatório(s) e ata(s) de reuniões entre comunidades beneficiadas, poder público e 

concessionário e reuniões do Conselho Municipal de Meio Ambiente; 

✓ Medição(s) e verificação(s) in loco dos investimentos. 

 

Procedimentos 

Iniciação 

1. O setor responsável pelo administrativo-financeiro das concessões florestais 

solicita ao concessionário a comprovação do depósito do valor referente ao 

indicador firmado em contrato. 

Execução 

2. O setor responsável pelo administrativo-financeiro das concessões florestais 

analisa o cumprimento do indicador por meio da documentação de referência. 

3. Conferir a prestação de contas dos investimentos realizados pelo 

concessionário. 
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Encerramento 

4. Se o concessionário atende à proposta técnica, o setor responsável pelo 

administrativo-financeiro das concessões florestais anexa o relatório ao 

processo. 

5. Se o concessionário não atingir a proposta técnica, o técnico envia um ofício 

advertindo-o sobre a inadimplência, bem como as sanções previstas no 

contrato. 

6. Solicitar do setor responsável pelo administrativo-financeiro das concessões 

florestais a informação sobre o cumprimento deste indicador. 

7. Elaborar Parecer Técnico sobre o cumprimento do parâmetro de desempenho 

do indicador e da cláusula contratual e anexar ao processo correspondente de 

indicadores. 

 

INDICADOR - APOIO À PRODUÇÃO AGROFLORESTAL COMUNITÁRIA SUSTENTÁVEL NA 
FLORESTA ESTADUAL 

 

Classificatório: não. 

Bonificador: sim. 

 

Definição 

O concessionário poderá ser bonificado por investir no apoio ao desenvolvimento de 

atividades comunitárias agroflorestais, desde que aprovado previamente pelo órgão gestor e 

possuir anuência do conselho consultivo da floresta estadual. 

 

Objetivo 

Incentivar o concessionário a realizar investimento no apoio ao desenvolvimento de 

atividades comunitárias agroflorestais para promover a geração de renda comunitária através 

de atividades produtivas sustentáveis, principalmente, em áreas alteradas. O apoio à 

produção agroflorestal pode ser realizado por meio dos seguintes investimentos: 

- Para estruturar e viabilizar o desenvolvimento das práticas produtivas agroflorestais 

sustentáveis pela comunidade, por meio da compra,  manutenção ou locação de 

veículos fluviais e terrestres para escoamento de produção; compra ou manutenção 
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de equipamentos e construção ou reforma de infraestrutura para o armazenamento, 

processamento e beneficiamento da produção e contratação de consultorias; entre 

outros equipamentos, insumos e serviços associados às cadeias produtivas locais. 

 

Apuração 

Este indicador é apurado anualmente a partir da solicitação de bonificação pelo 

concessionário. 

 

Documentos de referência e meios de verificação 

✓ Ficha de parametrização do indicador; 

✓ Extratos de conta bancária específica; 

✓ Contratos e/ou acordos formais entre o órgão gestor (no papel de interveniente), 

concessionário e beneficiário (associação e/ou cooperativa); 

✓ Prestação de contas dos investimentos; 

✓ Notas fiscais; 

✓ Relatório(s) e ata(s) das atividades contendo seus respectivos resultados, produtos e 

serviços;  

✓ Medição(s) e verificação(s) in loco dos investimentos. 

 

Procedimentos 

Iniciação 

1. Ao receber do concessionário a solicitação para verificação do cumprimento do 

indicador e para bonificação, aplicar os procedimentos iniciais para bonificação 

descritos neste manual. 

Execução 

2. Apurar o indicador conforme as regras específicas de avaliação na respectiva 

ficha de parametrização. 

3. Averiguar os contratos e/ou acordos formais entre o órgão gestor (no papel de 

interveniente), concessionário e beneficiário (associação e/ou cooperativa). 

4. Verificar a prestação de contas dos investimentos realizados. 
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5. Havendo a necessidade, realizar medição(s) e verificação(s) in loco. 

Encerramento 

6. Elaborar Parecer Técnico sobre o cumprimento do parâmetro de desempenho 

do indicador e anexar ao processo correspondente de indicadores. 

7. Dar continuidade ao procedimento de bonificação descrito neste manual. 

 

INDICADOR - CAPACITAÇÃO EM ATIVIDADES PRODUTIVAS AGROFLORESTAIS E GESTÃO DE 
NEGÓCIOS PARA COMUNIDADES LOCAIS 

 

Classificatório: não. 

Bonificador: sim. 

 

Definição 

O concessionário poderá ser bonificado por investir na capacitação e no treinamento 

das comunidades locais em atividades produtivas agroflorestais e gestão e administração de 

negócios florestais, desde que aprovado previamente pelo órgão gestor. Para tal, poderá ser 

firmado parceria, mediante um acordo formal, com instituições de ensino e de pesquisa ou 

organização não governamental (ONG), para realização das capacitações e treinamentos. 

Objetivo 

Incentivar o concessionário a realizar investimentos voltados para o fortalecimento das 

iniciativas produtivas comunitárias, visando o fortalecimento das iniciativas produtivas 

comunitárias, promovendo a gestão das mesmas sobre o patrimônio florestal existente no 

local. 

 

Apuração 

Este indicador é apurado anualmente a partir da solicitação de bonificação pelo 

concessionário. 
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Documentos de referência e meios de verificação 

✓ Ficha de parametrização do indicador; 

✓ Relatórios das capacitações e treinamentos realizados contendo em anexo o registro 

fotográfico, conteúdo programático, lista de presença e cópia dos certificados; 

✓ Contratos e/ou acordos formais entre o órgão gestor (no papel de interveniente), 

concessionário e uma instituição e/ou ONG; 

✓ Prestação de contas dos investimentos realizados;  

✓ Notas fiscais; 

✓ Certificado por residente local capacitado;  

✓ Medição(s) e verificação(s) in loco dos investimentos. 

 

Procedimentos 

Iniciação 

1. Ao receber do concessionário a solicitação para verificação do cumprimento do 

indicador e para bonificação, aplicar os procedimentos iniciais para bonificação 

descritos neste manual. 

Execução 

2. Apurar o indicador conforme as regras específicas de avaliação na respectiva 

ficha de parametrização. 

3. Averiguar os contratos e/ou acordos formais entre o órgão gestor (no papel de 

interveniente), concessionário e uma instituição e/ou ONG. 

4. Verificar a prestação de contas dos investimentos realizados. 

5. Havendo a necessidade, realizar medição(s) e verificação(s) in loco. 

Encerramento 

6. Elaborar Parecer Técnico sobre o cumprimento do parâmetro de desempenho 

do indicador e anexar ao processo correspondente de indicadores. 

7. Dar continuidade ao procedimento de bonificação descrito neste manual. 
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INDICADOR - CAPACITAÇÃO DE COMUNIDADES LOCAIS VOLTADA PARA A FORMAÇÃO DE 
MÃO DE OBRA PARA AS ATIVIDADES DE MANEJO FLORESTAL E PRODUÇÃO INDUSTRIAL 

 

Classificatório: não. 

Bonificador: sim. 

 

Definição 

O concessionário poderá ser bonificado por investir na capacitação e no treinamento 

de comunidades locais (mesmo que sem vínculo empregatício direto com o concessionário) 

voltados para a formação de mão de obra em atividades de manejo florestal sustentável e a 

industrialização e beneficiamento de produtos florestais, desde que aprovados previamente 

pelo órgão gestor. 

 

Objetivo 

Incentivar o concessionário a realizar treinamentos voltados para a formação de mão 

de obra comunitária para as atividades de manejo florestal sustentável e a industrialização e 

beneficiamento de produtos florestais. 

 

Apuração 

Este indicador é apurado anualmente a partir da solicitação de bonificação pelo 

concessionário. 

 

Documentos de referência e meios de verificação 

✓ Ficha de parametrização do indicador; 

✓ Relatórios das capacitações e treinamentos realizados contendo em anexo o registro 

fotográfico, conteúdo programático, lista de presença e cópia dos certificados; 

✓ Prestação de contas dos investimentos realizados;  

✓ Notas fiscais; 

✓ Certificado por empregado ou residente local capacitado;  

✓ Medição(s) e verificação(s) in loco dos investimentos. 

 

 



Monitoramento técnico dos contratos de concessão florestal do Estado do Acre 
1. Manual de procedimentos 

71 

 

Procedimentos 

Iniciação 

1. Ao receber do concessionário a solicitação para verificação do cumprimento do 

indicador e para bonificação, aplicar os procedimentos iniciais para bonificação 

descritos neste manual. 

Execução 

2. Apurar o indicador conforme as regras específicas de avaliação na respectiva 

ficha de parametrização. 

3. Verificar a prestação de contas dos investimentos realizados. 

4. Havendo a necessidade, realizar medição(s) e verificação(s) in loco. 

Encerramento 

5. Elaborar Parecer Técnico sobre o cumprimento do parâmetro de desempenho 

do indicador e anexar ao processo correspondente de indicadores. 

6. Dar continuidade ao procedimento de bonificação descrito neste manual. 

 

INDICADOR - CONCESSÃO DE BOLSAS DE ESTUDO PARA ESTUDANTES ORIUNDOS DAS 
COMUNIDADES LOCAIS 

 

Classificatório: não. 

Bonificador: sim. 

 

Definição 

O concessionário poderá ser bonificado por realizar investimentos para a concessão 

de bolsas de estudo para jovens egressos das comunidades locais realizarem cursos de curta 

duração, técnicos e universitários associados ao desenvolvimento agroflorestal sustentável, 

desde que aprovados previamente pelo órgão gestor. As bolsas poderão incluir ajuda de custo 

para a manutenção básica do estudante durante o período de estudo. 
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Objetivo 

Incentivar o concessionário a realizar investimentos voltados para o apoio a jovens 

egressos das comunidades locais para a realização de cursos técnicos e universitários 

associados ao desenvolvimento agroflorestal. 

 

Apuração 

Este indicador é apurado anualmente a partir da solicitação de bonificação pelo 

concessionário. 

 

Documentos de referência e meios de verificação 

✓ Ficha de parametrização do indicador; 

✓ Prestação de contas dos investimentos realizados;  

✓ Boletins de desempenho periódicos; 

✓ Certificados de conclusão de curso reconhecidos pelo Ministério da Educação (MEC); 

✓ Extratos de conta bancária específica; 

✓ Verificação direta com o beneficiário da bolsa. 

 

Procedimentos: 

Iniciação 

1. Ao receber do concessionário a solicitação para verificação do cumprimento do 

indicador e para bonificação, aplicar os procedimentos iniciais para bonificação 

descritos neste manual. 

Execução 

2. Apurar o indicador conforme as regras específicas de avaliação na respectiva 

ficha de parametrização. 

3. Verificar a prestação de contas dos investimentos realizados. 

Encerramento 

4. Elaborar Parecer Técnico sobre o cumprimento do parâmetro de desempenho 

do indicador e anexar ao processo correspondente de indicadores. 

5. Dar continuidade ao procedimento de bonificação descrito neste manual. 
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INDICADOR - IMPLANTAÇÃO E MANUTENÇÃO DE SISTEMA DE GESTÃO INTEGRADA DE 
QUALIDADE EM SAÚDE E SEGURANÇA NO TRABALHO E RESPONSABILIDADE SOCIAL 

 

Classificatório: não. 

Bonificador: sim. 

 

Definição 

O concessionário poderá ser bonificado por investir na implantação e manutenção de 

sistema de gestão integrada de qualidade em saúde e segurança no trabalho e 

responsabilidade social, por meio dos seguintes sistemas: 

- Certificação de gestão de qualidade em saúde e segurança no trabalho. 

• Série OHSAS 18.001 

• Série ISO 18.000 

- Certificação do sistema de gestão de responsabilidade social 

• SA 8.000 

• NBR 16.001 

 

Poderão ser aceitos outros sistemas e normas de acordo com análise e decisão do 

órgão gestor. 

 

Objetivo 

Incentivar o concessionário a obter e manter a certificação da empresa em sistemas 

de qualidade em saúde e segurança no trabalho e de gestão de responsabilidade social. 

 

Apuração 

Este indicador é apurado anualmente a partir da solicitação de bonificação pelo 

concessionário. 

 

Documentos de referência e meios de verificação 

✓ Ficha de parametrização do indicador; 

✓ Prestação de contas dos investimentos realizados;  

✓ Apresentação de certificado válido; 
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✓ Sumários executivos e relatórios de auditorias de certificação; 

✓ Consultas às organizações certificadoras;  

✓ Medição(s) e verificação(s) in loco dos investimentos. 

 

Procedimentos 

Iniciação 

1. Ao receber do concessionário a solicitação para verificação do cumprimento do 

indicador e para bonificação, aplicar os procedimentos iniciais para bonificação 

descritos neste manual. 

Execução 

2. Apurar o indicador conforme as regras específicas de avaliação na respectiva 

ficha de parametrização. 

3. Conferir a validade e comprovar a veracidade do(s) certificado(s). Caso 

necessário, solicitar documentação complementar ao concessionário. 

4. Identificar o(s) auditor(es) responsável(is) no(s) organismo(s) de certificação; 

5. Conferir as regras específicas de avaliação do indicador na respectiva ficha de 

parametrização. 

6. Havendo a necessidade, contatar o(s) responsável(is) no(s) organismo(s) de 

certificação para esclarecer eventuais dúvidas a respeito do(s) processo(s) de 

certificação. 

7. Verificar a prestação de contas dos investimentos realizados. 

8. Havendo a necessidade, realizar medição(s) e verificação(s) in loco. 

Encerramento 

9. Elaborar Parecer Técnico sobre o cumprimento do parâmetro de desempenho 

do indicador e anexar ao processo correspondente de indicadores. 

10. Dar continuidade ao procedimento de bonificação descrito neste manual. 
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c) CRITÉRIO - MAIOR EFICIÊNCIA 

INDICADOR - ADOÇÃO DE INOVAÇÕES TÉCNICAS E TECNOLÓGICAS ASSOCIADAS AO 
MANEJO FLORESTAL 

 

Classificatório: sim. 

Bonificador: não. 

 

Definição 

O indicador de inovações técnicas e tecnológicas associadas ao manejo se refere à 

adoção, pelo concessionário, do Manejo Florestal de Precisão, implementadas no 

planejamento, execução, controle e monitoramento das operações florestais: Sensoriamento 

Remoto (SR); Sistema de informações geográficas (SIG); e, Global Navigation Satellite System 

(GNSS). 

 

Objetivo 

Promover a eficiência no uso dos recursos naturais por meio da adoção de inovações 

tecnológicas no manejo florestal. 

 

Apuração 

A apuração deverá ser realizada anualmente a partir da apresentação do Plano de 

Manejo Florestal Sustentável (PMFS) e do 1º Plano Operacional Anual (POA) ao órgão 

ambiental competente.  

 

Documentos de referência e meios de verificação 

✓ Ficha de parametrização do indicador; 

✓ PMFS; 

✓ POAs; 

✓ Visitas de campo; 

✓ Relatórios e mapas; 

✓ Banco de dados georreferenciados. 
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Procedimentos 

Iniciação 

1. A partir do prazo estabelecido para apuração, verificar o recebimento dos seguintes 

itens: 

•  Mapas em formato Joint Photographic Experts Group (.jpg) ou Portable Document 

Format (.pdf) do planejamento, execução, controle e monitoramento das operações 

florestais realizadas na Unidade de Planejamento Anual (UPA) explorada. 

•  Arquivos vetoriais em formato shapefile e/ou arquivos carregados no receptor GPS do 

planejamento, execução, controle e monitoramento das operações florestais 

realizadas na Unidade de Planejamento Anual (UPA) explorada. 

•  Comprovante de treinamento dos funcionários na abordagem de técnicas e 

tecnologias de Manejo Florestal de Precisão. 

Execução 

2. Verificar a consistência e veracidade dos arquivos enviados pelo concessionário, por 

meio da análise das informações contidas e cruzamento com dados já disponíveis 

(arquivos vetoriais do POA, Sistema de Cadeia de Custódia, entre outros) para a UPA 

(exemplo: conferir se os dados estão dentro dos limites da UPA analisada, conferir se 

os dados/mapas de planejamento contêm trilhas de arraste, estradas, pátios e árvores 

a explorar). 

3. Em vistoria técnica realizar levantamento conforme formulário F-07 do Anexo B e 

observar os documentos de referência. 

4. Entrevistar uma amostra dos funcionários do concessionário para aferir se eles têm 

conhecimento acerca da utilização de técnicas e tecnologias de Manejo Florestal de 

Precisão. 

5. Buscar evidências do uso de Sistema de Posicionamento Global (GPS), como a presença 

de receptores GPS no maquinário utilizado na exploração e conhecimento dos 

funcionários quanto ao seu uso. 

6. Buscar evidências de mapas do planejamento, execução, controle e monitoramento 

das operações florestais dispostos nos escritórios e áreas de trabalho dentro da 

concessão. 
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7. Solicitar comprovante de treinamento em curso relacionado às técnicas e tecnologias 

de Manejo Florestal de Precisão por parte de algum dos membros da equipe do 

concessionário. 

8. Coletar em campo, com o receptor GPS, informações que permitam validar os arquivos 

vetoriais e mapas referentes ao planejamento e a execução do manejo. 

Encerramento 

9. Elaborar Parecer Técnico sobre o cumprimento do parâmetro de desempenho do 

indicador e anexar ao processo pertinente sobre indicadores. 

10. Caso tenha ocorrido descumprimento do indicador, seguir os procedimentos para 

apuração de descumprimento contratual descritos neste manual. 

 

INDICADOR - OBTENÇÃO E MANUTENÇÃO DE SISTEMA DE GESTÃO DA QUALIDADE E 
GESTÃO AMBIENTAL NA INDÚSTRIA 

 

Classificatório: não. 

Bonificador: sim. 

 

Definição 

O concessionário poderá ser bonificado por investir na obtenção e manutenção de 

sistema de gestão da qualidade e gestão ambiental na indústria, por meio das seguintes 

normas: 

• Série ISO 9.000 

• Série ISO 14.000 

Poderão ser aceitos outros sistemas e normas de acordo com análise e decisão do órgão 

gestor. 

 

Objetivo 

Incentivar o concessionário a obter e manter a certificação da empresa em sistema de 

gestão da qualidade e sistema de gestão ambiental do processo industrial. 
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Apuração 

Este indicador é apurado anualmente a partir da solicitação de bonificação pelo 

concessionário. 

 

Documentos de referência e meios de verificação 

✓ Ficha de parametrização do indicador; 

✓ Prestação de contas dos investimentos realizados;  

✓ Apresentação de certificado válido; 

✓ Sumários executivos e relatórios de auditorias de certificação; 

✓ Consultas às organizações certificadoras; 

✓ Medição(s) e verificação(s) in loco dos investimentos. 

 

Procedimentos 

Iniciação 

1. Ao receber do concessionário a solicitação para verificação do cumprimento do 

indicador e para bonificação, aplicar os procedimentos iniciais para bonificação 

descritos neste manual. 

Execução 

2. Apurar o indicador conforme as regras específicas de avaliação na respectiva 

ficha de parametrização. 

3. Conferir a validade e comprovar a veracidade do(s) certificado(s). Caso 

necessário, solicitar documentação complementar ao concessionário. 

4. Identificar o(s) auditor(es) responsável(is) no(s) organismo(s) de certificação. 

5. Conferir as regras específicas de avaliação do indicador na respectiva ficha de 

parametrização. 

6. Havendo a necessidade, contatar o(s) responsável(is) no(s) organismo(s) de 

certificação para esclarecer eventuais dúvidas a respeito do(s) processo(s) de 

certificação. 

7. Verificar a prestação de contas dos investimentos realizados. 

8. Havendo a necessidade, realizar medição(s) e verificação(s) in loco. 
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Encerramento 

9. Elaborar Parecer Técnico sobre o cumprimento do parâmetro de desempenho 

do indicador e anexar ao processo correspondente de indicadores. 

10. Dar continuidade ao procedimento de bonificação descrito neste manual. 

 

INDICADOR - IMPLANTAÇÃO DE INOVAÇÕES TÉCNICAS E TECNOLÓGICAS ASSOCIADAS À 
INDÚSTRIA 

 

Classificatório: não. 

Bonificador: sim. 

 

Definição 

O concessionário poderá ser bonificado por realizar investimentos para adoção de 

inovações técnicas e tecnológicas associadas à indústria, desde que previamente aprovados 

pelo órgão gestor. 

Objetivo 

Incentivar o concessionário a adotar inovações técnicas e tecnológicas associadas à 

indústria, visando maior eficiência na utilização da matéria-prima florestal, atendimento às 

questões ambientais e competitividade setorial, por meio, por exemplo, da compra de 

equipamentos, ferramentas e novas tecnologias para reduzir os desperdícios no 

processamento de madeira, que proporcionam um aumento significativo na produção, 

qualidade e competitividade. 

 

Apuração 

Este indicador é apurado anualmente a partir da solicitação de bonificação pelo 

concessionário. 

 

Documentos de referência e meios de verificação 

✓ Ficha de parametrização do indicador; 

✓ Notas fiscais; 

✓ Prestação de contas dos investimentos realizados; e 

✓ Medição(s) e verificação(s) in loco dos investimentos. 



Monitoramento técnico dos contratos de concessão florestal do Estado do Acre 
1. Manual de procedimentos 

80 

 

Procedimentos 

Iniciação 

1. Ao receber do concessionário a solicitação para verificação do cumprimento do 

indicador e para bonificação, aplicar os procedimentos iniciais para bonificação 

descritos neste manual. 

Execução 

2. Apurar o indicador conforme as regras específicas de avaliação na respectiva 

ficha de parametrização. 

3. Verificar a prestação de contas dos investimentos realizados. 

4. Havendo a necessidade, realizar medição(s) e verificação(s) in loco. 

Encerramento 

5. Elaborar Parecer Técnico sobre o cumprimento do parâmetro de desempenho 

do indicador e anexar ao processo correspondente de indicadores. 

6. Dar continuidade ao procedimento de bonificação descrito neste manual. 

 

INDICADOR - REALIZAÇÃO DE CAPACITAÇÕES VOLTADAS PARA FUNCIONÁRIOS 

 

Classificatório: não. 

Bonificador: sim. 

 

Definição 

O concessionário poderá ser bonificado por investir na capacitação e no treinamento 

de empregados em atividades ligadas ao manejo florestal sustentável, à industrialização de 

produtos florestais e à gestão e administração de negócios. 

 

Objetivo 

Incentivar o concessionário a realizar investimentos na capacitação e no treinamento 

de empregados para a melhoria da produtividade, em atividades ligadas ao manejo florestal 

sustentável, à industrialização de produtos florestais e à gestão e administração de negócios,  
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Apuração 

Este indicador é apurado anualmente a partir da solicitação de bonificação pelo 

concessionário. 

 

Documentos de referência e meios de verificação 

✓ Ficha de parametrização do indicador; 

✓ Prestação de contas dos investimentos realizados; 

✓ Apresentação de comprovantes de despesas; 

✓ Relatórios executivos contendo registros fotográficos, listas de presença e conteúdo 

programático; 

✓ Certificados por trabalhador capacitado;  

✓ Outros julgados pertinentes. 

 

Procedimentos 

Iniciação 

1. Ao receber do concessionário a solicitação para verificação do cumprimento do 

indicador e para bonificação, aplicar os procedimentos iniciais para bonificação 

descritos neste manual. 

Execução 

2. Apurar o indicador conforme as regras específicas de avaliação na respectiva 

ficha de parametrização. 

3. Verificar a prestação de contas dos investimentos realizados. 

Encerramento 

4. Elaborar Parecer Técnico sobre o cumprimento do parâmetro de desempenho 

do indicador e anexar ao processo correspondente de indicadores. 

5. Dar continuidade ao procedimento de bonificação descrito neste manual. 
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INDICADOR - REALIZAÇÃO DE ESTUDOS PARA A REDUÇÃO DE DESPERDÍCIO NAS 
ATIVIDADES DE MANEJO FLORESTAL E PROCESSAMENTO MECÂNICO DA MADEIRA 

 

Classificatório: não. 

Bonificador: sim. 

 

Definição 

O concessionário poderá ser bonificado por investir na realização de estudos voltados 

para a redução de desperdício nas atividades de manejo florestal e processamento mecânico 

da madeira, por meio de contratação de estudos e pesquisas, desde que previamente 

aprovados pelo órgão gestor. Para tal, poderá firmar parceria, mediante um acordo formal, 

com instituições de ensino e de pesquisa ou organização não governamental (ONG), para 

realização das pesquisas. 

 

Objetivo 

Incentivar o concessionário a realizar investimentos para a realização de pesquisas 

voltadas para a melhoria da eficiência dos processos produtivos no manejo florestal e na 

indústria. 

 

Apuração 

Este indicador é apurado anualmente a partir da solicitação de bonificação pelo 

concessionário. 

 

Documentos de referência e meios de verificação 

✓ Ficha de parametrização do indicador; 

✓ Extratos de conta bancária específica; 

✓ Prestação de contas dos investimentos realizados; 

✓ Contratos e/ou acordos formais entre o órgão gestor (no papel de interveniente), 

concessionário e uma instituição e/ou ONG; 

✓ Medição(s) e verificação(s) in loco dos investimentos. 
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Procedimentos 

Iniciação 

1. Ao receber do concessionário a solicitação para verificação do cumprimento do 

indicador e para bonificação, aplicar os procedimentos iniciais para bonificação 

descritos neste manual. 

Execução 

2. Apurar o indicador conforme as regras específicas de avaliação na respectiva 

ficha de parametrização. 

3. Verificar a prestação de contas dos investimentos realizados. 

Encerramento 

4. Elaborar Parecer Técnico sobre o cumprimento do parâmetro de desempenho 

do indicador e anexar ao processo correspondente de indicadores. 

5. Dar continuidade ao procedimento de bonificação descrito neste manual. 

 

INDICADOR - INVESTIMENTO EM GERAÇÃO OU COGERAÇÃO DE ENERGIA ELÉTRICA E 
TÉRMICA 

 

Classificatório: não. 

Bonificador: sim. 

 

Definição 

O concessionário poderá ser bonificado por investir na geração ou cogeração de 

energia elétrica e térmica, desde que previamente aprovados pelo órgão gestor. 

 

Objetivo 

Incentivar o concessionário a realizar investimentos em serviços, equipamentos, obras 

civis e treinamento de mão de obra para a implantação de unidades de geração de energia 

elétrica, térmica ou ambas. 
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Apuração 

Este indicador é apurado anualmente a partir da solicitação de bonificação pelo 

concessionário. 

 

Documentos de referência e meios de verificação 

✓ Ficha de parametrização do indicador; 

✓ Notas fiscais; 

✓ Prestação de contas dos investimentos realizados; 

✓ Medição(s) e verificação(s) in loco dos investimentos. 

 

Procedimentos 

Iniciação 

1. Ao receber do concessionário a solicitação para verificação do cumprimento do 

indicador e para bonificação, aplicar os procedimentos iniciais para bonificação 

descritos neste manual. 

Execução 

2. Apurar o indicador conforme as regras específicas de avaliação na respectiva 

ficha de parametrização. 

3. Verificar a prestação de contas dos investimentos realizados. 

Encerramento 

4. Elaborar Parecer Técnico sobre o cumprimento do parâmetro de desempenho 

do indicador e anexar ao processo correspondente de indicadores. 

5. Dar continuidade ao procedimento de bonificação descrito neste manual. 
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d) CRITÉRIO - MAIOR AGREGAÇÃO DE VALOR  

 

INDICADOR - GRAU DE PROCESSAMENTO DO PRODUTO FLORESTAL  

 

Classificatório: sim. 

Bonificador: não. 

 

Definição 

O grau de processamento local do produto é um indicador de agregação de valor à 

matéria-prima extraída das áreas de concessão. A proporção de agregação de valor é 

calculada pelo Fator de Agregação de Valor (FAV), que compreende a agregação de valor 

realizada diretamente pelo concessionário e por terceiros, tendo como premissas a madeira 

proveniente da UMF e a comercialização efetivada na zona de influência da concessão 

florestal. 

 

Objetivo 

Incentivar a agregação de valor à madeira em tora extraída da UMF, por meio de 

unidades de processamento e beneficiamento, próprias ou de terceiros, localizadas na zona 

de influência da concessão florestal, em uma distância de até 150 km dos limites da UMF. 

 

Apuração 

Anualmente, a partir da aprovação do terceiro Plano Operacional Anual (POA). 

 

Documentos de referência e meios de verificação 

✓ Ficha de parametrização do indicador; 

✓ Documentação de origem florestal (DOF); 

✓ Análises do processamento industrial; 

✓ Análise do sistema de cadeia de custódia dos produtos; 

✓ Dados, informações e relatórios referentes a produção do concessionário; 

✓ Notas fiscais de venda de produtos; 

✓ Medição(s) e verificação(s) in loco. 
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Procedimentos 

Iniciação 

1. A partir do prazo estabelecido para apuração, verificar o recebimento dos documentos 

referentes aos meios de verificação, no prazo estabelecido no contrato. 

Execução 

2. Verificar por meio do Sistema DOF ou documento equivalente e relatórios do Sistema 

de Cadeia de Custódia, o volume de toras consumidas por ano. Quantificar o volume 

por fonte (UMF concedida e outras fontes). 

3. Verificar junto ao setor responsável pelo administrativo-financeiro das concessões 

florestais o valor recolhido pelo pagamento da madeira em tora e calcular o valor 

médio por m³. 

4. Verificar, por meio das informações do Sistema DOF, o valor faturado com madeira 

processada advinda da UMF para o cálculo do faturamento bruto de produto florestal 

processado. 

5. Checar as informações do Sistema DOF com as informações das notas fiscais da 

empresa, de forma amostral. 

6. Considerar no cálculo do faturamento bruto, os valores referentes ao volume em toras 

vendido para terceiros diretamente da UMF. 

7. Desconsiderar o valor referente à madeira processada proveniente de outras fontes. 

8. Calcular a proporção entre o volume de madeira processada e o volume total 

explorado proveniente da UMF, por meio do Sistema de Cadeia de Custódia e Sistema 

DOF. 

9. Calcular o valor médio pago pela madeira em tora para o poder concedente. 

10. Calcular o fator de agregação de valor de acordo com o edital de concessão. 

Encerramento 

11. Elaborar Parecer Técnico sobre o cumprimento do parâmetro de desempenho do 

indicador ou cláusula contratual e anexar ao processo pertinente sobre indicadores. 

12. Caso o indicador seja classificatório e o concessionário não alcance o parâmetro 

mínimo incluído em sua proposta e definido em contrato, seguir os procedimentos 

para apuração de descumprimento contratual descritos neste manual. 
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INDICADOR - REALIZAÇÃO DE ESTUDOS PARA O APROVEITAMENTO E INSERÇÃO 
COMERCIAL DE NOVAS ESPÉCIES NO MERCADO 

 

Classificatório: não. 

Bonificador: sim. 

 

Definição 

O concessionário poderá ser bonificado por investir na realização de estudos para o 

aproveitamento e inserção comercial de novas espécies no mercado, desde que previamente 

aprovados pelo órgão gestor. Para tal, poderá firmar parceria, mediante um acordo formal, 

com instituições de ensino e de pesquisa, bem como contratar consultorias, para realização 

das pesquisas. 

 

Objetivo 

Incentivar o concessionário a realizar investimentos para a realização de pesquisas 

voltadas para o aproveitamento e inserção comercial de novas espécies no mercado. 

 

Apuração 

Este indicador é apurado anualmente a partir da solicitação de bonificação pelo 

concessionário. 

 

Documentos de referência e meios de verificação 

✓ Ficha de parametrização do indicador; 

✓ Extratos de conta bancária específica; 

✓ Prestação de contas dos investimentos realizados; 

✓ Contratos e/ou acordos formais entre o órgão gestor (no papel de interveniente), 

concessionário e uma instituição e/ou ONG; 

✓ Relatórios técnicos do estudo realizado;  

✓ Medição(s) e verificação(s) in loco dos investimentos. 
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Procedimentos 

Iniciação 

1. Ao receber do concessionário a solicitação para verificação do cumprimento do 

indicador e para bonificação, aplicar os procedimentos iniciais para bonificação 

descritos neste manual. 

Execução 

2. Apurar o indicador conforme as regras específicas de avaliação na respectiva 

ficha de parametrização. 

3. Verificar a prestação de contas dos investimentos realizados. 

4. Havendo a necessidade, realizar medição(s) e verificação(s) in loco. 

Encerramento 

5. Elaborar Parecer Técnico sobre o cumprimento do parâmetro de desempenho 

do indicador e anexar ao processo correspondente de indicadores. 

6. Dar continuidade ao procedimento de bonificação descrito neste manual. 
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1.3. FISCALIZAÇÃO 

Nos termos do art. 53 do Decreto Federal nº 6.603/2007, o órgão gestor articulará com 

outros órgãos e entidades responsáveis pelo licenciamento, controle e fiscalização das 

atividades florestais e ambientais, visando à implementação do disposto no art. 50 da Lei 

11.284/2006, que trata dos órgãos do Sisnama responsáveis pelo controle e fiscalização 

ambiental das atividades florestais em suas respectivas jurisdições. 

Dessa forma, durante a execução do PMFS, além do monitoramento executado pela 

SEMA, o concessionário será fiscalizado pelo órgão ambiental competente integrante do 

Sisnama. No âmbito estadual, essa competência está a cargo do Instituto de Meio Ambiente 

do Acre – IMAC, responsável pelas atividades de fiscalização e licenciamento nas florestas 

públicas estaduais do Acre. 

 

1.4. AUDITORIAS FLORESTAIS INDEPENDENTES 

A Lei de Gestão de Florestas Públicas (Lei 11.284/2006), em seu art. 42, estabelece que as 

concessões florestais serão submetidas a auditorias florestais independentes, em intervalos 

não superior a três anos, cujos custos serão de responsabilidade do concessionário. 

Auditoria florestal, nos termos do art. 3º, IX, da Lei 11.284/2006, consiste no “ato de 

avaliação independente e qualificada de atividades florestais e obrigações econômicas, sociais 

e ambientais assumidas de acordo com o PMFS e o contrato de concessão florestal, executada 

por entidade reconhecida pelo órgão gestor, mediante procedimento administrativo 

específico.” Os critérios e condições para a realização das auditorias florestais serão 

estabelecidos pela SEMA. 

 

1.5. PUBLICAÇÃO ANUAL DOS RESULTADOS DO MONITORAMENTO 

Os resultados do monitoramento dos contratos de concessão serão apresentados pelo 

órgão gestor no Relatório Anual de Gestão de Florestas Estaduais, conforme previsto no 

parágrafo 2º, art. 53 da Lei nº 11.284/2006. Os sistemas utilizados conterão dispositivos de 

consulta por meio da internet, nos termos da legislação pertinente. 
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CAPÍTULO 2. PROPOSTAS PARA O FORTALECIMENTO DO MONITORAMENTO E 

GESTÃO DOS CONTRATOS DE CONCESSÃO FLORESTAL NO ESTADO DO ACRE 
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2.1 GEOTECNOLOGIAS POTENCIAIS PARA O MONITORAMENTO DAS ÁREAS DE CONCESSÃO 

Para o monitoramento das áreas sob concessão florestal, torna-se necessário dispor 

de tecnologias, ferramentas e sistemas eficientes e que forneçam dados e informações 

confiáveis e de qualidade, garantindo a conservação ambiental e controle das florestas 

públicas concedidas. 

Nesse sentido, são apresentados exemplos de geotecnologias e ferramentas 

empregadas pelo órgão que gerencia as concessões em florestas públicas federais, o Serviço 

Florestal Brasileiro – SFB, com potencial para aplicação no monitoramento das áreas de 

concessão florestal no estado do Acre. 

 

2.1.1. Sistema Detex  

O Sistema de Detecção da Exploração Seletiva (Detex), consiste em um sistema de 

análise automatizada de imagens de satélite, que utiliza uma metodologia capaz de realçar os 

indícios da exploração madeireira em imagens de média resolução espacial, tais como 

alterações no dossel (copas) da floresta, aberturas de estradas, ramais e pátios de exploração. 

Além da exploração seletiva de madeira, também permite o monitoramento de outras 

perturbações da floresta, como desmatamento, degradação e queimadas (SFB, 2018; 2018a). 

O sistema Detex é operacionalizado pelo SFB por meio de uma parceria com o Instituto 

Nacional de Pesquisas Espaciais – INPE, sendo complementar aos sistemas de monitoramento 

remoto da Amazônia Legal que vêm sendo operados pelo Inpe desde 1988. A resolução 

espacial das imagens é de 20 metros, o que possibilita visualizar pátios para o armazenamento 

de toras e até picadas na floresta. As imagens são captadas pelo satélite sino-brasileiro CBERS 

II e por radares aerotransportados do Sistema de Proteção da Amazônia (Sipam) (MMA, 

20071). 

Nas concessões florestais, o Detex é aplicado inicialmente na fase de planejamento, 

quando são analisadas imagens de satélite para o mapeamento das atividades antrópicas 

anteriores na área. Posteriormente, após o início das atividades, o Detex é utilizado para o 

acompanhamento da exploração madeireira, de acordo com a autorização do PMFS das áreas 

de concessões. O sistema também tem a capacidade de auxiliar na vigilância de atividades de 

 
1 https://www.mma.gov.br/informma/item/4019-monitoramento-por-satelite-da-amazonia-sera-mais-rigoroso 
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exploração não autorizadas em áreas próximas às concessões florestais e outras áreas de 

florestas públicas de interesse do Serviço Florestal Brasileiro (SFB, 2016). Nas figuras a seguir, 

podem ser observados detalhes de alguns resultados obtidos por meio do Sistema Detex. 

 

Figura 4. Produtos obtidos por meio do Detex. 

 
Pontos em vermelho correspondem à extração seletiva, e em 
verde, indicam as áreas em processo de degradação. 

 
Pontos em roxo e azul são áreas identificadas pelo Detex. Áreas em 
verde correspondem à degradação florestal e em amarelo são 
regiões mapeadas pelo sistema Prodes. 

Fonte: INPE (2010). 

 

2.1.2. LiDAR (Light Detection and Ranging) 

A tecnologia de varredura a laser, LiDAR (Light Detection and Ranging), é um sistema 

de sensoriamento remoto ativo de escaneamento a laser que consiste na emissão de um pulso 

laser com uma elevada frequência de repetição, que faz uma varredura da floresta, até a 

superfície do solo, fornecendo informações em alta resolução (3D). O tempo de retorno dos 

pulsos laser entre a plataforma e os alvos é medido pelo sensor, permitindo a estimativa 

destas distâncias (SFB, 2014; Embrapa, 2018). 

Esse equipamento emite radiação eletromagnética a um dado comprimento de onda, 

sob uma taxa de frequência de repetição para detecção de objetos. Ao ser atingido pelo laser, 

o alvo reflete a radiação e o equipamento LiDAR detecta o retorno do sinal refletido. Por meio 

das propriedades da luz refletida no objeto é possível fazer o cálculo da distância, entre o 

emissor e o objeto que refletiu o pulso, e dessa forma obter o posicionamento geográfico do 

alvo. Esse cálculo pode ser feito com base na diferença de tempo, a partir da velocidade da 

luz, entre a emissão de um pulso laser e a detecção do sinal refletido ou pela mudança da fase 

da onda (phase shift) quando o pulso retorna ao emissor (Papa et al., 2017). 
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Os principais métodos de uso do LiDAR na área florestal são o TLS (Terrestrial Laser 

Scanning) utilizado no solo e o ALS (Aerial Laser Scanning) embarcado em uma aeronave. O 

perfilhamento a laser aerotransportado tem como principais características a cobertura de 

grandes áreas, acurácia em levantamento planialtimétrico, alta densidade amostral, 

capacidade de penetrar na vegetação, sensibilidade a pequenas variações na superfície e 

grande quantidade de informações em intervalos curtos de tempo. O funcionamento do ALS 

depende do sistema de navegação global por satélite integrado à unidade de movimento 

inercial (GNSS/IMU), sistema de navegação inercial (INS) e unidade de emissão e recebimento 

do pulso laser (Papa et al., 2017). 

Ao contrário das imagens de satélite ópticas e de fotografias aéreas, o LiDAR pode 

simultaneamente mapear o terreno abaixo do dossel, gerando o Modelo Digital de Terreno 

(MDT), bem como obter a estimativa da altura e da estrutura florestal, gerando o Modelo 

Digital de Superfície (MDS) (SFB, 2018a). 

O mapeamento com a tecnologia LiDAR, usando sensores transportados em aviões, 

permite um levantamento detalhado de características do terreno, vegetação e infraestrutura 

existente nas áreas de concessões florestais (Figura 5), que contribuem para: o conhecimento 

da estrutura da floresta; os levantamentos topográficos necessários ao planejamento, que 

identificam a declividade do terreno e existência de corpos d’água e áreas de inundação; a 

contabilização do impacto da exploração gerado pelas estradas abertas, trilhas de arraste e 

abertura do dossel (SFB, 2018a). 

 

Figura 5. Produtos de áreas de concessão florestal federal gerados a partir da tecnologia 
LiDAR. 

  

Fonte: SFB (2014). 
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2.1.3. Imagens de radar 

Em 2018, o Centro Gestor e Operacional do Sistema de Proteção da Amazônia – Censipam 

validou uma metodologia para detecção automática da extração seletiva de madeira por meio 

de imagens de radar de abertura sintética (SAR). 

Foram realizados testes de campo na Floresta Nacional do Jamari, em Itapuã do Oeste-

RO, em área de concessão florestal sob gerenciamento do SFB. A metodologia utiliza imagens 

de radar de alta resolução, capaz de identificar pequenos distúrbios na floresta e mostrar a 

extração de cada árvore individualmente (Cavalcanti, 2018). 

A alta taxa de acertos na detecção automática demonstrou que a metodologia pode ser 

uma grande aliada no combate à extração ilegal de madeira e se tornar operacional. A 

ferramenta pode ser utilizada principalmente em épocas do ano com alta taxa de cobertura 

de nuvens, ao contrário dos satélites ópticos (Cavalcanti, 2018). 

 

Figura 6. Alterações na cobertura florestal identificadas a partir de imagens de radar. 

 
Imagens de radar captam alterações nas 
copas das árvores. 

 
Polígono identificado automaticamente por 
meio de radar. 

 
Drone no local confirma a extração da árvore. 

 

Fonte: Cavalcanti (2018). 

 

No radar de abertura sintética (Synthetic Aperture Radar – SAR) a interação ocorre com 

pulsos de ondas eletromagnéticas, que independem da luz e são capazes de ultrapassar 

barreiras físicas como as nuvens, por isso, mais indicado para o período de excesso de nuvens 

na Amazônia. Para criar uma imagem SAR, pulsos sucessivos de ondas de rádio são 

transmitidos para “iluminar” a cena alvo e o eco de cada pulso é recebido e gravado 

(Censipam, s.d.2). 

 

 
2 http://www.sipam.gov.br/sensoriamento-remoto/projeto-amazonia-sar-r-80-5-milhoes-contra-o-
desmatamento-ilegal 
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Figura 7. Imagem de radar orbital. 

 

Fonte: Censipam2. 

 

2.1.4. Aeronaves remotamente pilotadas (RPAs) - Drones 

Outra tecnologia que vem auxiliando o SFB no monitoramento das concessões 

florestais são os veículos aéreos não tripulados (VANTs) ou aeronaves remotamente pilotadas 

(RPAs), conhecidos popularmente como drones.  

A metodologia com drone funciona com apoio de receptores GNSS (Sistema de 

Navegação Global por Satélite) instalados em solo e por meio de softwares específicos de 

processamento. As fotos aéreas produzidas por esses equipamentos são processadas e 

interpretadas com uso da fotogrametria digital, técnica que permite extrair formas, 

dimensões e posição dos objetos fotografados (Roieski, 2019). 
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Figura 8. Ortofoto obtida no processamento “3D Maps” do software Pix4D Mapper, Reserva 
Florestal da Embrapa Acre, Rio Branco-Acre, mar. 2017. 

 

Fonte: Figueiredo et al. (2018). 
 

A utilização de câmeras fotográficas acopladas a aeronaves remotamente pilotadas 

(ARP) é uma alternativa de baixo custo para o mapeamento e modelagem 3D por meio de 

nuvens de pontos produzidas pelo processamento estereoscópico das ortofotos obtidas 

durante o vôo (Figueiredo et al., 2016). Utilizando o princípio da estereoscopia, a partir de 

uma sequência de fotografias obtidas com as aeronaves remotamente pilotadas, é possível 

auferir a medição do volume de madeira estocada em um pátio. 

Em 2015, a Embrapa Acre e o SFB testaram uma metodologia para definição da 

cubagem de madeira nos pátios com a utilização de RPAs, na Florestal Nacional de Jacundá, 

em Rondônia. A diferença entre o volume estimado (25.340 m³) de toras no pátio, utilizando 

dados coletados pela fotogrametria com RPA, e o volume contabilizado pela empresa (25.109 

m³) foi de 231 m³, ou seja, um erro percentual de 0,91% (Figueiredo et al., 2016). 

A vistoria de verificação em campo do controle da produção madeireira demanda 

grande esforço de campo, com a mobilização de significativos recursos financeiros e humanos 

para sua execução (Figueiredo et al., 2016). 

Segundo o pesquisador da Embrapa, Evandro O. Figueiredo, para calcular a volumetria 

de 25 mil metros cúbicos, foram necessários 16 minutos de sobrevoo e três horas de 

processamento das informações coletadas. Se o trabalho fosse realizado manualmente, a 

atividade demandaria 21 dias de trabalho com, no mínimo, três profissionais (Roieski, 2019). 
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Após a experiência, pesquisadores aperfeiçoaram a tecnologia e constataram maior 

precisão dos dados coletados, redução do tempo da operação com menos recursos humanos 

para realizar o procedimento, com relação ao modelo tradicional (Embrapa, 2018). Portanto, 

as imagens de drones são, também, importantes ferramentas de monitoramento nas 

concessões florestais. 

 

Figura 6. Nuvem de pontos de alta densidade obtida por fotogrametria com RPA, do pátio 
central da Flona Jacundá, Rondônia, 2015. 

 

Fonte: Figueiredo et al. (2016). 

 

2.2. AÇÕES PARA O FORTALECIMENTO DA CAPACIDADE DE MONITORAMENTO DOS 

CONTRATOS 

A seguir, são elencadas propostas para fortalecer o processo de monitoramento e 

gestão das concessões florestais nas florestas públicas estaduais do Acre. 

 

2.2.1 Realização de intercâmbios técnicos 

Considerando as experiências na execução de contratos de concessão florestal pelo 

SFB nas concessões federais, desde o ano de 2007, e pelo Ideflor-Bio, órgão estadual do Pará, 

a partir de 2011, destaca-se a importância de articular e realizar intercâmbios técnicos entre 

as referidas instituições e a equipe do Núcleo de Concessão Florestal, e demais gestores e 

técnicos da SEMA envolvidos no processo. 
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O compartilhamento de informações poderá aperfeiçoar o conhecimento sobre a 

realidade da gestão e do monitoramento dos contratos de concessão florestal, no intuito de 

qualificar a equipe e de restringir a ocorrência de possíveis erros no processo. 

 

2.2.2 Desenvolvimento de sistemas informatizados 

Considerando a quantidade de variáveis envolvidas no processo de monitoramento 

dos contratos de concessão, é adequado que o órgão gestor disponibilize de sistemas para 

auxiliar nas atividades de controle da produção florestal, registro e gerenciamento de dados 

e informações. 

Dessa forma, destaca-se para a necessidade de desenvolvimento de sistemas 

informatizados, como: i) sistema de gestão administrativa-financeira dos contratos; e ii) 

sistema de cadeia de custódia para o controle da produção e rastreamento da origem da 

madeira das áreas de concessão florestal. 

 

• Sistema de gestão dos contratos 

Para facilitar os fluxos administrativo-financeiros, o órgão gestor poderá desenvolver 

e implantar um sistema informatizado de gestão dos contratos de concessão florestal no 

estado do Acre. Esse sistema, com interface de acesso para o concessionário e o órgão gestor, 

visa facilitar a troca de informações entre as partes, referentes ao monitoramento das 

obrigações contratuais. 

O Ideflor-Bio, no estado do Pará, implementou o Sistema de Gestão de Contratos de 

Concessão (SGC), que se constitui em uma ferramenta que facilita o controle e o cumprimento 

de prazos e cláusulas contratuais, substituindo os protocolos físicos, otimizando o fluxo de 

informações e de demandas entre o órgão gestor e as empresas concessionárias (Ideflor-Bio, 

2018). 

Portanto, até que a SEMA venha a possuir a plataforma do sistema em funcionamento, 

será necessária uma boa estruturação organizacional para a execução dos procedimentos 

internos de gestão administrativo-financeiro, possibilitando um fluxo eficiente das ações de 

monitoramento dos contratos de concessão florestal pelo órgão gestor. 
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• Sistema de cadeia de custódia 

A SEMA será responsável pela construção do sistema informatizado para o controle da 

produção e cadeia de custódia das concessões florestais do estado do Acre. Dessa forma, no 

capítulo 3, são apresentadas propostas para subsidiar o desenvolvimento do sistema de 

cadeia de custódia, por profissional habilitado na área, e proposta de regulamento para a 

execução dos procedimentos operacionais do controle da produção. 

 

2.2.3. Articulação com atores envolvidos no processo de monitoramento 

É importante que a SEMA, como órgão gestor, articule junto às principais instituições 

envolvidas no processo de acompanhamento e monitoramento da Concessão Florestal no 

Estado do Acre (Figura 9), para que possam atuar mais próximos, organizados e dedicados a 

garantirem a governança desse complexo mecanismo. 
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Figura 9. Processo de geral de acompanhamento e monitoramento das concessões. 

 
Fonte: Adaptado de TCU (2013). 
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2.2.4. Acordos de cooperação técnica 

A SEMA poderá estabelecer acordos de cooperações técnicas com instituições para 

capacitação e utilização de ferramentas e tecnologias, visando auxiliar no monitoramento das 

áreas sob concessão florestal no estado do Acre, em aspectos como a cobertura florestal e 

controle da madeira produzida nas áreas de concessão. 

Dentre as instituições, pode-se citar o Instituto Nacional de Pesquisas Espaciais – INPE, 

o Serviço Florestal Brasileiro – SFB, a Empresa Brasileira de Pesquisa Agropecuária – EMBRAPA 

e o Centro Gestor e Operacional do Sistema de Proteção da Amazônia – Censipam. 

 

2.2.5. Elaboração de normas regulamentadoras e manuais técnicos 

A SEMA, caso necessário, poderá estabelecer regulamentações e diretrizes que 

disciplinem dispositivos contratuais e o processo de concessão florestal, visando orientar os 

concessionários e o técnicos do órgão gestor na execução e monitoramento dos contratos. 
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CAPÍTULO 3. PROPOSTAS PARA O SISTEMA DE CADEIA DE CUSTÓDIA DAS 

CONCESSÕES FLORESTAIS 
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3.1. PROPOSTA DE REGULAMENTO DO SISTEMA DE CADEIA DE CUSTÓDIA 

A seguir, é apresentada proposta de Instrução Normativa para regulamentação do 

sistema de cadeia de custódia e procedimentos para o controle da produção das concessões 

florestais, em Florestas Públicas estaduais do Acre. 

 



ESTADO DO ACRE 

SECRETARIA DE ESTADO DE MEIO AMBIENTE – SEMA 

 

 

 
INSTRUÇÃO NORMATIVA Nº XX, DE XX de XXXX DE 20XX 

Institui o Sistema de Monitoramento de Cadeia 

de Custódia e regulamenta os procedimentos 

para o controle da produção das concessões 

florestais, em Florestas Públicas estaduais do 

Acre. 

 

O SECRETÁRIO DE ESTADO DE MEIO AMBIENTE, no uso de suas atribuições que lhe 

confere o Decreto nº 10, de 02 de janeiro de 2019, publicado no Diário Oficial nº 12.462-A, de 

02 de janeiro de 2019; 

Considerando a necessidade de regulamentar um Sistema de Cadeia de Custódia, em 

Florestas Públicas Estaduais do Acre; e 

Considerando a necessidade de observar o art. 53 da Lei nº 11.284, de 2 de março de 

2006, e o art.53 do Decreto no 6.063, de 20 de março de 2007, resolve: 

Art. 1º Estabelecer os procedimentos para o controle da produção florestal e controle 

da saída dos produtos madeireiros das áreas sob concessão florestal, em Florestas Públicas 

Estaduais do Acre 

Parágrafo único. O Sistema de Cadeia de Custódia permitirá a identificação individual da 

origem dos produtos florestais madeireiros produzidos nas unidades de manejo florestal 

(UMFs) dos contratos de concessão florestal. 

Art. 2º Para fins do disposto nesta instrução normativa, entende-se por: 

I - Sistema de Cadeia de Custódia: conjunto de procedimentos adotados para a 

rastreabilidade dos produtos florestais madeireiros explorados nas áreas sob concessão 

florestal, desde a derrubada de árvores, seccionamento e transporte das toras até a sua 

transformação na primeira unidade processadora, controlados por meio de um sistema 

informatizado; 

II - Produtos florestais: produtos madeireiros e não-madeireiros gerados pelo manejo 

florestal; 

III - Controle de produção: informações prestadas pelo concessionário que possibilitam 

calcular e controlar a produção de matéria-prima para fins de pagamento dos preços 

florestais; e 

IV - Controle de saída de produtos da concessão: informações prestadas pelo 

concessionário que possibilitam ao órgão gestor controlar a saída de produtos das UMFs em 

concessões. 
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V - Relatório de produção: documento declaratório de produção elaborado pelo 

concessionário, separado por tipo de produto florestal. 

Art. 3º A Cadeia de Custódia das Concessões Florestais terá suas informações baseadas 

no Inventário Florestal (100%), conforme apresentado no Plano de Manejo Florestal 

Sustentável (PMFS) e Plano Operacional Anual (POA), aprovados pelo órgão ambiental 

competente. 

Parágrafo único. Os dados do IF100%, após aprovação pelo órgão ambiental competente 

e emissão da respectiva Autorização para Exploração Florestal (Autex), serão informados pelo 

concessionário e devidamente validados pelo órgão gestor. 

Art. 4º Para o monitoramento do Sistema de Cadeia de Custódia das Concessões 

Florestais, o órgão gestor e o concessionário adotarão sistema informatizado, que 

proporcionará o controle das etapas da exploração florestal, desde o IF100% até a sua 

transformação na primeira unidade processadora. 

§ 1º Os dados das toras geradas de cada árvore abatida serão inseridos pelo 

concessionário no sistema informatizado, conforme planilha de produção mensal constante 

no Anexo II. 

§ 2º As planilhas de preenchimento de informações gerais (Anexo I), de produção 

mensal de toras (Anexo II) e de madeira processada (Anexo III), a serem preenchidas pelo 

concessionário referente à exploração dos produtos florestais, constituirão o Relatório de 

Produção Mensal a ser apresentado ao órgão gestor. 

Art. 5º As toras e produtos provenientes da exploração deverão ser identificados ao 

longo de todo o processo, desde a derrubada de árvores, seccionamento e transporte das 

toras até a sua transformação na primeira unidade processadora. 

§ 1º Os números utilizados para identificação das toras deverão possuir a mesma 

numeração das árvores do IF100%, devendo ser acrescidos de letras, em ordem alfabética, de 

acordo com cada seção gerada (ex. 100A, 100B). 

§ 2º A identificação das toras deve ser feita por meio de plaquetas ou etiquetas, que 

deverão conter, no mínimo, as seguintes informações: 

I – a numeração da tora, de acordo § 1º deste artigo; 

II – a identificação da unidade de produção anual (UPA); 

III – a identificação da UMF. 

 

§ 3º As toras poderão conter plaqueta de identificação adicional, com uma numeração 

sequencial diferente da utilizada no inventário florestal, para fins de facilitação de controle, 

desde que seja atendido o disposto no § 2º, e registrado na planilha de romaneio. 
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§ 4º Outras informações poderão constar nas etiquetas de identificação das toras, a 

depender da metodologia adotada pelo concessionário na exploração, tais como:  

I – a identificação da unidade de trabalho (UT); 

II – nome da espécie;  

III – a identificação da faixa de orientação no interior da UT (caso utilizada); 

IV – a identificação do número do pátio principal da UT. 

 

§ 5º As etiquetas utilizadas no inventário florestal 100% e nas árvores exploradas 

deverão ser de material resistente, de forma que garanta a permanência da identificação no 

toco e na tora, até o seu processamento. 

§ 6º Após o corte da árvore, e caso seja realizado o traçamento no interior da floresta, 

é necessário a identificação das toras geradas, contendo no mínimo, número da árvore 

(IF100%) e identificação da secção, conforme disposto no inciso I do § 2º. 

I - a identificação das seções geradas poderá ser feita por meio de marcação, desde 

que de forma legível e que garanta sua permanência até o arraste das toras para os pátios de 

estocagem; 

II – todas as toras arrastadas devem chegar ao pátio de estocagem, devidamente 

identificadas. 

§ 7º O concessionário fica obrigado a substituir periodicamente as etiquetas ilegíveis ou 

danificadas, assim como manter a marcação das toras, de forma a garantir a eficiência dos 

procedimentos de controle da cadeia de custódia da concessão florestal. 

Art. 6º Após o arraste das toras para os pátios de estocagem e realizado o processo de 

romaneio, deverá ser realizada as devidas identificações das toras, conforme disposto no § 2º 

do Art. 5º. 

§ 1º O romaneio poderá ser realizado no pátio central ou pátios intermediários, desde 

que nos pátios intermediários as toras sejam devidamente identificadas. 

§ 2º Caso seja necessário realizar retraçamento das toras após chegada nos pátios 

intermediários e/ou pátio central, realizar os mesmos procedimentos para identificação das 

novas toras geradas, adicionando um alfanumérico na identificação da tora que gerou as 

demais (ex. tora 100A - 100A1 e 100A2).  

Art. 7º Após emissão do Documento de Origem Florestal (DOF) ou equivalente, o 

concessionário informará, no sistema informatizado da cadeia de custódia, o número 

correspondente do documento, as espécies com o volume transportado, os dados do veículo 

e a identificação das toras, conforme numeração da cadeia de custódia da concessão florestal. 
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§ 1º No Posto de Controle da UMF, o funcionário designado pelo órgão gestor conferirá 

os números de identificação das toras em cada veículo e do DOF correspondente. 

§ 2º Se houver alguma inconformidade com a carga ou com os registros efetuados pelo 

concessionário, o funcionário registrará no sistema o evento ocorrido, informará ao órgão 

gestor imediatamente e poderá ainda reter a carga ou impedir o trânsito do veículo. 

§ 3º O órgão gestor poderá adotar outros procedimentos que julgar necessários a fim 

de garantir o efetivo controle da saída dos produtos florestais da UMF. 

Art. 8º Na primeira unidade processadora o concessionário separará as toras oriundas 

da concessão de quaisquer outras fontes de madeira. 

§ 1º O pátio de estocagem da primeira unidade processadora deverá ser organizado de 

tal modo a separar as madeiras oriundas da concessão das madeiras oriundas de outras 

fontes. 

§ 2º O processamento das toras oriundas da concessão deverá ser separado do 

processamento das outras fontes de matéria-prima, e organizado em lotes específicos. 

§ 3º Os dados de produção deverão ser inseridos, pelo concessionário, no sistema 

informatizado, conforme planilha de processamento constante do Anexo III desta IN, de forma 

a indicar as origens que compõem cada lote, sempre que este for finalizado. 

 

Art. 9º Deverão ser inseridos ainda no Sistema de Cadeia de Custódia das Concessões 

Florestais, informações correspondentes às árvores: 

I - Substitutas; 

II - Refugadas ou não aproveitadas; 

III - Utilizadas em infraestrutura; 

IV - Transportadas. 

 

Art. 10º O concessionário será o único responsável por todas as informações inseridas 

por ele no sistema informatizado. 

Parágrafo único. O órgão gestor será responsável pela conferência dos dados inseridos 

pelo concessionário no sistema com os dados observados no campo e nas unidades de 

processamento. 

Art. 11º Esta Resolução entra em vigor na data da sua publicação. 
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ANEXO I – MODELO DE PLANILHA DE PREENCHIMENTO DE INFORMAÇÕES GERAIS 

Dados do concessionário 

Nome:   

CNPJ:   

Representante legal:   

Número do CTF:   

E-mail:   

Telefone:   

Dados da área de concessão 

UMF:   

Área total (ha):   

Município de abrangência:   

Dados do responsável técnico 

Nome:   

CPF:   

Nº Registro CREA:   

Nº ATR:   

Validade ART:   

E-mail:   

Telefone:   

Dados do PMFS/POA 

Nº do protocolo PMFS:   

Validade da Autex:   

POA(s) vigente(s):   
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ANEXO II – MODELO DE PLANILHA PARA APRESENTAÇÃO DO RELATÓRIO DE PRODUÇÃO MENSAL – ÁRVORES ABATIDAS E TRANSPORTADAS 

Nº Árv. Espécie UPA UT Faixa Pátio Seção Nº placa Vol. IF 100% (m³) Db1 Db2 Dt1 Dt2 C (m) Vol. Tora (m³) Nº DOF Data DOF Situação Observação 

                                      

                                      

 
Planilha Resumo de Produção Mensal de Toras 

Nome comum Nome científico 
Volume explorado (m³) 

Abate (volume Inventário) Arraste e romaneio (tora abatida) Transporte 

     

     

 

Nº Árv. - Número da árvore de acordo com o IF 100%. 

Espécie - Nome científico de acordo com o IF 100%. 

UPA - Identificação da Unidade de Produção Anual. 

UT - Identificação da Unidade de Trabalho. 

Faixa - Faixa de orientação dentro da UT (se houver). 

Pátio - Identificação do pátio de estocagem onde a tora está armazenada. 

Seção - Identificação da seção da tora. 

Nº placa - Número da placa de romaneio (se houver) 

Vol. IF 100% (m³) - Volume inventariado de acordo com o IF 100% aprovado pelo órgão licenciador. 

Db1 - Diâmetro 1 da base da tora. 

Db2 -Diâmetro 2 da base da tora. 

Dt1 - Diâmetro 1 do topo da tora. 

Dt2 - Diâmetro 2 do topo da tora. 

C (m) - Comprimento da tora. 

Vol. Tora (m³) - Volume da tora romaneada, calculado conforme Resolução Conama nº 411, de 6 de maio de 2009. 

Nº DOF - Número do Documento de Origem Florestal. 
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Data DOF - Data de emissão do DOF. 

Situação: Informar a situação atual da tora - estocada no interior da floresta, transportada ou disponível para transporte, refugada ou não 

aproveitada. 

Observação: Informações pertinentes à arvore abatida, como por exemplo, em caso de árvores substitutas, informar a árvore substituída; em 

caso de refugada, informar as condições; informar árvores utilizadas em infraestrutura. 

 

I. Nos casos de árvores abatidas, traçadas ou não, que não foram ainda romaneadas e/ou transportadas, inserir nos campos Db1, Db2, Dt1, 

Dt2, C (m), Vol. Tora (m³), Nº DOF, Data DOF apenas “-“. 

II. As informações das toras produzidas devem ser inseridas individualmente na planilha (em cada linha). 
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ANEXO III – MODELO DE PLANILHA PARA APRESENTAÇÃO DO RELATÓRIO DE PRODUÇÃO MENSAL – MADEIRA PROCESSADA 

Nº Lote Nº Árv. Seção Espécie VT Tora (m³) Nº peças Produtos gerados E (m) L (m) C (m) Vol. Peça (m³) Data 

                        

                        

 

Nº Lote - Número recebido pelo lote de madeira oriunda da concessão florestal. 
Nº Árv. - Número da árvore de acordo com o IF 100%. 

Seção - Identificação da seção da tora. 
Espécie - Nome científico de acordo com o IF 100%. 
VT Tora (m³) - Volume da tora romaneada e processada, calculado conforme Resolução Conama nº 411, de 6 de maio de 2009. 
Nº peças - Número de peças geradas. 
Produto gerado - Lista de produtos gerados pelo processamento da tora que compõe um determinado lote, definidos de acordo com a Resolução 
Conama nº 411, de 6 de maio de 2009. 
E (m) - Espessura da peça. 
L (m) - Largura da peça. 
C (m) - Comprimento da peça. 
Vol. Peça (m³) - Volume da peça. 
Data - Dia em que foi realizado o processamento final do lote de madeiras oriundo da concessão florestal. 
 

I. As informações das toras produzidas devem ser inseridas individualmente na planilha (em cada linha). 
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3.2. PROPOSTAS PARA O DESENVOLVIMENTO DO SISTEMA DE CADEIA DE CUSTÓDIA  

A. Definição 

O sistema de cadeia de custódia constitui-se em um conjunto de procedimentos 

adotados para o controle da produção e a rastreabilidade dos produtos florestais madeireiros 

originados nas áreas sob concessão florestal, que abrange desde a derrubada das árvores, o 

seccionamento e o transporte das toras até a sua transformação na primeira unidade de 

processamento industrial, controlados por meio de um sistema informatizado. 

 

Figura 10. Etapas gerais do processo de rastreabilidade da produção oriunda das áreas de 
concessão florestal. 

 

 

B. Objetivo 

Monitorar a origem da madeira produzida nas áreas sob concessão nas florestas 

públicas estaduais do Acre, controlar o volume da produção e a saída dos produtos 

madeireiros das unidades de manejo florestal, garantindo a rastreabilidade dos produtos 

florestais madeireiros explorados, nas diversas etapas do manejo florestal sustentável, desde 

o corte da árvore até a sua transformação na primeira unidade de processamento industrial. 

 

C. Componentes básicos do sistema de informação de cadeia de custódia 

1 – Softwares (ex. sistema web, aplicativo); 

2 – Hardwares (ex. computadores, servidores, mídias, coletores de dados, antenas e 

receptores, entre outros equipamentos específicos); 

3 – Recursos humanos (técnicos do órgão gestor, concessionários e seus funcionários, 

especialistas de TI); 

4 – Dados de entrada (inputs); 

5 – Dados de saída (outputs); 
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6 – Procedimentos; 

7 – Tecnologias de informação e comunicação. 

 

D. Procedimentos gerais para lançamento dos dados 

• O acesso ao sistema informatizado será realizado através de um servidor online via 

rede mundial de computadores. 

• Poderão acessar o sistema de cadeia de custódia, os concessionários com contratos 

vigentes de concessão florestal, devidamente cadastrados, além dos técnicos do órgão gestor 

das concessões. 

• Desde o início da execução do PMFS/POA, os concessionários devem inserir dados 

de suas atividades e da produção no sistema, conforme fluxo apresentado na Figura 11. 

• Para garantir a rastreabilidade e o controle dos produtos florestais, o registro dos 

dados da produção no sistema informatizado, deverá seguir a dinâmica das etapas das 

operações florestais (corte, traçamento, arraste, retraçamento, romaneio, transporte), de 

acordo com procedimentos definidos em regulamento. 

• Os seguintes dados e informações deverão ser inseridos e cadastrados no sistema: 

nome da floresta pública estadual, nº da UMF, nº da UPA, dados do Inventário Florestal 100% 

(em formato .csv, .xls ou .ods); cadastro de Autorização de Exploração, dados referente às 

etapas de corte, traçamento, retraçamento, romaneio das toras, identificação das toras 

refugadas ou não aproveitadas (incluindo o motivo de descarte) e toras utilizadas em 

infraestrutura. 

• Além dos dados acima, deverão ser importados os arquivos shapefiles (nos 

formatos “.shp”, “.prj”, “.shx” e “.dbf”) da(s) UPA(s) exploradas, tais como: limites da(s) 

UPA(s), estradas secundárias, estrada principal, pátios de estocagem, árvores do IF 100%, 

hidrografia, APPs, trilhas de arraste, parcelas permanentes, unidades de trabalho.  

• Deverão ser registrados no sistema os dados e informações relacionados ao 

transporte da madeira da UMF para a indústria (Figura 11). 

• Ao chegar na serraria do concessionário, as toras são convertidas em madeira 

serrada, formando pacotes ou fardos, que deverão ser registrados no sistema (Figura 11). 
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Figura 11. Fluxo das etapas gerais para registro dos dados no Sistema de Cadeia de Custódia das Concessões Florestais. 
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E. Requisitos gerais 

Os requisitos mínimos estabelecidos para o sistema informatizado de cadeia de 

custódia, são: 

• Capacidade de registrar os dados referentes à produção madeireira explorada por 

meio de manejo sustentável em uma floresta pública estadual sob concessão florestal, 

permitindo a rastreabilidade de cada um dos produtos, desde a derrubada na UMF até o seu 

processamento na primeira unidade industrial. 

• Permitir a visualização e controle das atividades, registrando atributos como: 

data/hora; local (coordenada geográfica); ação e estado atual da atividade. 

• Capacidade de sincronização e atualização dos dados e informações sobre a 

rastreabilidade e controle da produção, permitindo correções quando houver equívocos no 

cadastro e/ou registros dos dados. 

• Permitir a geração de relatórios de produção das concessões, com dados da 

produção por UMF, por espécie, por mês e por ano, com a opção de exportação para arquivo 

nas funcionalidades em que se fizer necessária a exportação. 

 

F. Outras especificações 

• Acesso ao ambiente do sistema a partir de um browser. 

•  O sistema deve possuir interface e apresentação em língua portuguesa do Brasil. 

• Controle de acesso baseado em usuários, por meio de login e senhas 

individualizadas, com possibilidade de limitação de acesso por meio de perfil de usuários e por 

funções do sistema. 

• Opção de gerar dashboards das principais informações gerenciais do sistema (ex. 

infográficos de volume da produção, número de toras produzidas por dia, dentre outros 

indicadores). 

• Permitir comunicação (integração) com outros sistemas através de Web Services, 

tais como DOF e Sinaflor, ambos do Ibama. 

 

G. Entradas e sincronização dos dados 

Os dados de entrada da produção no sistema de cadeia de custódia, detalhados na 

Figura 11, poderão ser coletados e registrados de acordo com os exemplos apresentados na 

figura abaixo, a depender da tecnologia a ser utilizada para a coleta de dados,  
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O registro da produção será realizado por meio de formulários de produção ou 

registrados diretamente em dispositivo coletor de dados. Já para a identificação e 

rastreamento dos produtos florestais madeireiros (toras e madeira serrada), poderão ser 

armazenados dados em códigos de barra, etiquetas RFID ou por meio de QR Code. 

 

Figura 12. Fluxo de coleta e sincronização de dados no sistema de cadeia de custódia. 

 

H. Saídas - Relatórios gerenciais 

As saídas do sistema consistem em relatórios gerenciais da produção, nas diferentes 

etapas do processo de rastreabilidade, dados que possam gerar estimativas, informações 

quanto às datas das atividades, dentre outros. Poderão ser gerados pelo sistema: 

• Relatório de produção por espécie. 

• Relatório das árvores refugadas ou não aproveitadas. 

• Relatório das árvores utilizadas em infraestrutura. 

• Dados do romaneio das toras. 

• Relatório da produção de madeira transportada da UMF para a indústria. 

• Relatório de produtos gerados no processamento industrial. 

 

I. Controle 

O concessionário é o responsável pelas informações e dados inseridos no sistema, e o 

órgão gestor, pelo acompanhamento e controle gerencial das atividades e dos dados inseridos 

pelo concessionário. 
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3.2.1. Recomendações gerais 

Sugere-se a realização de parceria com o Serviço Florestal Brasileiro, para obter 

informações que possam subsidiar o desenvolvimento do sistema informatizado, 

considerando o Sistema de Cadeia de Custódia – SCC das concessões federais. É válido 

destacar que foi elaborado um manual de usuário do SCC (SFB, 2016), o qual foi 

disponibilizado pela Gemaf/SFB ao Núcleo de Concessão Florestal da SEMA. O documento 

apresenta informações que orientam o usuário na utilização do SCC, e pode servir de apoio 

para o desenvolvimento do sistema de cadeia de custódia das concessões florestais do Estado 

do Acre. 

Além disso, na execução dos contratos e dos procedimentos de controle da produção, 

será necessário seguir metodologias de medição dos produtos florestais madeireiros. Dessa 

forma, recomenda-se que a SEMA elabore um manual específico para orientar os 

concessionários e técnicos do órgão gestor nas medições, ou utilize como referência a 

Instrução Normativa do IBAMA nº 10/2015 e os materiais produzidos pelo Serviço Florestal 

Brasileiro (SFB, 2014) e pelo Centro das Indústrias Produtoras e Exportadoras de Madeiras do 

Estado De Mato Grosso (CIPEM, 2018).  
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ANEXOS 
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ANEXO A. RELATÓRIO DETALHADO DE NÃO CONFORMIDADE (RNC). 
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RELATÓRIO DETALHADO DE NÃO CONFORMIDADE (RNC) 

 

1. Identificação do Responsável 

Nº RNC:   
Indicador (campo) 
Nº: 

  

Atividade:   

Responsável:   

 

2. Identificação vistoria de campo (quando aplicável) 

Técnico:   

Concessionário:   

Floresta Estadual:   

UMF:   

Nº UPA:   

Data da vistoria:   

Local:   

Coordenadas X: Y: Fuso: 

 

3. Detalhamento da Não Conformidade 

Não conformidade identificada   

Referência legal e ou contratual   

Ação corretiva sugerida   

Prazo para adequação   

Observações (opcional)   

Status da Não Conformidade (   ) Aberto (   ) Encerrado 

 

Local,_________________________________________________, data ___/___/___ 

 

______________________________________ 

Assinatura do Responsável
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ANEXO B. FORMULÁRIOS PARA VISTORIAS TÉCNICAS.
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F01 – FORMULÁRIO GERAL DE VISTORIA TÉCNICA EM ÁREA DE CONCESSÃO FLORESTAL 

 

1. Identificação: 

Responsável:   

Equipe técnica:   

Data:   

Floresta Estadual:   

Concessionário:   

UMF:   

 

2. Período de embargo: (   ) Sim (   ) Não 

 

3. Atividades em execução durante o período da vistoria técnica: 

Pré-exploratórias Exploratórias Pós-exploratórias 

(   ) Abertura de trilhas (   ) Derruba (   ) Remedição PP 

(   ) Instalação PP (   ) Traçamento 
(   ) Manutenção da 
infraestrutura 

(   ) IF 100% (   ) Arraste (   ) Avaliação de desperdício 

(   ) Corte de cipós (   ) Romaneio (   ) Avaliação de impactos 

(   ) Infraestrutura (   ) Transporte   

(   ) Outras. Descrever:     

 

Observações:________________________________________________________________

___________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________ 

4. Formulários específicos utilizados nesta vistoria técnica: 

(   ) Cadeia de custódia (   ) Plano de Proteção Florestal 

(   ) Cubagem de toras 
(   ) Manejo Florestal de Precisão (inovações 
técnicas e tecnológicas associadas ao manejo 
florestal 

(   ) Condições de trabalho   
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5. Instalações e infraestruturas da base operacional vistoriadas: 

Infraestrutura Localização Ponto GPS Observação 

        

        

        

        

        

        

        

        

        

 

6. Houve utilização de toras em infraestruturas desde a última vistoria técnica? 

(   ) Sim (   ) Não 

Caso positivo, anotar identificação da tora utilizada, para posterior verificação no Sistema 

de Cadeia de Custódia. 

 

Observações:________________________________________________________________

___________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________ 

 

7. Dados de infraestruturas para avaliação de danos ambientais (estradas, pátios, 

trilhas de arraste, pátios de estocagem) 

Infraestrutura Foto Ponto GPS Dimensões Observação 
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Infraestrutura Foto Ponto GPS Dimensões Observação 
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8. Há relacionamento da concessionária com as comunidades locais? 

(   ) Sim (   ) Não 

 

Houve algum conflito com comunidades residentes ou do entorno? 

(   ) Sim (   ) Não 

 

Caso positivo informar: 

___________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________ 

 

Houve alguma atividade realizada em cooperação com as mesmas? 

(   ) Sim (   ) Não 

 

Caso positivo informar: 

___________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________ 

 

9. Há pesquisas sendo realizadas na UMF? 

(   ) Sim (   ) Não 

 

Caso positivo, informar tema e instituição de pesquisa: 

___________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________ 
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10. Há inventário dos bens vinculados à concessão? 

(   ) Sim (   ) Não 

 

11. Outros itens relevantes observados durante a vistoria técnica: 

Item Descrição 
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F02 - FORMULÁRIO DE AVALIAÇÃO DO PLANO DE PROTEÇÃO FLORESTAL 

 

1. Identificação do Responsável 

Atividade: Plano de Proteção Florestal 

Responsável:   

Equipe técnica:   

Data:   

Floresta Estadual:   

Concessionário:   

UMF:   

Coordenadas: X: Y: Fuso: 

 

2. Itens de Verificação 

Indicador Status Observações 

1 - O Mapa de Riscos está 
disponível em local de 
fácil visualização na 
Brigada de Incêndios? 

 Avaliação 
 
(   ) Conforme 
(   ) Não conforme  
(   ) Não se aplica 
 
Emissão de RNC detalhado? 
 
(   ) Sim 
(   ) Não 

 
Foto Nº________________ 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

2 - Está sendo realizado 
registro de entrada e 
saída de pessoas e 
veículos na guarita da 
UC? 

 Avaliação 
 
(   ) Conforme 
(   ) Não conforme  
(   ) Não se aplica 
 
Emissão de RNC detalhado? 
 
(   ) Sim 
(   ) Não 

 
Foto Nº________________ 
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Indicador Status Observações 

3 - A Central de Rádio 
possui os equipamentos 
necessários para 
monitoramento e 
comunicação? 

 Avaliação 
 
(   ) Conforme 
(   ) Não conforme  
(   ) Não se aplica 
 
Emissão de RNC detalhado? 
 
(   ) Sim 
(   ) Não 

 
Foto Nº________________ 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

4 - Os veículos e 
equipamentos da 
patrulha móvel (GPS, 
rádio transmissor e 
máquina fotográfica) 
estão em condições 
adequadas de uso? 

 Avaliação 
 
(   ) Conforme 
(   ) Não conforme  
(   ) Não se aplica 
 
Emissão de RNC detalhado? 
 
(   ) Sim 
(   ) Não 

 
Foto Nº________________ 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

5 - As placas de 
sinalização estão de 
acordo com o 
estabelecido no Plano de 
Proteção Florestal? 

 Avaliação 
 
(   ) Conforme 
(   ) Não conforme  
(   ) Não se aplica 
 
Emissão de RNC detalhado? 
 
(   ) Sim 
(   ) Não 

 
Foto Nº________________ 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
ESTADO DO ACRE 

SECRETARIA DE ESTADO DE MEIO AMBIENTE – SEMA 

 

 

Indicador Status Observações 

6 - As espécies protegidas 
de corte estão sendo 
preservadas conforme 
estabelecido no Plano de 
Manejo? 

 Avaliação 
 
(   ) Conforme 
(   ) Não conforme  
(   ) Não se aplica 
 
Emissão de RNC detalhado? 
 
(   ) Sim 
(   ) Não 

 
Foto Nº________________ 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

7 – A limpeza de picadas 
no perímetro das UPAs 
em pousio está de acordo 
com o estabelecido no 
Plano de Proteção 
Florestal? 

Avaliação 
 
(   ) Conforme 
(   ) Não conforme  
(   ) Não se aplica 
 
Emissão de RNC detalhado? 
 
(   ) Sim 
(   ) Não 

 
Foto Nº________________ 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

8 - Está sendo realizada a 
manutenção da 
infraestrutura? 

Avaliação 
 
(   ) Conforme 
(   ) Não conforme  
(   ) Não se aplica 
 
Emissão de RNC detalhado? 
 
(   ) Sim 
(   ) Não 

 
Foto Nº________________ 
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Indicador Status Observações 

9 – O Plano de Proteção 
Florestal está disponível 
para consulta na Brigada 
de Incêndios? 

Avaliação 
 
(   ) Conforme 
(   ) Não conforme  
(   ) Não se aplica 
 
Emissão de RNC detalhado? 
 
(   ) Sim 
(   ) Não 

 
Foto Nº________________ 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

10 - As instalações da 
Brigada de Incêndios 
possuem estrutura 
necessária para proteção 
e combate a incêndios? 

Avaliação 
 
(   ) Conforme 
(   ) Não conforme  
(   ) Não se aplica 
 
Emissão de RNC detalhado? 
 
(   ) Sim 
(   ) Não 

 
Foto Nº________________ 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

11 - O armazenamento de 
equipamentos de 
combate a incêndios, 
bem como de 
combustíveis inflamáveis 
estão armazenados em 
locais adequados? 

Avaliação 
 
(   ) Conforme 
(   ) Não conforme  
(   ) Não se aplica 
 
Emissão de RNC detalhado? 
 
(   ) Sim 
(   ) Não 

 
Foto Nº________________ 
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Indicador Status Observações 

12 - As normas de 
controle de acesso 
previstas no PPF estão 
sendo aplicadas? 

Avaliação 
 
(   ) Conforme 
(   ) Não conforme  
(   ) Não se aplica 
 
Emissão de RNC detalhado? 
 
(   ) Sim 
(   ) Não 

 
Foto Nº________________ 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

13 - Houve treinamento 
contemplando a temática 
de proteção florestal 
após a última vistoria? 
 
Se conforme, informar o 
título do treinamento, 
data e quantidade de 
participantes. 

Avaliação 
 
(   ) Conforme 
(   ) Não conforme  
(   ) Não se aplica 
 
Emissão de RNC detalhado? 
 
(   ) Sim 
(   ) Não 

 
Foto Nº________________ 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

14 - Alguma medida de 
sensibilização dos 
moradores das 
comunidades do entorno 
foi realizada desde a 
última vistoria? 
 
Se conforme, informar a 
descrição (ação de 
sensibilização e público 
alvo) e data. 

Avaliação 
 
(   ) Conforme 
(   ) Não conforme  
(   ) Não se aplica 
 
Emissão de RNC detalhado? 
 
(   ) Sim 
(   ) Não 

 
Foto Nº________________ 
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Indicador Status Observações 

15 - Houve algum 
incidente considerado 
como ameaça à 
integridade da floresta 
desde a última vistoria 
técnica: ex. incêndios, 
explorações ilegais, 
invasões, caça? 
 
Se sim, informar o 
incidente, as medidas de 
controle adotadas, data 
da ocorrência e as 
coordenadas. 

(   ) Sim 
(   ) Não 

 
Foto Nº________________ 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

16 - Item adicional 
(descrever) 

Avaliação 
 
(   ) Conforme 
(   ) Não conforme  
(   ) Não se aplica 
 
Emissão de RNC detalhado? 
 
(   ) Sim 
(   ) Não 

 
Foto Nº________________ 
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F03 - FORMULÁRIO DE AVALIAÇÃO DA EXECUÇÃO DO PMFS/POA 

 
1. Identificação 

Atividade: Execução do PMFS/POA 

Responsável:   

Equipe técnica:   

Data:   

Floresta Estadual:   

Concessionário:   

UMF:   

Coordenadas: X: Y: Fuso: 

 

2. Itens de Verificação 

Indicador Status Observações 

1 - A delimitação das 
estradas secundárias e 
trilhas de arraste foi 
realizada conforme 
previsto no POA? 

 Avaliação 
 
(   ) Conforme 
(   ) Não conforme  
(   ) Não se aplica 
 
Emissão de RNC detalhado? 
 
(   ) Sim 
(   ) Não 

 
Foto Nº________________ 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

2 - As estradas foram 
abertas considerando a 
metodologia e 
cronograma de execução 
propostos no POA? 

Avaliação 
 
(   ) Conforme 
(   ) Não conforme  
(   ) Não se aplica 
 
Emissão de RNC detalhado? 
 
(   ) Sim 
(   ) Não 

 
Foto Nº________________ 
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Indicador Status Observações 

3 - O corte de cipós foi 
realizado conforme a 
metodologia e 
cronograma de execução 
propostos no POA? 

Avaliação 
 
(   ) Conforme 
(   ) Não conforme  
(   ) Não se aplica 
 
Emissão de RNC detalhado? 
 
(   ) Sim 
(   ) Não 

 
Foto Nº________________ 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

4 - As técnicas de corte e 
derrubada das árvores 
foram realizadas 
conforme a metodologia 
e cronograma de 
execução propostos no 
POA 

Avaliação 
 
(   ) Conforme 
(   ) Não conforme  
(   ) Não se aplica 
 
Emissão de RNC detalhado? 
 
(   ) Sim 
(   ) Não 

 
Foto Nº________________ 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

5 - A abertura dos pátios 
de estocagem foi 
realizada conforme a 
metodologia e 
cronograma de execução 
propostos no POA? 

Avaliação 
 
(   ) Conforme 
(   ) Não conforme  
(   ) Não se aplica 
 
Emissão de RNC detalhado? 
 
(   ) Sim 
(   ) Não 

 
Foto Nº________________ 
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Indicador Status Observações 

6 - Foram abatidas 
apenas as árvores 
previstas no POA em 
volume compatível com a 
AUTEX? 

Avaliação 
 
(   ) Conforme 
(   ) Não conforme  
(   ) Não se aplica 
 
Emissão de RNC detalhado? 
 
(   ) Sim 
(   ) Não 

 
Foto Nº________________ 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

7- O arraste e transporte 
de toras foi realizado 
conforme a metodologia 
e cronograma de 
execução propostos no 
POA? 

Avaliação 
 
(   ) Conforme 
(   ) Não conforme  
(   ) Não se aplica 
 
Emissão de RNC detalhado? 
 
(   ) Sim 
(   ) Não 

 
Foto Nº________________ 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

8 - O armazenamento das 
toras foi realizado 
conforme a metodologia 
e cronograma de 
execução propostos no 
POA? 

Avaliação 
 
(   ) Conforme 
(   ) Não conforme  
(   ) Não se aplica 
 
Emissão de RNC detalhado? 
 
(   ) Sim 
(   ) Não 

 
Foto Nº________________ 
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Indicador Status Observações 

9 - O sistema de cadeia 
de custódia foi 
implementado conforme 
a metodologia e 
cronograma de execução 
propostos no POA? 

Avaliação 
 
(   ) Conforme 
(   ) Não conforme  
(   ) Não se aplica 
 
Emissão de RNC detalhado? 
 
(   ) Sim 
(   ) Não 

 
Foto Nº________________ 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

10 - A coleta, transporte e 
mensuração dos resíduos 
foi realizada conforme a 
metodologia e 
cronograma de execução 
propostos no POA? 

Avaliação 
 
(   ) Conforme 
(   ) Não conforme  
(   ) Não se aplica 
 
Emissão de RNC detalhado? 
 
(   ) Sim 
(   ) Não 

 
Foto Nº________________ 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

11 - Os requisitos de 
preservação ambiental 
estabelecidos em 
contrato e previstos na 
legislação foram 
atendidos? 

Avaliação 
 
(   ) Conforme 
(   ) Não conforme  
(   ) Não se aplica 
 
Emissão de RNC detalhado? 
 
(   ) Sim 
(   ) Não 

 
Foto Nº________________ 
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Indicador Status Observações 

12 - Item adicional 
(descrever) 

Avaliação 
 
(   ) Conforme 
(   ) Não conforme  
(   ) Não se aplica 
 
Emissão de RNC detalhado? 
 
(   ) Sim 
(   ) Não 

 
Foto Nº________________ 
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F04 - FORMULÁRIO DE AVALIAÇÃO DAS CONDIÇÕES DE TRABALHO 

1. Identificação 

Atividade: Condições de trabalho 

Responsável:   

Equipe técnica:   

Data:   

Floresta Estadual:   

Concessionário:   

UMF:   

Coordenadas: X: Y: Fuso: 

 

2. Verificação em campo 

Indicador Status Observações 

1 - O concessionário 
oferece refeições em 
qualidade, quantidade e 
condições de higiene 
adequadas? 

Avaliação 
 
(   ) Conforme 
(   ) Não conforme  
(   ) Não se aplica 
 
Emissão de RNC detalhado? 
 
(   ) Sim 
(   ) Não 

 
Foto Nº________________ 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

2 - O concessionário 
oferece alojamento aos 
funcionários? 

Avaliação 
 
(   ) Conforme 
(   ) Não conforme  
(   ) Não se aplica 
 
Emissão de RNC detalhado? 
 
(   ) Sim 
(   ) Não 

 
Foto Nº________________ 
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Indicador Status Observações 

3 - Há posto de saúde ou 
algum tipo de assistência 
à saúde na UMF? 

(   ) Sim 
 
(   ) Não 

 
Foto Nº________________ 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

4 - Todos os funcionários 
uniformizados e 
identificados? 

Avaliação 
 
(   ) Conforme 
(   ) Não conforme  
(   ) Não se aplica 
 
Emissão de RNC detalhado? 
 
(   ) Sim 
(   ) Não 

 
Foto Nº________________ 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

5 - Todos os funcionários 
fazem uso de EPI? 

Avaliação 
 
(   ) Conforme 
(   ) Não conforme  
(   ) Não se aplica 
 
Emissão de RNC detalhado? 
 
(   ) Sim 
(   ) Não 

 
Foto Nº________________ 
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Indicador Status Observações 

6 - O concessionário 
oferece transporte 
regular para seus 
funcionários? 

(   ) Avaliação 
 
(   ) Conforme 
(   ) Não conforme  
(   ) Não se aplica 
 
Emissão de RNC detalhado? 
 
(   ) Sim 
(   ) Não 

 
Foto Nº________________ 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

7 - Algum indício de 
descumprimento das 
obrigações trabalhistas 
ou previdenciárias pelo 
concessionário? 

Avaliação 
 
(   ) Conforme 
(   ) Não conforme  
(   ) Não se aplica 
 
Emissão de RNC detalhado? 
 
(   ) Sim 
(   ) Não 
 

 
Foto Nº________________ 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

8 - Houve algum registro 
de acidente trabalhista 
desde a última vistoria 
técnica? 

(   ) Sim 
 
(   ) Não 

 
Foto Nº________________ 
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F05 - FORMULÁRIO DE AVALIAÇÃO DA CADEIA DE CUSTÓDIA 

 

1. Identificação 

Atividade: Cadeia de Custódia 

Responsável:   

Equipe técnica:   

Data:   

Floresta Estadual:   

Concessionário:   

UMF:   

Coordenadas: X: Y: Fuso: 
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2. Identificação das espécies e marcação utilizada nas árvores, tocos e toras 

Nº Árv. Toco 
Seção 
Tora 

Pátio 
Marcação Posicionamento Amostra para 

herbário 
Foto Ponto GPS Obs.* 

Legível Ilegível Adeq. Inadeq. 

            

            

            

            

            

            

            

            

            

            

            

            

*Descrever inadequação, quando for o caso 

Total de plaquetas observadas:___________ 
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2.1. Envio de amostras para herbário 

(   ) Sim (   ) Não 

 

Caso positivo informar herbário e referência de local/árvore coletada: 

___________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________ 

 

3. Sistema de Monitoramento e Rastreamento 

 

3.1. Sistema de rastreamento de veículos implantado: 

(   ) Sim (   ) Não 

 

Caso negativo, justificar: 

___________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________ 

 

Caso positivo, indicar empresa contratada:_____________________________________ 

Funcionamento adequado: (   ) Sim (   ) Não* 

*Descrever:______________________________________________________________

___________________________________________________________________________ 

 

4. Transporte 

 

4.1. Atividade de transporte observada: 

(   ) Sim (   ) Não 

 

4.2. Alguma pendência de documento de saída:    

(   ) Sim* (   ) Não 
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*Descrever:______________________________________________________________

___________________________________________________________________________ 

 

Local de saída:  

Veículo utilizado:  

Destino:  

Data e frequência prevista de saída:  

Observações:  

 

5. Frequência de atualização do Sistema de Cadeia de Custódia  

(informar quantas vezes por mês):__________ 

 

6. Algum indício de desperdício de madeira na UMF?  

(   ) Sim (   ) Não 

 

7. Amostragem de toras estocadas nos pátios: 

Pátio Seção Tora Espécie Observação 
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Pátio Seção Tora Espécie Observação 
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F06 - FORMULÁRIO DE CUBAGEM DAS TORAS 

1. Identificação 

Atividade: Cubagem das toras 

Responsável:   

Equipe técnica:   

Data:   

Floresta Estadual:   

Concessionário:   

UMF:   

UPA:   

Unidade de processamento 
(quando for o caso): 

  

Coordenadas: X: Y: Fuso: 
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2. Verificação em campo 

 Nº Árv. Seção Espécie Pátio Db1 (m) Db2 (m) Dt1 (m) Dt2 (m) C (m) Vol. Tora (m3) Foto Observação 

1             

2             

3             

4             

5             

6             

7             

8             

9             

10             

11             

12             

13             

14             

15             

16             

17             
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 Nº Árv. Seção Espécie Pátio Db1 (m) Db2 (m) Dt1 (m) Dt2 (m) C (m) Vol. Tora (m3) Foto Observação 

18             

19             

20             

21             

22             

23             

24             

25             

26             

27             

28             

29             

30             

31             

32             

33             

34             

35             
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 Nº Árv. Seção Espécie Pátio Db1 (m) Db2 (m) Dt1 (m) Dt2 (m) C (m) Vol. Tora (m3) Foto Observação 

36             

37             

38             

39             

40             

41             

42             

43             

44             

45             

46             

47             

48             

49             

50             



 
ESTADO DO ACRE 

SECRETARIA DE ESTADO DE MEIO AMBIENTE – SEMA 

 

 

F07 - FORMULÁRIO DE AVALIAÇÃO DO INDICADOR “ADOÇÃO DE INOVAÇÕES TÉCNICAS E 

TECNOLÓGICAS ASSOCIADAS AO MANEJO FLORESTAL” 

 

1. Identificação 

Atividade: Manejo Florestal de Precisão 

Responsável:   

Equipe técnica:   

Data:   

Floresta Estadual:   

Concessionário:   

Funcionários do concessionário 
acompanhando a vistoria: 

  

UMF:   

Ano de referência:   

 

2. Documentos acessados durante vistoria: 

(   ) Mapas 

(   ) Comprovante de treinamento associado ao Manejo Florestal de Precisão 

(   ) Outros:___________________________________________________________________ 

 

3. Entrevistas: 

Nome do funcionário Cargo/função 
Utiliza de Manejo 

Florestal de Precisão? 

    (   ) Sim   (   ) Não 

    (   ) Sim   (   ) Não 

    (   ) Sim   (   ) Não 

    (   ) Sim   (   ) Não 

    (   ) Sim   (   ) Não 

    (   ) Sim   (   ) Não 

    (   ) Sim   (   ) Não 
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4. Verificação em campo 

Indicador Status Observações 

1 - Existe GPS a 
disposição dos 
funcionários: 

(   ) Sim 
 
(   ) Não 

 
Foto Nº________________ 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

2 - Funcionários tem 
conhecimento básico de 
uso do GPS: 

(   ) Sim 
 
(   ) Não 

 
Foto Nº________________ 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

3 - Existe GPS no 
maquinário utilizado para 
exploração: 

(   ) Sim 
(   ) Não 

 
Foto Nº________________ 
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Indicador Status Observações 

4 - Foram identificados 
mapas dispostos nos 
escritórios e áreas de 
trabalho: 

(   ) Sim 
 
(   ) Não 

 
Foto Nº________________ 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

5 - Arquivos vetoriais 
referentes ao 
planejamento e a 
execução do manejo são 
similares: 

(   ) Sim 
 
(   ) Não 

 
Foto Nº________________ 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

Data do último treinamento: ____________________________________________________ 

Número de funcionários participantes: ____________________________________________ 

Número de funcionários ativos que já receberam treinamento associado ao Manejo Florestal 

de Precisão: _________________________________________________________________ 
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Amostra de trilhas percorridas com GPS para confirmação do uso do Manejo Florestal de 
Precisão 

Foto ID GPS início GPS final 
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ANEXO C. CONTEÚDO SUGERIDO PARA RELATÓRIOS DE VISTORIAS TÉCNICAS.
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MODELO DE RELATÓRIO DE VISTORIA TÉCNICA 

 
1. DADOS GERAIS DA VISTORIA TÉCNICA 

Período da visita: 

Local: 

Equipe técnica responsável pela visita: 

 

2. APRESENTAÇÃO 

Descrever os objetivos da visita e apresentar brevemente a forma de coleta dos dados 

em campo informando os formulários utilizados. 

 

3. RESULTADOS 

 Apresentar tópicos abaixo de acordo com o que tenha sido vistoriado em campo, 

ilustrando com fotos e tabelas. 

 

3.1. Atividades florestais 

Informar e descrever as atividades florestais (inventário, exploração, construção e 

manutenção de estradas, dentre outras) executadas no período da vistoria. 

3.2. Infraestrutura 

Informar se houve ou não alterações na infraestrutura desde a última vistoria e, se for 

o caso, descrever estruturas novas, incluindo a base operacional (acampamento, escritório, 

refeitório, entre outros), estradas, pátios de estocagem, pátios de concentração. Caso tenham 

sido medidas infraestruturas para subsidiar a avaliação de danos à floresta remanescente, 

apresentar as mesmas. 

3.3. Cadeia de Custódia 

Apresentar os resultados das medições de toras, observações quanto à identificação 

de árvores, tocos e toras, técnica de corte empregada e uso de toras em infraestrutura. 
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3.4. Parcelas Permanentes 

Informar número de parcelas instaladas, quais foram visitadas, se as marcações tanto 

das parcelas como das árvores estão de acordo com as diretrizes de instalação e marcação de 

parcelas permanentes. Apresentar dados quantitativos: Quantas árvores foram medidas e se 

houve diferença entre as marcações realizadas em campo e os dados apresentados pelos 

concessionários. 

3.5. Plano de Proteção Florestal 

Informar e descrever sobre os itens verificados em campo relativos ao Plano de 

Proteção Florestal. 

3.6. Condições de trabalho 

Descrever as condições de trabalho dos funcionários da UMF. 

3.7. Unidade de processamento 

Apresentar as condições de equipamentos e infraestrutura observada em geral. 

Apresentar resultados das medições de toras estocadas nos pátios, inclusive sobre a 

separação das toras por espécie e origem. Informar sobre o uso de EPIs pelos funcionários e 

sobre o cumprimento da cadeia de custódia. 

 

4. CONSIDERAÇÕES FINAIS E CONCLUSÃO 

 Resumir as não conformidades encontradas em campo e recomendações a serem 

encaminhadas ao concessionário. 

 

5. ANEXOS 

Formulários de campo com as informações coletadas 

Tabela com medição das toras com erro > 10% 

 

 
 
 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Secretaria de Estado de Meio Ambiente – SEMA 

Divisão de Desenvolvimento Florestal – DDF 

Núcleo de Concessão Florestal – NCF 

Rua Benjamin Constant, nº 856, Centro 

CEP nº 69.900-062, Rio Branco - AC, Brasil 


