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GOVERNO DO ESTADO DO ACRE 

SECRETARIA DE ESTADO DE MEIO AMBIENTE 
 
 
 

MINUTA DE EDITAL DE LICITAÇÃO PARA CONCESSÃO FLORESTAL 
 
 

CONCORRÊNCIA Nº XX/2020 
 
 

O Estado do Acre, por intermédio da Secretaria de Estado de Meio Ambiente – SEMA, neste 
ato representado por meio do Secretário de Estado de Meio Ambiente, Geraldo Israel Milani 
de Nogueira, brasileiro, solteiro, residente e domiciliado em Rio Branco/AC, portador da 
Carteira de Identidade nº 420920 SSP/AC, inscrito no CPF/MF sob o nº 948.186.222-49, 
nomeado pelo Decreto Estadual nº 010/2019, publicado no Diário Oficial do Estado do Acre 
de 02 de janeiro de 2019, sob a coordenação da Comissão Especial de Licitação (CEL) 
designada pela Portaria nº XX, de XX de XX de 2019, publicada no Diário Oficial do Estado 
do Acre nº XX, de XX de XX de 20XX seção X, página XX, torna público, para conhecimento 
dos interessados, que realizará licitação na modalidade Concorrência, do tipo técnica e 
preço, por itens, de acordo com o art. 45, § 1º, III, da Lei Federal nº 8.666/93, c/c art. 26 da 
Lei Federal nº 11.284/2006. Essa licitação é regida pela Lei Federal nº 11.284/2006, o 
Decreto Federal n° 6.063/2007 que a regulamenta e subsidiariamente pelas Leis Federais nº 
8.666/1993, nº 8.987/1995 e nº 11.079/2004; e as demais normas que tratam do tema 
citadas neste documento, nos termos do processo administrativo nº XXXXX/2020. A licitação 
seguirá as disposições legais e será realizada em sessão pública, de acordo com as 
seguintes condições.  

 

 
1. OBJETO 

 
1.1. A presente licitação tem por objeto conceder o direito de praticar o manejo florestal 

sustentável para a produção de madeira em tora indicados neste Edital, nas Unidades 
de Manejo Florestal (UMFs) localizadas nas Florestas Estaduais do Rio Gregório, Rio 
Liberdade e Mogno, as quais compõem o Complexo de Florestas Estaduais do Rio 
Gregório – CFERG, no estado do Acre, criado pelo Decreto Estadual nº 3.433/2008, 
em conformidade com seus Planos de Manejo, aprovados pela Portaria SEDENS nº 
97 de 20 de agosto de 2014, publicada no Diário Oficial do Estado do Acre em 25 de 
agosto de 2014, conforme mapa, memoriais descritivos e outras informações 
constantes nos Anexos 1 e 2 deste Edital. Fazem parte desde Edital de licitação as 
seguintes UMFs: 

 
UMF 1 (Floresta Estadual do Rio Liberdade) – 31.219,97 hectares; 

UMF 2 (Floresta Estadual do Mogno) – 78.794,86 hectares; 

UMF 3 (Floresta Estadual do Rio Gregório) – 128.595,36 hectares. 
 

1.1.1. As UMFs serão objeto de propostas separadas. 
 

1.1.2. As características das UMFs, a contextualização ambiental, geográfica e 
socioeconômica do CFERG e seu entorno, a análise multitemporal da intervenção 
antrópica e a infraestrutura disponível encontram-se nos Anexos 2, 3, 4 e 5 deste 
Edital, respectivamente. 
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1.1.3. Nas áreas das UMFs citadas no item 1.1 deste Edital estão inclusas as Áreas de 

Reserva Absoluta, nos termos do Art. 32, §§ 1º, 2º e 3º da Lei Federal nº 
11.284/2006. 

 
1.2. A identificação dos produtos que poderão ser explorados, as situações especiais e as 

exclusões e o detalhamento das condições de exploração do objeto da concessão se 
encontram nos Anexos 6 e 13 deste Edital. 

 
1.3. As comunidades residentes na área de influência da concessão florestal terão 

prioridade ao acesso à extração tradicional e ao manejo florestal para fins comerciais 
de produtos florestais não madeireiros, conforme Anexos 6 e 13. 

 
1.4. As regras de compatibilização da atividade objeto da concessão com a presença e os 

meios de vida das comunidades locais estão detalhadas no Anexo 6 e 13 deste Edital. 
 

1.5. O prazo de contrato de concessão florestal será de 30 (trinta anos) para as UMFs 1, 2 
e 3, com possibilidade de prorrogação, observado o prazo máximo previsto no Art. 35 
da Lei Federal nº 11.284/2006. 

 
2. HORÁRIO, DATA E LOCAL PARA A ENTREGA DOS ENVELOPES DE DOCUMENTAÇÃO E 

PROPOSTAS (TÉCNICA E DE PREÇO) 
 

2.1. O interessado deve apresentar três envelopes distintos: um que contenha os 
documentos de habilitação, um que contenha a proposta técnica e um que contenha a 
proposta de preço. Esses três envelopes de documentação de habilitação e de 
propostas deverão ser protocolados, pessoalmente, na Sede da Secretaria de Estado 
de Meio Ambiente do Acre, Setor de Protocolo, situado na Rua XXXX, até as XX horas 
do dia XX de XXXX de 20XX, ou enviados por via postal para o endereço: Secretaria 
de Meio Ambiente do Estado do Acre, Caixa Postal XXX, CEP XXXXX-XXX. Somente 
serão aceitos documentos que estiverem nessa caixa postal até às 17 horas do dia XX 
de dezembro de 20XX. 

 
2.2. Os envelopes de documentação de habilitação e de propostas enviados por via postal 

deverão ser acondicionados em um envelope externo, assim identificado: 
 

Concorrência nº 01/20XX – Concessão Florestal  
Secretaria de Estado de Meio Ambiente do Acre - SEMA, Caixa Postal XXXX 
CEP XXXXX-XXX 
 

2.3. Somente serão aceitos, para participar do certame, os envelopes enviados com “Aviso 
de Recebimento - AR” e entregues até o horário e a data indicados no item 2.1. A 
SEMA não aceitará, para participação regular no certame, envelopes encaminhados 
via postal que cheguem após o prazo supra indicado. 

 
2.4. Os envelopes de habilitação e das propostas técnica e de preço deverão ser 

apresentados separadamente, conforme modelo indicado no item 2.7 deste Edital.  
 

2.5. Os envelopes de habilitação e de propostas não poderão ser entregues na própria 
sessão pública de abertura dos envelopes de habilitação.  

 
2.6. A documentação contida nos envelopes deve ser rubricada e numerada pelos 

licitantes, o que pode ser suprido nas hipóteses indicadas nos itens 9.5.8 e 9.6.8 deste 
Edital. 

 
2.7. Os envelopes nº 1, nº 2 e nº 3 serão entregues devidamente lacrados, indicando em 
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sua parte externa:  
 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

3. OBTENÇÃO DE INFORMAÇÕES 
 

3.1. Caso os interessados necessitem maiores informações ou esclarecimentos sobre o 
Edital e seus Anexos, deverão solicitar à SEMA até às 17:00 horas do dia ____ de 
_____ de _____, da seguinte forma: 
 

3.1.1. Através de mensagem ao endereço eletrônico ______________; 
 

3.1.2. Através de correspondência protocolada na sede da SEMA, localizada no 
endereço indicado no preâmbulo deste Edital, contendo o endereço eletrônico 
para resposta. 

 
3.2. A SEMA não responderá a questões formuladas em desconformidade com o disposto 

no item 3.1. 
 

3.3. As respostas da SEMA aos referidos questionamentos serão enviadas aos 
demandantes nos endereços eletrônicos indicados e divulgadas no sítio eletrônico 
_____________, sem identificação do requerente. 

 
3.4. Todas as respostas formais da Comissão Especial de Licitação aos pedidos de 

esclarecimentos realizados em conformidade com este item serão consideradas parte 
integrante deste Edital. 

ENVELOPE Nº 1 

DOCUMENTOS DE HABILITAÇÃO 

SECRETARIA DE ESTADO DE MEIO AMBIENTE DO ACRE 

EDITAL DE CONCORRÊNCIA DE CONCESSÃO FLORESTAL Nº XX/XXXX 

UNIDADE DE MANEJO FLORESTAL (UMF) Nº X 

(ADICIONAR A RAZÃO SOCIAL E O CNPJ DO PROPONENTE) 

 

 

 

UNIDADE DE MANEJO FLORESTAL (UMF) No XX (RAZÃO SOCIAL DO 

PROPONENTE) (CNPJ) 

ENVELOPE Nº 2 

PROPOSTA TÉCNICA 

SECRETARIA DE ESTADO DE MEIO AMBIENTE DO ACRE 

EDITAL DE CONCORRÊNCIA DE CONCESSÃO FLORESTAL Nº XX/XXXX 

UNIDADE DE MANEJO FLORESTAL (UMF) Nº X 

(ADICIONAR A RAZÃO SOCIAL E O CNPJ DO PROPONENTE) 

 

 

UNIDADE DE MANEJO FLORESTAL (UMF) No XX (RAZÃO SOCIAL DO 

PROPONENTE) (CNPJ) 

ENVELOPE Nº 3 

PROPOSTA DE PREÇO E FORMULÁRIO DE MEMÓRIA DE CÁLCULO  

SECRETARIA DE ESTADO DE MEIO AMBIENTE DO ACRE 

EDITAL DE CONCORRÊNCIA DE CONCESSÃO FLORESTAL Nº XX/XXXX 

UNIDADE DE MANEJO FLORESTAL (UMF) Nº X 

(ADICIONAR A RAZÃO SOCIAL E O CNPJ DO PROPONENTE) 

 

 

 

 

UNIDADE DE MANEJO FLORESTAL (UMF) No XX (RAZÃO SOCIAL DO 

PROPONENTE) (CNPJ) 

http://www.xxxx.com.br/
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3.5. O presente Edital e seus Anexos e demais informações e estudos correlacionados 

estão à disposição no sítio eletrônico _______________, conforme estabelece o Art. 
63 da Lei Federal nº 8.666/93 e o Art. 24 da Lei Federal nº 11.284/2006. 

 
3.6. Outros dados, estudos e documentos considerados necessários à elaboração das 

propostas, que não constem neste Edital e no sítio eletrônico citado no item 3.3 e 3.5, 
poderão ser obtidos por meio de solicitação formal, nos termos do item 3.1 deste 
Edital. 

 
4. SESSÃO DE ABERTURA DOS ENVELOPES 

 
4.1. A sessão de abertura dos envelopes de habilitação (Envelope nº 1) será realizada no 

dia XX de XX de 20XX, às XX horas, na Sala XX do prédio da SEMA, localizado no 
endereço indicado no item 2.1 deste Edital. 

 
4.2. Os procedimentos de abertura dos envelopes contendo as Propostas Técnicas 

(Envelope n° 2) das licitantes habilitadas serão abertos, em local indicado, em datas 
oportunamente marcadas. 

 
4.3. Os procedimentos de abertura dos envelopes contendo as Propostas de Preço e 

Formulários de Memória de Cálculo (Envelope n° 3) das licitantes classificadas na 
etapa anterior serão abertos, em local indicado, em datas oportunamente marcadas.  

 
4.4. Serão publicadas no Diário Oficial do Estado e no sítio eletrônico da SEMA, no 

endereço ______, as decisões da Comissão Especial de Licitação referentes a: 
 

4.4.1.  Habilitação ou inabilitação das licitantes; 
4.4.2.  Julgamento das propostas técnicas e de preço; 
4.4.3.  Resultado de recursos interpostos; 
4.4.4.  Resultado de julgamento final desta Concorrência. 

 
5. DA VISITA ÀS UMFs  

 
5.1. Fica facultada aos interessados a realização de visitas de reconhecimento e de 

levantamento de dados adicionais sobre as UMFs, em conformidade com o inciso VI 
do art. 20 da Lei Federal nº 11.284/2006. 

 
5.2. As regras e datas para visitação das UMFs estão dispostas no Anexo 7 deste Edital. 

 

6. DA REPRESENTAÇÃO DOS LICITANTES 
 

6.1. As licitantes que desejarem manifestar-se durante as fases do procedimento licitatório 
deverão estar devidamente representadas por: 

 
6.1.1. titular da licitante, que deverá apresentar cédula de identidade e registro 

comercial, estatuto ou contrato social em vigor, acompanhado, no caso de 
sociedades por ações, de documentos de eleição de seus administradores e 
inscrição do ato constitutivo e, no caso de sociedades simples, de prova de 
diretoria em exercício; ou 

6.1.2. pessoa designada pela licitante, que deverá apresentar instrumento público ou 
particular de procuração, com firma reconhecida, com poderes específicos para 
praticar todos os atos pertinentes ao certame, e o registro comercial, estatuto ou 
contrato social em vigor, acompanhados, no caso de sociedades por ações, de 
documentos de eleição de seus administradores e inscrição do ato constitutivo e, 

http://www.xxxx.com.br/
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no caso de sociedades simples, de prova de diretoria em      exercício. 
 

6.2. Os documentos de representação para credenciamento de representantes nas fases 
do procedimento licitatório devem ser apresentados à CEL antes da abertura dos 
envelopes “Documentos de Habilitação”, “Proposta Técnica” e “Proposta de Preço” ou 
quando a CEL exigir. 

 
6.3. A não apresentação do credenciamento não inabilitará a licitante, porém implicará a 

proibição de manifestações e de resposta em nome da licitante nas sessões de 
abertura dos envelopes. 

 
6.4. Serão admitidos os representantes cadastrados como tais no Sistema de 

Cadastramento Unificado de Fornecedores (SICAF). 
 

6.5. Somente será aceita a efetiva participação de um representante de cada licitante. 
 

6.6. É vedado a uma mesma pessoa representar mais de uma licitante. 
 

6.7. Toda a documentação firmada por representante e apresentada pela licitante deve 
estar acompanhada de comprovação que respalde a competência do representante 
legal à época da emissão do documento. 

 

7. CONDIÇÕES PARA PARTICIPAR DA LICITAÇÃO 

 
7.1. Poderão participar desta licitação pessoas jurídicas, incluindo empresas, associações 

de comunidades locais, Organizações da Sociedade Civil de Interesse Público 
(Oscips), entidades abertas ou fechadas de previdência complementar, instituições 
financeiras, cooperativas, sociedades simples e fundos de investimento, todas 
constituídas sob as leis brasileiras e que tenham sede e administração no País, 
cadastradas ou não no SICAF, e que atendam às condições estabelecidas neste 
Edital e em seus anexos, isoladamente ou em consórcio.  

 
7.1.1. Não serão aceitos documentos com indicação de CNPJ diferentes, salvo aqueles 

legalmente permitidos.  
 

7.2. É vedada a participação de empresas consorciadas na mesma licitação, por 
intermédio de mais de 1 (um) consórcio ou isoladamente, nos termos do art. 22, V, da 
Lei Federal n° 11.284/2006. 

 
7.3. Não poderão participar desta licitação, isoladamente ou como consorciados, os 

interessados:  
 

7.3.1. na forma de pessoas físicas;  
 

7.3.2. com débitos inscritos na dívida ativa relativos a infração ambiental nos órgãos 
competentes integrantes do Sistema Nacional do Meio Ambiente (Sisnama) na 
esfera federal, no estado do Acre e no estado e município onde a licitante está 
sediada; 

 
7.3.3. com decisões condenatórias, com trânsito em julgado, nas instâncias federal e 

estaduais, em ações penais relativas a crimes contra (i) meio ambiente; (ii) ordem 
tributária e (iii) regime previdenciário, observada a reabilitação de que trata o Art. 
93 do Código Penal; 

 
7.3.4. que não sejam constituídas sob as Leis brasileiras e não tenham sede e 
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administração no Brasil;  
 

7.3.5. que se enquadrem nas vedações previstas no Art. 9º da Lei Federal nº 
8.666/1993;  

 
7.3.6. que estejam sob falência, em recuperação judicial ou extrajudicial, concurso de 

credores, concordata ou insolvência, em processo de dissolução ou liquidação; 
 

7.3.7. em cumprimento de pena de suspensão temporária de participação em licitação 
ou impedimento de contratar com a Administração Pública, na forma da legislação 
vigente. 

 
7.4. Da documentação de habilitação (ENVELOPE Nº 1) 

 
7.4.1. Para habilitar-se à presente licitação, o proponente deverá apresentar os 

seguintes documentos: 
 

7.4.1.1. Declarações Próprias 
 

7.4.1.1.1. declaração de que o licitante não utiliza mão de obra direta ou indireta 
de menores de 18 (dezoito) anos em trabalho noturno, perigoso ou 
insalubre e de menores de 16 (dezesseis) anos em qualquer trabalho, 
salvo na condição de aprendiz, a partir de 14 (quatorze) anos, conforme 
Anexo 8 deste Edital; 

 
7.4.1.1.2. declaração, observadas as penalidades cabíveis, da inexistência de fato 

impeditivo superveniente para a habilitação, conforme Anexo 8 deste 
Edital; 

 
7.4.1.1.3. declaração de que a empresa licitante elaborou de forma independente 

sua proposta técnica e de preço, conforme Anexo 8 deste Edital; 
 

7.4.1.1.4. declaração de aptidão financeira para a execução do contrato, conforme 
Anexo 8 deste Edital; 

 
7.4.1.1.5. declaração de que não há contra si decisões condenatórias transitadas 

em julgado em ações penais relativas a crime: (i) contra o meio 
ambiente; (ii) ordem tributária; e (iii) regime previdenciário, conforme 
Anexo 8 deste Edital; 

 
7.4.1.1.6. declaração de combate à exploração sexual de crianças e 

adolescentes, conforme Anexo 8 deste Edital;  
 

7.4.1.1.7. declaração de que a(s) licitantes(s) participante(s) do certame ou seus 
controladores não constam no Cadastro de Empregadores que tenham 
submetido trabalhadores a condições análogas às de escravo, conforme 
Anexo 8 deste Edital. 

 
7.4.1.2. Declarações de Terceiros e Certidões 

 

7.4.1.2.1. comprovação de ausência de débitos inscritos na dívida ativa relativos à 
infração ambiental na esfera federal e no estado do Acre, mediante a 
juntada de comprovante expedido pelo Instituto Brasileiro de Meio 
Ambiente e Recursos Naturais Renováveis – IBAMA, Instituto Chico 
Mendes de Conservação da Biodiversidade – ICMBio e Instituto de Meio 
Ambiente do Acre – IMAC; 
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7.4.1.2.2. comprovação de ausência de débitos inscritos na dívida ativa relativos à 

infração ambiental nos órgãos estadual e municipal, mediante a juntada 
de comprovante expedido pelos órgãos ambiental estadual e municipal 
competente, se houver, relativo à localização da sede da licitante; 

 
7.4.1.2.3. comprovação de ausência de decisões condenatórias transitadas em 

julgado em ações penais relativas a crime contra (i) o meio ambiente; (ii) 
a ordem tributária e (iii) o regime previdenciário, na forma do Art. 19, II, 
da Lei Federal nº 11.284/2006; 

 
7.4.1.2.4. certificado de Regularidade, emitido pelo IBAMA, comprobatório de 

situação regular no Cadastro Técnico Federal de Atividades 
Potencialmente Poluidoras ou Utilizadoras de Recursos Ambientais, nos 
termos do inciso II, do art. 17, da Lei Federal nº. 6.938/1981 e demais 
diretrizes específicas; 

 
7.4.1.2.5. balanço patrimonial e demonstrações contábeis do último exercício 

social, já exigíveis e apresentados na forma da Lei, que comprovem a 
boa situação financeira da empresa, vedada a sua substituição por 
balancetes ou balanços provisórios, podendo ser atualizados por 
índices oficiais quando encerrados há mais de 3 (três) meses da data 
de apresentação da proposta; 

 
7.4.1.2.5.1. para empresas com data de criação inferior a um ano, serão 

cobrados balanços e demonstrações compatíveis com seu tempo 

de existência;  

7.4.1.2.5.2. A licitante ficará obrigada a apresentar o balanço de abertura. A 

demonstração contábil deverá conter a assinatura do representante 

legal da empresa, do técnico responsável pela contabilidade, e a 

evidência de terem sido transcritos no livro diário, e este, 

necessariamente, registrado no Departamento Nacional de Registro 

de Comércio - DNRC ou Junta Comercial ou órgão equivalente. 

 
7.4.1.2.6. A comprovação de boa situação financeira será baseada na obtenção 

de índices de Liquidez Corrente (LC), Liquidez Geral (LG) e Solvência 
Geral (SG) superiores a 1 (um), resultantes da aplicação das fórmulas: 

 

LC=
Ativo Circulante

Passivo Circulante
 

 

LG=
Ativo Circulante + Realizável a Longo Prazo

Passivo Circulante + Passivo Não Circulante
 

 

SG= 
Ativo Total

Passivo Circulante + Passivo Não Circulante
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7.4.1.2.7. no caso de consórcio, será considerado o somatório dos valores de 
patrimônio líquido de cada consorciada, ponderado pela respectiva 
participação, conforme fórmula abaixo: 

 
LC(CONSÓRCIO)=LC1×P1+ LC2×P2+…+LCn ×Pn 

LG(CONSÓRCIO)=LG1×P1+ LG2×P2+…+LGn ×Pn 

SG(CONSÓRCIO)=SG1×P1+ SG2×P2+…+SGn ×Pn 

 
Onde: 

LCn/LGn/SGn – índices financeiros de cada componente do consórcio; 
P1, P2...PN – participação percentual de capital de cada componente do 
consórcio. 

 
7.4.1.2.8. as licitantes que apresentarem resultado igual ou menor do que um 01 

(um) em qualquer dos índices referidos acima, deverão comprovar que 
possuem capital mínimo ou patrimônio líquido mínimo equivalente aos 
percentuais do Valor Global Mínimo Estimado do Contrato (VGMEC) 
apresentados abaixo, comprovado por meio do Balanço Patrimonial e 
demonstrações contábeis do último exercício, já exigíveis e 
apresentados na forma da Lei, vedada a sua substituição por 
balancetes ou balanços provisórios, de acordo com o disposto no art. 
31, §3º da Lei Federal nº 8.666/1993. 

 
UMF 1 – 5% do VGMEC; 
UMF 2 – 4% do VGMEC; 
UMF 3 – 3% do VGMEC. 

 
7.4.1.2.9. o Valor Global Mínimo Estimado do Contrato (VGMEC) é uma 

estimativa, a valor presente, do valor total da produção ao longo da 
duração do contrato, conforme demonstração abaixo: 
 

VGMEC = AEM×PEM×PME 

 
Onde: 

VGMEC – Valor Global Mínimo Estimado do Contrato; 
AEM – Área Efetiva de Manejo Florestal; 
PEM – Produtividade Estimada Média – X à Xm3/ha; 
PME – Preço Mínimo do Edital 

 
7.4.1.2.10. O Valor Global Mínimo Estimado do Contrato (VGMEC) para cada 

UMF é: 
 

UMF 1 – R$ xxxx; 
UMF 2 – R$ xxxx; 
UMF 3 – R$ xxxx. 

 
7.4.1.2.11. no caso de consórcio, o patrimônio líquido será calculado pela soma 

do patrimônio líquido de cada pessoa jurídica ou associação 
participante do consórcio, devendo o patrimônio líquido de cada um 
dos consorciados ser igual ou superior ao produto da multiplicação do 
patrimônio líquido mínimo exigido para o Consórcio pelo percentual de 
sua respectiva participação no consórcio, conforme fórmula abaixo: 
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PL(CONSÓRCIO)=PL1×P1+PL2×P2+…+PLn×Pn 

 
Onde: 

PL1, PL2, PLN – Patrimônio Líquido de cada componente do consórcio; 
P1, P2, PN – Participação percentual de capital de cada componente do 
consórcio. 

 
7.4.1.2.12. certidão negativa de falência ou recuperação judicial expedida pelo 

distribuidor da sede da pessoa jurídica; 
 

7.4.1.2.13. comprovante de prestação de garantia de proposta nos termos do Art. 
31, III, da Lei Federal nº 8.666/1993, art. 21, § 2º, da Lei Federal nº 
11.284/2006, do subitem 13.1.2 e do Anexo 9 deste Edital, com a 
SEMA como beneficiária; 

 
7.4.1.2.14. comprovação do licitante de possuir vínculo, na data prevista para 

entrega da proposta, com profissional de nível superior ou outro 
devidamente reconhecido por entidade competente, detentor de 
atestado de responsabilidade técnica compatível com o objeto da 
presente licitação. 

 
7.4.1.2.15. o vínculo entre o profissional indicado e o licitante poderá ser 

comprovado mediante a apresentação, dentre outros, de um dos 
seguintes documentos: 

 
(i) carteira de trabalho; 
(ii) contrato de prestação de serviços; 
(iii) contrato social, no qual conste seu nome na condição de sócio; 
(iv) certidão de registro e quitação expedida pelo Conselho Regional 

de Engenharia e Agronomia (CREA), na qual conste o nome do 
profissional como responsável técnico ou integrante do quadro 
técnico da licitante; ou 

(v) por carta, declaração ou contrato de intenção assinado entre a 
licitante e o profissional, que indique que o profissional assumirá 
obrigação de participar da concessão através de uma das quatro 
formas indicadas nos itens (I) a (IV) acima. 

 
7.4.1.2.16. é vedado aos profissionais referidos no item 7.4.1.2.14 possuir vínculo 

com mais de uma licitante.  
 

7.4.1.3. Documentação relativa à habilitação jurídica: 
 

7.4.1.3.1. ato constitutivo, estatuto ou contrato social em vigor, devidamente 
inscrito no Registro Público de Empresas Mercantis de onde opera, 
com averbação no Registro de onde tem sede a matriz, no caso de ser 
o participante sucursal, filial ou agência, em se tratando de 
sociedades empresariais, e, no caso de sociedades por ações, 

acompanhado de documentos de eleição de seus administradores;  
 

7.4.1.3.2. inscrição do ato constitutivo, no Registro Civil das Pessoas Jurídicas, 
no caso de sociedades simples, acompanhada de prova de diretoria 
em exercício; 

 
7.4.1.3.3. quando se tratar de instituição financeira, a licitante deverá 

apresentar, para sua regularidade jurídica, adicionalmente aos 
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documentos equivalentes à documentação prevista no item 7.4.1.3.1., 
comprovação de que está autorizada a funcionar como instituição 
financeira pelo Banco Central do Brasil; e  

 
7.4.1.3.4. quando se tratar de fundo de investimento, em substituição à 

documentação prevista no item 7.4.1.3.1, a licitante deverá apresentar, 
para sua regularidade jurídica, os seguintes documentos:  
 
(i) ato constitutivo com última alteração arquivada perante o órgão 

competente;  
(ii) prova de contratação de gestor, se houver, bem como de eleição 

do administrador em exercício;  
(iii) comprovante de registro do fundo de investimentos na Comissão 

de Valores Mobiliários (CVM);  
(iv) regulamento do fundo de investimentos (e suas posteriores 

alterações, se houver); 
(v) comprovante de registro do regulamento do fundo de 

investimentos perante o Registro de Títulos e Documentos 
competente;  

(vi) comprovação de que o fundo de investimentos se encontra 
devidamente autorizado a participar da licitação e que o seu 
administrador pode representá-lo em todos os atos e para todos 
os efeitos da licitação, assumindo em nome do fundo de 
investimentos todas as obrigações e direitos que dela decorrem;  

(vii) comprovante de qualificação do administrador e, se houver, do 
gestor do fundo de investimentos, perante a CVM; e  

(viii) certidão negativa de falência da administradora e gestora do 
fundo, expedida pelo(s) cartório(s) de distribuição da sede da(s) 
mesma(s), com data de até 60 (sessenta) dias corridos anteriores 
à data para entrega das propostas.  

 
7.4.1.3.5. quando se tratar de cooperativas são documentos obrigatórios: 

 
(i) registro previsto no art. 107 da Lei Federal nº 5.764/1971; 
(ii) ata de fundação e o estatuto social com a ata da assembleia que 

o aprovou; 
(iii) regimento dos fundos instituídos pelos cooperados, com a ata da 

assembleia que o aprovou; 
(iv) editais de convocação das três últimas assembleias gerais; 
(v) ata da sessão que os cooperados autorizaram a cooperativa a 

contratar o objeto da licitação; 
(vi) a última auditoria contábil-financeira da cooperativa, conforme 

dispõe o art. 112 da Lei Federal nº 5.764/1971, ou uma 
declaração, sob as penas da Lei, de que tal auditoria não foi 
exigida pelo órgão fiscalizador; 

(vii)  Declaração de Regularidade de Situação do Contribuinte 
Individual (DRSCI), para cada um dos cooperados indicados; 

(viii) comprovação de capital social proporcional ao número de 
cooperados necessários à execução das atividades do contrato e 
comprovação de integração das respectivas quotas-partes de tais 
cooperados. 
 

7.4.1.4. Documentação relativa à regularidade fiscal e trabalhista: 

 
7.4.1.4.1. prova de inscrição no Cadastro Nacional de Pessoa Jurídica (CNPJ); 
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7.4.1.4.2. prova de inscrição no cadastro de contribuintes estadual ou municipal, 
se houver, relativo ao domicílio ou sede da licitante, pertinente ao seu 
ramo de atividade e compatível com o objeto contratual; 

 
7.4.1.4.3. prova de regularidade fiscal perante a Fazenda Nacional, mediante 

apresentação de certidão expedida conjuntamente pela Secretaria da 
Receita Federal do Brasil (RFB) e pela Procuradoria-Geral da Fazenda 
Nacional (PGFN), referente a todos os créditos tributários federais e à 
Dívida Ativa da União (DAU) por elas administrados, inclusive aqueles 
relativos à Seguridade Social, nos termos da Portaria Conjunta nº 
1.751, de 02/10/2014, do Secretário da Receita Federal do Brasil e da 
Procuradora-Geral da Fazenda Nacional; 

 
7.4.1.4.4. prova de regularidade para com a Fazenda Estadual/Municipal do 

domicílio ou sede do licitante. Caso o licitante seja considerado isento 
de tributos relacionados ao objeto licitatório, deverá comprovar tal 
condição mediante a apresentação de declaração emitida pela 
correspondente Fazenda do domicílio ou sede do licitante, ou outra 
equivalente, na forma da Lei;  

 
7.4.1.4.5. prova de regularidade com o Fundo de Garantia por Tempo de Serviço 

(FGTS);  
 

7.4.1.4.6. apresentação de Certidão Negativa de Débitos Trabalhistas (CNDT), 
nos termos do Título VII-A da Consolidação das Leis do Trabalho, 
aprovada pelo Decreto-Lei no 5.452/1943. 

 
7.4.2. Documentos dispensáveis para as licitantes registradas no SICAF, de acordo 

com o nível de seu cadastro e as previsões constantes da Instrução Normativa 
SLTI/MPOG nº 02, de 11 de outubro de 2010. 
 

7.4.2.1. Os documentos enumerados nos itens 7.4.1.4.1 a 7.4.1.4.6 poderão ser 
substituídos pelo registro no SICAF. 

 
7.4.3. A comprovação da regularidade fiscal, da habilitação jurídica e da qualificação 

econômico-financeira, por meio de consulta ao SICAF das empresas que se 
encontram cadastradas, será realizada on-line, durante a sessão de abertura dos 
envelopes de habilitação. Após a consulta, serão impressas declarações 
demonstrativas da situação de cada empresa, que serão assinadas pelos 
membros da CEL e por todos os representantes dos licitantes presentes e 
juntadas aos autos do processo licitatório. 
 

7.5. A habilitação far-se-á com a verificação de que o licitante entregou regularmente todos 
os documentos exigidos no item 7.4 e 7.11 (quando aplicável). 

 
7.6. Somente serão aceitos documentos originais, cópias autenticadas em cartório e 

cópias certificadas pela CEL.  
 

7.6.1. A CEL somente certificará cópia legível do documento original que for 
apresentado sem emenda ou rasura até 3 (três) dias úteis anteriores à data 
marcada para a entrega da documentação. 
 

7.7. As pessoas jurídicas que apresentarem no SICAF certidão vencida, serão habilitadas 
desde que tenham apresentado os documentos de habilitação atualizados, por meio 
do ENVELOPE Nº 1. 
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7.7.1. Os documentos que não possuam prazo estabelecido pelo órgão expedidor serão 
considerados válidos desde que datados dos últimos 180 (cento e oitenta) dias até 
a data da sessão pública de entrega dos envelopes. 
 

7.8. Quando o interessado pretender concorrer a mais de uma UMF, poderá apresentar 
apenas um envelope de documentos de habilitação (ENVELOPE Nº 1), contendo 
somente um conjunto de documentos de habilitação referentes a todas as unidades de 
manejo florestal pretendidas. Do envelope constarão, conforme identificação externa 
apresentada no item 2.7, todas as unidades de manejo florestal a que o interessado 
pretende concorrer. 
 

7.9. Caso o licitante seja microempresa, empresa de pequeno porte ou sociedade 
cooperativa, deverá apresentar toda a documentação exigida para efeito de 
comprovação de regularidade fiscal, sob pena de inabilitação, mesmo que esta 
apresente alguma restrição, passível de saneamento conforme item 7.10 deste Edital. 

 
7.10. Às microempresas, empresas de pequeno porte ou sociedade cooperativa, que no 

momento da habilitação apresentarem restrição na comprovação da regularidade 
fiscal, será assegurado o prazo de 5 (cinco) dias úteis, cujo termo inicial 
corresponderá ao momento em que o proponente for declarado o vencedor do 
certame, prorrogáveis por igual período, a critério do Órgão Gestor, para a 
regularização da documentação, pagamento ou parcelamento do débito e emissão 
de eventuais certidões negativas ou positivas com efeito de certidão negativa. 

 
7.10.1. Ainda com relação às licitantes que se enquadrarem como Microempresas ou 

Empresas de Pequeno Porte, referenciadas no item anterior, a declaração do 
vencedor acontecerá no momento posterior ao julgamento das propostas, 
aguardando-se os prazos de regularização fiscal para a abertura da fase 
recursal, nos termos do art. 4º, §1º do Decreto Federal nº 8.538/2015. 
 

7.11. Documentos obrigatórios para os participantes sob a forma de consórcio 
 

7.11.1. Para participação em consórcio, serão juntados ao ENVELOPE Nº 1 
(Habilitação) os seguintes documentos: 
 

7.11.1.1. comprovação de compromisso, público ou particular, de constituição de 
consórcio, subscrito pelas consorciadas; 

 
7.11.1.2. documento indicando a empresa-líder do consórcio, que será a 

representante das consorciadas perante o poder concedente; 
 

7.11.1.3. documentos referentes à habilitação, à qualificação técnica, à idoneidade 
financeira e à regularidade jurídica e fiscal deverão ser apresentados por 
parte de cada um dos membros do consórcio, nos termos do art. 22, III, da 
Lei Federal nº 11.284/2006. 

 
7.11.1.4. o consórcio que venha a se sagrar vencedor do certame deve promover, 

antes da celebração do contrato, a constituição e registro do consórcio ou 
a constituição de Sociedade de Propósito Específico – SPE. 

 
7.11.1.5. ao constituir uma Sociedade de Propósito Específico antes da assinatura 

do contrato, o consórcio deve comunicar à Comissão Especial de Licitação 
com antecedência mínima de 10 (dez) dias úteis em relação à data de 
assinatura do contrato, de posse dos seguintes documentos: 

 
7.11.1.5.1. Ato constitutivo, Contrato Social ou Estatuto Social, e comprovação 



 

Edital da Concorrência nº XX/2020 – Página 15 de 33 

dos poderes do(s) Representante(s) Legal(is), com os últimos atos de 
eleição dos diretores; 

7.11.1.5.2. Documentação relativa à regularidade fiscal e trabalhista, listada no 
item 7.4.1.4. deste Edital; 

 
7.11.1.5.3. na constituição da SPE não poderá haver cessão ou transferência, no 

todo ou em parte, ainda que em função de reestruturação societária, 
fusão, cisão e incorporação, os direitos e obrigações previstos no 
presente Edital, inclusive de participação dos membros consorciados, 
sem a prévia e expressa autorização da SEMA. 

 
7.11.1.6. a garantia de proposta de que trata o item 13.1. poderá ser apresentada 

por qualquer das integrantes do consórcio, observadas as regras previstas 
neste Edital.  

 
7.11.1.7. não poderão ser outorgados a cada concessionária, individualmente ou em 

consórcio/SPE, mais de 2 (dois) contratos, conforme estabelece o inciso I 
do art. 34 da Lei Federal nº 11.284/2006.  

 
8. DO JULGAMENTO DAS PROPOSTAS  

 
8.1. Conforme previsto no art. 26 da Lei Federal nº 11.284/2006, o julgamento da melhor 

proposta será baseado na combinação dos critérios “melhor técnica” e “maior preço”.  
 

8.2. Para cada UMF, será considerado o vencedor do certame licitatório a licitante que 
atingir a maior avaliação após a soma dos pontos referentes à Proposta Técnica e à 
Proposta de Preço.  

 
8.3. A CEL considerará, além da pontuação e classificação das Propostas Técnicas e de 

Preço, a exequibilidade técnica e financeira das propostas. 
 

8.4. A decisão de desclassificação devida ao item 8.3 será fundamentada e publicada no 
DOE, com abertura de prazo de 05 (dias) úteis para recurso, contados a partir da 
publicação no DOE. 

 
8.5. A pontuação máxima para este Edital será de 1.000 (um mil) pontos, considerando-se 

a pontuação máxima de 500 (quinhentos) pontos para o critério de técnica e de 500 
(quinhentos) pontos para o critério preço.  

 
8.6. A licitante apresentará duas propostas separadamente: uma referente à Proposta 

Técnica e outra à Proposta de Preço, na forma determinada neste Edital e de acordo 
com os modelos constantes dos Anexos 10 e 11 deste Edital, respectivamente.  

 
8.6.1. Será adotada a seguinte fórmula para definição da pontuação das propostas:  

 

A = PPT + PPP 
 
Onde:  
A – Avaliação;  
PPT – Pontuação da Proposta Técnica;  
PPP – Pontuação da Proposta de Preço  

 
8.7. Será declarada vencedora a licitante que apresentar a maior avaliação (A), referente a 

cada UMF. 
 

8.8. Da Proposta Técnica 
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8.8.1. A proposta técnica a ser apresentada pela licitante compreende um formulário 
para quantificação objetiva dos indicadores técnicos, conforme Anexo 10 deste 
edital.  
 

8.8.1.1. O formulário para a quantificação objetiva dos indicadores técnicos refere-se 
à Proposta Técnica, que será objeto de avaliação e pontuação no presente 
certame licitatório.  

 
8.8.1.2. A ausência do documento citado no subitem 8.8.1 implicará a 

desclassificação da proposta.  
 

8.8.1.3. Somente os valores constantes no formulário para quantificação objetiva de 
indicadores técnicos irão constituir futuras obrigações contratuais.  

 
8.8.2. A proposta de indicadores técnicos é composta pelos seguintes critérios:  

 
(i) Menor impacto ambiental;  
(ii) Maiores benefícios sociais diretos;  
(iii) Maior eficiência; e  
(iv) Maior agregação de valor ao produto florestal na região da concessão.  
 

8.8.3. Cada critério de seleção é composto por ao menos um indicador específico, cujas 
definições, parâmetros e intervalo de variação, para a apresentação e julgamento 
da proposta, estão descritos no Anexo 12 deste Edital.  
 

8.8.4. Para fins de concorrência, os indicadores classificatórios definem a pontuação da 
Proposta Técnica.  

 
8.8.5. A ausência de manifestação, não preenchimento ou o preenchimento com valores 

não compreendidos nos intervalos de variação definidos no Quadro 1, deste 
Edital, implicarão na ausência de pontuação do indicador. 
 

8.8.6. Os indicadores, com base nos parâmetros descritos no Anexo 12, terão a seguinte 
pontuação: 

 
Quadro 1 – Demonstrativo dos critérios, indicadores e seus pesos associados para 
as UMFs objeto deste Edital1. 

 

Critérios Indicadores 
Parâmetros/ 

Unidade 
Limites 

Pontuação 
Máxima 

Mínimo Máximo  

C1 – 
Critério 

ambiental 
A1 

Implantação e 
manutenção de 

certificação 
socioambiental 

Obtenção e 
manutenção do 

certificado 
socioambiental 

Não 
Pontuação 

0 

Sim 
Pontuação 

120 
120 

C2 – 
Critério 
social 

A2 
Investimentos em 
infraestrutura e 
serviços sociais 

Valor investido 
nas 

comunidades 
locais em 

infraestrutura e 
serviços / 

R$/hectare/ano 

R$ 0,75/ha/ano R$ 1,50/ha/ano 150 
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C3 – 
Critério 

eficiência 
A3 

Adoção de 
inovações técnicas 

e tecnológicas 
associadas ao 

manejo florestal 

Adoção de 
Manejo Florestal 

de Precisão 

Não 
Pontuação 

0 

Sim 
Pontuação 

100 
100 

C4 – 
Critério 

agregação 
valor 

A4 

Grau de 
processamento 
local do produto 

florestal 

Fator de 
Agregação 

de Valor (FAV) 

UMF I - 3 16 

130 UMF II - 3 16 

UMF III - 3 16 

Total 500 
1 

A parametrização dos critérios consta no Anexo 12. 

 
8.8.7. A pontuação dos critérios técnicos será calculada da seguinte forma:  

 
8.8.7.1. A proposta vencedora em cada indicador obterá a pontuação máxima do 

respectivo critério, conforme estabelecido no Quadro 1 deste Edital. 
 

8.8.7.2. Para os indicadores numéricos, A2, A3 e AX, as propostas serão pontuadas 
de forma decrescente, na exata proporção de sua diferença em relação à 
proposta vencedora do critério, segundo a fórmula a seguir:  

 

PC=
Plic × PtMax

MP
 

 
Onde:  

PC – Pontuação no critério;  
Plic – Proposta da licitante;  
PtMax – Pontuação máxima do critério;  
MP – Maior proposta do critério. 

 
8.8.8. Para indicadores associados ao comprometimento da licitante (indicadores A1 e 

A4), será conferida a pontuação para a proposta que confirmar o 
comprometimento e não será atribuída pontuação para a proposta que não 
confirmar. 

 
8.8.9. Será aplicada a seguinte fórmula para a obtenção da pontuação técnica de cada 

UMF:  
 

PT=C1+C2+C3+C4 
 

Onde: 
PT – Pontuação da proposta técnica;  
C1 – Pontuação do critério de menor impacto ambiental;  
C2 – Pontuação do critério de maiores benefícios sociais diretos;  
C3 – Pontuação do critério de maior eficiência; 
C4 – Pontuação do critério de maior agregação de valor ao produto florestal na 
região da concessão.  

 
8.8.10. Somente serão aceitas propostas técnicas acompanhadas de documento 

descritivo da memória de cálculo, de acordo com o formulário presente no Anexo 
17, desse Edital. 

 
8.8.11. O documento descritivo servirá de referência para a análise de exequibilidade da 

proposta pela CEL e não implicará futuras obrigações contratuais. 



 

Edital da Concorrência nº XX/2020 – Página 18 de 33 

 
8.8.12. A CEL poderá desclassificar propostas que apresentem inconsistências técnicas 

entre a parte descritiva e a quantificação objetiva para cada indicador e que 
forem consideradas tecnicamente inexequíveis. 

 
8.9. Da Proposta de Preço  

 
8.9.1. A Proposta de Preço é composta por:  

 
8.9.1.1. Formulário para preenchimento obrigatório do Preço Ofertado (PO) por m³ 

de madeira em tora, conforme Anexo 11 deste Edital. 
 

8.9.1.2. O Preço Ofertado (PO) será um valor único, em reais, a ser pago por metro 
cúbico (m³) de madeira em tora produzido.  

 
8.9.1.3. Ao maior PO será atribuída a pontuação máxima do critério de preço (500 

pontos).  
 

8.9.1.4. As demais propostas serão pontuadas de forma decrescente, na exata 
proporção de sua diferença em relação ao maior PO, segundo a fórmula a 
seguir, referente a cada UMF:  

 

PPPi=
POi×500

MPO
 

 
Onde:   
PPP:  Pontuação da Proposta de Preço;   
POi:   Preço Ofertado pela Licitante i;  
MPO: Maior Preço Ofertado.  

 
8.9.1.5. O Preço Mínimo do Edital (PME) por m³ de madeira em tora é o valor 

mínimo a ser considerado para as ofertas de preço.  
 

8.9.1.6. As propostas inferiores ao PME serão desclassificadas.  
 

8.9.1.6.1 O PME deste Edital é de: 
  

(i) Para a UMF I, de R$ XX/m³; 
(ii) Para a UMF II, R$ XX/m³;  
(iii) Para a UMF III, R$ XX/m³. 
 

8.9.1.7. Será desclassificada a proposta apresentada em desacordo com o 
formulário referido no Anexo 11.  

 
8.10. Do formulário de Memória de Cálculo da Proposta  

 
8.10.1. O formulário com a Memória de Cálculo das Propostas de técnica e preço são 

de preenchimento obrigatório.  
 

8.10.2. O formulário Memória de Cálculo da Proposta, apesar de apresentação 
obrigatória, não será utilizado para pontuação no certame licitatório nem 
acarretará obrigações futuras aos licitantes ou ao Poder Concedente.   

 
8.10.3. O formulário Memória de Cálculo da Proposta constitui uma ferramenta da 

administração para analisar a exequibilidade das propostas ofertadas e 
encontra-se disponível no sítio eletrônico da SEMA na internet, 
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www.sema.ac.gov.br.  
 

8.10.4. O formulário Memória de Cálculo da Proposta deve ser apresentado 
obrigatoriamente em meio físico (planilha impressa) e digital (mídia digital). Caso 
constatada discrepância entre os meios apresentados, prevalecerá a via 
impressa.  

 
8.10.5. O formulário Memória de Cálculo da Proposta deve ser acondicionado no 

ENVELOPE nº 3.  
 

8.10.6. A CEL recusará propostas manifestamente inexequíveis, conforme art. 26, §3º, 
da Lei Federal nº 11.284/2006.  

 
9. DO PROCEDIMENTO DE HABILITAÇÃO E DE JULGAMENTO DAS PROPOSTAS  

 
9.1. Os documentos constantes do ENVELOPE Nº 1 e as propostas dos ENVELOPES Nos 

2 e 3, distintos e lacrados, endereçados à CEL, deverão ser entregues até o dia, hora 
e local indicados no item 2.1 deste Edital.  

 
9.2. Após a hora marcada para o recebimento dos envelopes com os documentos de 

habilitação e propostas, nenhum documento será recebido pela CEL.  
 

9.3. Não serão aceitos os documentos de habilitação e propostas remetidos por qualquer 
outro meio que não o previsto no item 2.1. deste Edital.  

 
9.4. Da fase de habilitação  

 
9.4.1. A sessão de habilitação será aberta no dia, horário e local estabelecidos no item 

2.1 deste Edital. 
 

9.4.2. O início a sessão de abertura dos envelopes contendo os documentos de 
habilitação ocorrerá no dia e hora indicados no item 4.1 deste Edital.  
 

9.4.3. Os envelopes serão abertos em ordem numérica crescente em relação à UMF a 
que se destinam.  
 

9.4.4. Envelopes com conteúdo divergente da sua identificação serão automaticamente 
excluídos da presente licitação.  
 

9.4.5. Haverá consulta on-line ao SICAF para as licitantes cadastradas, cujos extratos 
impressos serão rubricados pelos membros da CEL, pelos representantes 
credenciados das licitantes e juntados aos autos do processo.  
 

9.4.6. Serão também analisados e rubricados pelos representantes os documentos 
contidos nos envelopes de habilitação das licitantes.  
 

9.4.7. Uma vez iniciada a abertura dos envelopes de documentação para a habilitação, 
não serão permitidas quaisquer retificações que possam influir no resultado final 
desta Concorrência. 

 
9.4.7.1. A CEL poderá adotar o critério de saneamento de falhas de caráter formal 

no curso do procedimento. Considera-se falha de caráter formal aquela que 
(i) não desnature o objeto substancial do documento apresentado, e que (ii) 
não impeça aferir, com a devida segurança, a informação constante do 
documento.  

 

http://www.sema.ac.gov.br/
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9.4.8. A CEL poderá suspender a sessão para análise da documentação e realização de 
diligências, conforme sua avaliação.  
 

9.4.9. Caso a CEL suspenda a sessão de habilitação, os envelopes das propostas 
permanecerão intactos, em seu poder e guarda.  
 

9.4.10. Sob pena de inabilitação ou desclassificação, todos os documentos 
apresentados para habilitação deverão estar em nome da licitante, com seu 
respectivo número de CNPJ e endereço. 

 
9.4.11. A ausência de documentos e a apresentação da documentação de habilitação 

em desacordo com o previsto neste Edital inabilitarão a licitante e impedirão a 
abertura do envelope das propostas técnica e de preço.  

 
9.4.12. As licitantes presentes à sessão de habilitação poderão, expressamente, 

renunciar ao direito de interpor recurso referente à habilitação ou inabilitação. 
Essa hipótese necessariamente deverá constar da respectiva ata assinada por 
todas as licitantes e pela CEL.  

 
9.4.13. Após a análise documental, a CEL publicará o resultado no Diário Oficial do 

Estado do Acre, abrindo-se prazo de 5 (cinco) dias úteis para a interposição de 
recurso, contados a partir do primeiro dia útil após publicação no Diário Oficial do 
Estado do Acre. Havendo interposição, o recurso será comunicado às demais 
licitantes, que poderão impugná-lo no mesmo prazo. 

 
9.4.14. A interposição de recurso referente à habilitação ou inabilitação de licitantes 

observará o disposto no art. 109, § 4º, da Lei Federal nº 8.666/1993.  
 

9.4.15. Transcorrido o prazo recursal, sem interposição de recurso, ou decididos os 
recursos interpostos, a CEL dará ciência da decisão às licitantes e comunicará a 
data para a abertura dos envelopes da proposta técnica.  

 
9.4.16. Caso todas as propostas sejam inabilitadas ou desclassificadas, poderá ser 

fixado pela CEL o prazo de 8 (oito) dias úteis para a apresentação de novas 
propostas, com eliminação, pelas licitantes, das causas apontadas no ato de 
inabilitação ou de desclassificação.  

 
9.4.17. Aos licitantes inabilitados, desde que não tenha havido recurso quanto a essa 

fase, no prazo legal, ou após sua denegação, ficarão à disposição os envelopes 
com as propostas técnica e de preço pelo período de 10 (dez) dias úteis, 
contados do encerramento da licitação, após o que serão descartados pela CEL.  

 
9.4.18. Ultrapassada a fase de habilitação das licitantes e abertas as propostas 

técnicas, não caberá a desclassificação por motivo relacionado com a 
habilitação, salvo em razão de fatos supervenientes ou só conhecidos após o 
julgamento.  

 
9.4.19. Após a fase de habilitação, não caberá desistência das propostas, salvo por 

motivo justo decorrente de fato superveniente e aceito pela CEL.  
 
9.5. Da fase de julgamento da proposta técnica  

 
9.5.1. Uma vez concluídas todas as etapas da fase de habilitação, será realizada a 

sessão de abertura dos envelopes com a proposta técnica.  
 

9.5.2. As licitantes serão notificadas da data da abertura dos envelopes com a 
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proposta técnica, por meio de publicação no Diário Oficial do Estado do Acre, 
com pelo menos 5 (cinco) dias úteis de antecedência.  

 
9.5.3. Na data da abertura dos envelopes com a proposta técnica, será verificada a 

presença dos documentos exigidos de representação legal, que serão 
rubricados pelos membros da CEL e pelos representantes legais dos licitantes.  

 
9.5.4. A CEL, caso julgue necessário, poderá suspender a reunião para análise das 

propostas.  
 

9.5.5. Não suspensa a sessão de abertura dos envelopes, a CEL, de imediato, avaliará 
e classificará as propostas técnicas apresentadas, mediante verificação de 
conformidade com os requisitos estabelecidos no ato convocatório e avaliação 
do valor da pontuação técnica conforme o Anexo 12 deste Edital.  

 
9.5.6. Em caso de suspensão, a CEL analisará as propostas técnicas e publicará o 

resultado no Diário Oficial do Estado do Acre.  
 

9.5.7. Em nenhuma hipótese poderá ser alterado o conteúdo da proposta apresentada. 
 

9.5.8. A falta de data, assinatura ou rubrica nas declarações elaboradas pela própria 
licitante e na proposta técnica apresentada, somente poderão ser supridas pelo 
representante legal presente à sessão de abertura dos envelopes e com poderes 
para esse fim.  

 
9.5.9. A desclassificação de propostas técnicas será fundamentada e publicada no 

Diário Oficial do Estado do Acre, com abertura de prazo de 5 (cinco) dias úteis 
para interposição de recurso, contados a partir do primeiro dia útil após 
publicação no Diário Oficial do Estado do Acre. Havendo interposição, o recurso 
será comunicado às demais licitantes, que poderão impugná-lo no mesmo prazo.  

 
9.5.10. A interposição de recurso referente à classificação ou desclassificação da 

proposta técnica de licitantes observará o disposto no art. 109, § 4º, da Lei 
Federal nº 8.666/1993.  

 
9.5.11. Transcorrido o prazo recursal, sem interposição de recurso, ou decididos os 

recursos interpostos, a CEL dará ciência da decisão aos licitantes e comunicará 
a data para a abertura dos envelopes com as propostas de preço.   

 
9.5.12. As licitantes presentes à sessão de abertura dos envelopes com a proposta 

técnica poderão, expressamente, renunciar ao direito de interpor recurso 
referente à classificação ou desclassificação. Essa hipótese necessariamente 
deverá constar da respectiva ata assinada por todas as licitantes e pela CEL.  

 
9.6. Da fase de julgamento da proposta de preço  

 
9.6.1. Uma vez concluídas todas as etapas da fase de julgamento da proposta técnica, 

será realizada a sessão de abertura dos envelopes com a proposta de preço.  
 

9.6.2. Caso as sessões de julgamento das propostas técnica e de preço não ocorram 
no mesmo dia, as licitantes serão notificadas da data da abertura dos envelopes 
com a proposta de preço, por meio de publicação no Diário Oficial do Estado do 
Acre, com antecedência mínima de 5 (cinco) dias úteis.  

 
9.6.3. Na data estabelecida para a sessão de abertura dos envelopes das propostas de 

preço, os documentos apresentados serão rubricados pelos membros da CEL e 
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pelos representantes legais das licitantes.  
 

9.6.4.  A CEL, caso julgue necessário, poderá suspender a sessão para análise das 
propostas.  

 
9.6.5. Não suspensa a sessão de abertura dos envelopes, a CEL, de imediato, avaliará 

e classificará as propostas de preço apresentadas, mediante verificação de 
conformidade com os requisitos estabelecidos no ato convocatório e avaliação 
do valor da pontuação de cada proposta, consoante os parâmetros de 
pontuação estabelecidos no item 8.9 deste Edital. 

 
9.6.6. Em caso de suspensão, a CEL analisará as propostas de preço e publicará o 

resultado do julgamento no Diário Oficial do Estado do Acre.  
 

9.6.7. Em nenhuma hipótese poderá ser alterado o conteúdo da proposta apresentada.  
 

9.6.8. A falta de data, assinatura ou rubrica nas declarações elaboradas pela própria 
licitante e na proposta de preço apresentada somente poderão ser supridas pelo 
representante legal presente à sessão de abertura dos envelopes e com poderes 
para esse fim.  

 
9.6.9. A desclassificação de propostas de preço será fundamentada e publicada no 

Diário Oficial do Estado do Acre, com abertura de prazo de 5 (cinco) dias úteis 
para recurso, contados a partir do primeiro dia útil após publicação no Diário 
Oficial do Estado do Acre. Havendo interposição, o recurso será comunicado às 
demais licitantes, que poderão impugná-lo no mesmo prazo.  

 
9.6.10. A interposição de recurso referente à classificação ou desclassificação da 

proposta de preço de licitantes observará o disposto no art. 109, § 4º, da Lei 
Federal nº 8.666/1993.  

 
9.6.11. Transcorrido o prazo recursal, sem interposição de recurso, ou decididos os 

recursos interpostos, a CEL dará ciência da decisão aos licitantes, por meio de 
publicação no Diário Oficial do Estado do Acre. 

 
9.7. Do resultado final  

 
9.7.1. Concluídas as fases de pontuação e classificação das propostas de técnica e de 

preço, as licitantes serão classificadas em ordem decrescente de avaliação, por 
UMF.  

 
9.7.2. No caso de empate entre duas ou mais propostas, a classificação se fará, 

obrigatoriamente, por sorteio, em ato público, para o qual todas as licitantes 
classificadas na fase de julgamento da proposta de preço serão convocadas, 
vedado qualquer outro processo.   

 
9.7.3. A CEL considerará, além da pontuação e classificação das propostas técnica e 

de preço, a exequibilidade técnica e financeira das propostas.  
 

9.7.4. A decisão de desclassificação por inexequibilidade será fundamentada e 
publicada no Diário Oficial do Estado do Acre, com abertura de prazo de 5 
(cinco) dias úteis para interposição de recurso, contados a partir da publicação 
no Diário Oficial do Estado do Acre.   

 
9.7.5. A licitante vencedora será a que obtiver a maior avaliação.   
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9.7.6.  A CEL publicará no Diário Oficial do Estado do Acre o resultado final do certame 
licitatório. O prazo para a interposição de recurso dessa decisão é de 5 (cinco) 
dias úteis, contados a partir do primeiro dia útil após publicação no Diário Oficial 
do Estado do Acre.   

 
9.7.7. Transcorrido o prazo sem interposição de recurso, ou desde que tenha havido 

desistência expressa dele, ou após julgados improcedentes os recursos 
interpostos, a CEL elaborará Relatório Circunstanciado, detalhando todos os 
procedimentos, ocorrências e atos praticados pela Comissão no curso da 
licitação, com indicação das licitantes vencedoras. 

 
9.7.8. As vencedoras de mais de duas UMFs poderão optar pelas unidades a serem 

contratadas, dentre as UMFs em que forem vencedoras.  
 

9.7.9. Na hipótese de aplicação do disposto no art. 34, I da Lei Federal nº 11.284/2006, 
será convocada a segunda colocada para as UMFs em que suas vencedoras 
forem impedidas de assumir.  

 
9.8. Da homologação e adjudicação  

 
9.8.1. Elaborado o Relatório Circunstanciado, a CEL encaminhará ao Secretário de 

Estado de Meio Ambiente do Acre os autos do processo licitatório para 
homologação do resultado do certame e adjudicação do objeto licitado às 
licitantes vencedoras.  

 
9.9. Das disposições gerais  

 
9.9.1. Nas sessões de abertura dos envelopes com a documentação de habilitação e 

das propostas técnica e de preço, caso todos os representantes legais das 
licitantes estejam presentes à sessão e declarem expressamente que não têm a 
intenção de recorrer, o que deve constar necessariamente da ata assinada pelas 
licitantes e pela CEL, a Comissão elaborará a ata e o prazo para apresentação 
de recurso será suprimido. A ata deverá conter a data da realização da sessão.  

 
9.9.2. Se, eventualmente, surgirem dúvidas que não possam ser dirimidas de imediato, 

elas serão consignadas em ata e a conclusão da fase dar-se-á em sessão 
convocada previamente, mediante publicação de aviso no Diário Oficial do 
Estado do Acre e no sítio eletrônico da SEMA na internet, no endereço 
www.sema.ac.gov.br. 

 
9.9.3. As respostas da CEL aos pedidos de esclarecimentos formulados serão 

publicadas no sítio eletrônico da SEMA na internet, no endereço 
www.sema.ac.gov.br. Cabe aos interessados o acesso e acompanhamento.  

 
10. DA VALIDADE DAS PROPOSTAS  

 
10.1. As propostas terão validade de 180 (cento e oitenta) dias, contados da data prevista 

no item 4 deste Edital para a sessão de abertura dos documentos de habilitação. 
 

10.2. Caso a adjudicação não ocorra dentro do período de validade da proposta e persista 
o interesse do Órgão Gestor, este poderá solicitar prorrogação geral da validade a 
todas as licitantes classificadas. 

 
11. DOS RECURSOS ADMINISTRATIVOS 

 
11.1. Após cada fase da licitação, os autos do processo ficarão disponíveis para vista aos 
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interessados, pelo prazo necessário à interposição de recursos.  
 

11.2. O recurso da decisão que habilitar ou inabilitar licitantes e que julgar as propostas 
terá efeito suspensivo, podendo a autoridade competente, motivadamente e 
presentes razões de interesse público, atribuir aos demais recursos interpostos 
eficácia suspensiva, observado o disposto no § 2º, art. 109, da Lei Federal nº 
8.666/1993. 

 
11.3. Os recursos serão protocolados na Sede da Secretaria de Estado de Meio Ambiente, 

no setor de Protocolo, conforme o endereço indicado no item 1.1 deste Edital.  
 

11.4. Os recursos poderão ser enviados pelo correio, mediante Sedex ou sob registro com 
Aviso de Recebimento, ou entregues presencialmente no endereço informado no 
item 2.1 deste Edital. Em ambos os casos, será considerado interposto 
tempestivamente o recurso cuja entrega, na sede da Secretaria de Meio Ambiente, 
tenha ocorrido dentro do prazo recursal.  

 
11.5. O recurso será dirigido ao Secretário de Estado de Meio Ambiente, por intermédio do 

Presidente da CEL.  
 

11.6. Interposto o recurso, a CEL comunicará às demais licitantes, em até 5 (cinco) dias 
úteis, por meio de aviso no Diário Oficial do Estado do Acre, que poderão impugná-lo 
no mesmo prazo, contado a partir do primeiro dia útil após a publicação. Os recursos 
interpostos fora do prazo não serão conhecidos.  

 
11.7. Após os prazos do item acima, o presidente da CEL poderá, no prazo de 5 (cinco) 

dias úteis, reconsiderar sua decisão ou encaminhar o recurso devidamente instruído 
para decisão do Secretário de Estado.  

 
11.8. O Secretário de Estado de Meio Ambiente terá prazo de 5 (cinco) dias úteis para 

proferir sua decisão, por meio de publicação no Diário Oficial do Estado do Acre.   
 
 

12. DA ASSINATURA DO CONTRATO DE CONCESSÃO FLORESTAL  

 
12.1. Sem prejuízo do disposto nos capítulos III e IV da Lei Federal nº 8.666/1993, o 

contrato de concessão florestal será formalizado e conterá, necessariamente, as 
condições já especificadas neste ato convocatório.  

 
12.1.1. A Secretaria de Estado de Meio Ambiente convocará oficialmente a licitante 

vencedora, durante a validade da sua proposta, estabelecendo prazo de até 30 
(trinta) dias, a contar da convocação, para assinar o contrato de concessão, sob 
pena de decair o direito à contratação, sem prejuízo das sanções previstas no 
art. 81 da Lei Federal nº 8.666/1993.  
 

12.1.2. O prazo da convocação poderá ser prorrogado por igual período, quando 
solicitado pela adjudicatária durante o seu transcurso, desde que ocorra motivo 
justificado e aceito pelo Órgão Gestor.  

 
12.1.3. Poderá a Secretaria de Estado de Meio Ambiente, nos termos do art. 64, § 2º, da 

Lei Federal nº 8.666/1993, caso o vencedor não compareça para a assinatura do 
contrato, convocar os licitantes remanescentes, na ordem de classificação, para 
fazê-lo em igual prazo e nas mesmas condições propostas pelo primeiro 
classificado, inclusive quanto aos preços atualizados e indicadores técnicos de 
conformidade com o ato convocatório, ou revogar a licitação, 
independentemente das sanções previstas no art. 81 da mesma Lei. 
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12.1.4. A recusa injustificada da adjudicatária em assinar o contrato de concessão, 

dentro do prazo acima estabelecido, ou sem justificativa aceita pelo Órgão 
Gestor, caracteriza o descumprimento total da obrigação assumida, sujeitando-a 
às penalidades legalmente estabelecidas.  

 
12.1.5. Conjuntamente ao disposto acima, será aplicada à adjudicatária multa 

correspondente ao valor integral da Garantia da Proposta, a título de 
ressarcimento pelos prejuízos causados, e a imediata execução da Garantia da 
Proposta pelo Órgão Gestor.   

 
12.1.6. As sanções previstas nos itens 12.1.4. e 12.1.5. não se aplicam às licitantes 

remanescentes convocadas por razões de não assinatura ou extinção do 
contrato de concessão.   

 
12.1.7. Com fulcro no art. 24, XI, da Lei Federal nº 8.666/1993, a Secretaria de Estado 

de Meio Ambiente poderá adotar, de forma justificada, a convocação dos 
licitantes remanescentes em casos de extinção da concessão pelas causas 
listadas nos incisos II e IV do art. 44 da Lei Federal nº 11.284/2006, com 
exceção da rescisão unilateral por interesse público descrita no inciso IX, art. 45 
da Lei Federal nº 11.284/2006.  
 

12.1.8. Quando da convocatória das licitantes remanescentes, por razões de extinção 
contratual, deverá ser obedecida a ordem de classificação e a assinatura do 
contrato será condicionada à aceitação dos mesmos prazos e condições do 
contrato recém extinto, inclusive quanto aos preços atualizados e indicadores 
técnicos.  

 
12.1.9. Na ocasião da assinatura do contrato, a adjudicatária deverá apresentar:  

 
12.1.9.1. Documento válido de que as garantias de execução do contrato para a 

fase 1 de contratação foram efetuadas, nos termos do item 13 deste Edital;  
 

12.1.9.2. A não apresentação da fase 1 da garantia de execução do contrato válida, 
nos termos do item 13.2 deste Edital, impedirá a assinatura do contrato e 
implicará na execução da garantia de proposta.  

 
12.1.9.3. Conjuntamente ao disposto acima, será aplicada à adjudicatária multa 

correspondente ao valor integral da Garantia da Proposta, a título de 
ressarcimento pelos prejuízos causados.   

 
12.1.9.4. Como requisito para a assinatura do contrato, no caso de associações 

comunitárias, a adjudicatária constituir-se-á em pessoa jurídica legalmente 
apta a operar a atividade comercial associada à concessão florestal, 
incluindo os requisitos de habilitação. 

 
12.1.9.5. O concessionário deverá obedecer às boas práticas de transparência e 

contabilidade, com a apresentação de contas e demonstrações contábeis 
padronizadas conforme as regras contábeis brasileiras, sempre que 
solicitadas pelo Poder Concedente.  

 
13. DAS GARANTIAS  

 
13.1. Da garantia da Proposta  

 
13.1.1. A garantia da proposta poderá ser prestada em qualquer das modalidades 
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previstas no art. 21, § 2º, da Lei Federal nº 11.284/2006, conforme orientações 
contidas no Anexo 9 deste Edital.  
 

13.1.2. Os valores a serem garantidos pelas licitantes seguem o limite estabelecido no 
art. 31, III, da Lei Federal nº 8.666/1993, de acordo com percentuais sobre o 
Valores Globais Estimados dos contratos, listados abaixo:  

 
a) UMF I: 1% do Valor Global Mínimo Estimado do Contrato, equivalente a R$ 

xxxx (xxx reais);  
b) UMF II: 0,7% do Valor Global Mínimo Estimado, equivalente a R$ xxxx (xxx 

reais); 
c) UMF III: 0,5% do Valor Global Mínimo Estimado, equivalente a R$ xxxx (xxx 

reais). 
 
13.1.3. A garantia da proposta responderá pelas penalidades e indenizações devidas 

pelas licitantes ao poder concedente durante a concorrência e até a data da 
assinatura do contrato, podendo ser executada mediante prévia notificação à 
licitante.  
 

13.1.4. A garantia da proposta deverá ter prazo mínimo de 180 (cento e oitenta) dias, 
contados a partir da data da sessão de abertura dos envelopes de habilitação, 
devendo ser revalidada pela licitante sempre que necessária. 

 
13.1.5. Caso seja necessária a prorrogação do prazo da garantia de proposta, a CEL 

emitirá notificação à licitante, em até 30 (trinta) dias antes do vencimento do 
prazo previsto no item acima.  

 
13.1.6. Será inabilitada a licitante que não comprovar a renovação da garantia de 

proposta até o 5º (quinto) dia útil anterior ao seu vencimento.  
 

13.1.7. Para a licitante que se apresentar na forma de consórcio, a garantia de proposta 
poderá ser apresentada em nome de qualquer das consorciadas, podendo o 
valor exigido ser atendido pela soma de garantias apresentadas por cada 
consorciada. 

 
13.1.8. É vedada qualquer modificação nos termos e condições da garantia de proposta 

apresentada.  
 

13.1.9. A devolução da garantia de proposta dos licitantes ocorrerá: 
 

13.1.9.1. em até 15 (quinze) dias após a conclusão da fase de habilitação, para os 
licitantes desclassificados na fase de habilitação; 

13.1.9.2. em até 15 (quinze) dias após a assinatura dos contratos de concessão 
florestal, para os demais licitantes 

 
13.1.10. Ocorrendo revogação ou anulação da licitação, as garantias das propostas 

oferecidas pelas licitantes serão liberadas.  
 

13.2. Da garantia de execução contratual 

 
13.2.1. A garantia de execução contratual deverá ser prestada em qualquer das formas 

previstas no art. 56, §1º e seus incisos da Lei Federal nº 8.666/1993 c/c o art. 21, 
§2º e seus incisos da Lei Federal nº 11.284/2006, conforme orientações contidas 
no Anexo 9 deste Edital. 

 
13.2.2. A garantia de execução contratual cobrirá inadimplências no pagamento das 
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obrigações contratuais, assim como de sanções previstas no contrato de 
concessão, que não couberem mais recursos administrativos. 
 

13.2.3. O valor mínimo da garantia de execução contratual é de 40% do Valor de 
Referência do Contrato (VRC), a ser prestado nas seguintes parcelas: 

 
I. 40% do valor da garantia de execução contratual antes da assinatura 

do contrato de concessão florestal; 
 

II. 40% do valor da garantia de execução contratual, adicionais aos 
valores integralizados no inciso I, em 12 (doze) meses após a 
assinatura do contrato de concessão florestal; 

 
III. 20% do valor da garantia de execução contratual em 24 (vinte e 

quatro) meses após a assinatura do contrato de concessão florestal. 
 

13.2.3.1. As garantias nas fases indicadas nos incisos II e III do item 13.2.3, terão 
prazos adicionais de 15 (quinze) dias para serem prestadas por pessoa 
jurídica de pequeno porte, microempresas e associações de comunidades 
locais. 

 
13.2.4. É facultado ao concessionário ampliar os valores da Garantia de Execução do 

Contrato além do mínimo estabelecido neste Edital até o limite do Valor de 
Referência do Contrato (VRC). 
 

13.2.5. A existência de garantia válida e atualizada, nos termos deste Edital e do 
contrato, é condição para manutenção dos direitos outorgados pelo contrato de 
concessão florestal. 
 

13.2.6. Não será aceita a garantia prestada por terceiros, ainda que parcial.  
 

13.2.7. Somente serão aceitas as garantias prestadas em observância às normas que 
regem cada modalidade, conforme apresentadas no Anexo 9. 

 
13.3. Das condições gerais 

 
13.3.1. As cartas de fiança e as apólices de seguro-garantia deverão ter vigência mínima 

de 1 (um) ano a contar da data de sua emissão, sendo de inteira 
responsabilidade da concessionária mantê-las em plena vigência e de forma 
ininterrupta durante toda a vigência do contrato, devendo promover as 
necessárias renovações e atualizações, com no mínimo 30 (trinta) dias antes de 
seu vencimento. 

 
13.3.1.1. O valor da garantia será atualizado anualmente junto à atualização do 

Preço Contratado e do Valor de Referência do Contrato, seguindo, para tal, 
o mesmo índice utilizado para a atualização desses parâmetros. 

 
13.3.1.2. Para títulos de duração acima de 1 (um) ano de renovação, fora de seus 

prazos de vencimento, deverá ser feita de forma imediata sempre que o 
valor atualizado, informado pelo Órgão Gestor, for superior a 10% do valor 
segurado ou prestado na forma de garantia. 
 

13.3.1.3. O concessionário deverá encaminhar ao Órgão Gestor, documento 
comprobatório de que as cartas de fiança bancária ou apólices dos seguros-
garantia foram renovadas e tiveram seus valores reajustados na forma do 
item 13.3.1. deste Edital. 
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13.3.2. Qualquer modificação no conteúdo da carta de fiança ou no seguro-garantia 

deve ser previamente submetida à aprovação do Órgão Gestor. 
 

13.3.3. A presença de garantia de execução do contrato válida e atualizada é condição 
obrigatória para o início ou continuidade das operações florestais dentro da UMF. 

 
13.3.4. A atualização da garantia prestada em caução deverá ser efetuada em até 30 

(trinta) dias após o órgão gestor informar o novo valor. 
 

13.3.5. Em caso de existência de débitos por parte do concessionário, o não 
cumprimento do prazo estabelecido no item 13.3.4. implicará a imediata abertura 
de processo administrativo para a execução do título com vistas à quitação da 
dívida. 

 
13.3.6. Em caso de execução da garantia, a recomposição dos valores deverá ser feita 

dentro dos prazos especificados, sob pena de paralização das atividades na 
UMF: 

 
I. prazo máximo de 45 (quarenta e cinco) dias para a garantia de 

execução do contrato quando em período de operações florestais na 
UMF; 

 
II. prazo máximo de 60 (sessenta) dias para a garantia de execução do 

contrato quando fora do período de operações florestais na UMF. 
 

13.3.7. Caso o valor da garantia seja insuficiente para a cobertura dos eventos listados, 
permanecerá o concessionário responsável pelo valor remanescente. 

 
14. DO REGIME ECONÔMICO E FINANCEIRO DO CONTRATO 

 
14.1. O regime econômico e financeiro dos contratos é composto por obrigações 

financeiras calculadas a partir de parâmetros produtivos, econômicos e financeiros e 
lastreado pela proposta econômica apresentada pelo concessionário. 

 
14.2. São obrigações financeiras do contrato de concessão florestal: 

 
14.2.1. o pagamento de preço calculado sobre os custos de realização do Edital de 

licitação da concessão florestal da UMF, conforme o item 14.3. deste Edital, o 
art. 37, e seus parágrafos, do Decreto Federal nº 6.063/2007, definido de forma 
proporcional à área de cada UMF; 

 
14.2.2. o pagamento de preço, não inferior ao Preço Mínimo do Edital (PME), reajustado 

anualmente pelo índice definido no Anexo 13 desse Edital de Concorrência, por 
m3 de madeira em tora produzida; 
 

14.2.3. o pagamento de valor mínimo anual, independentemente da produção ou dos 
valores auferidos pelo concessionário com a exploração do objeto da concessão, 
nos termos da Lei Federal nº 11.284/2006, do Decreto Federal nº 6.063/2007 e 
do item 14.5.6 e do Anexo 13 deste Edital de licitação; 
 

14.2.4. a indisponibilidade pelo concessionário, salvo disposição contratual em contrário, 
dos bens considerados reversíveis, especificados na Cláusula 10ª da minuta de 
contrato, Anexo 13 deste Edital; 
 

14.2.5. a responsabilidade da concessionária de realizar outros investimentos previstos 
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no contrato. 
 

14.3. O custo de realização deste Edital é de R$ XXXX,XX, a ser dividido de forma 
proporcional às áreas das UMFs, na seguinte proporção: 

 
UMF 1 – 13% do custo do Edital – R$ XXXX,XX; 
UMF 2 – 33% do custo do Edital – R$ XXXX,XX; 
UMF 3 – 54% do custo do Edital – R$ XXXX,XX. 

 
14.3.1. Os custos do Edital de Concorrência n° XX/2020 estão discriminados no Anexo 

15 deste Edital e deverão ser pagos em quatro parcelas, ao longo do primeiro 
ano da assinatura do contrato. 

 
14.3.2. Em atendimento ao § 2º, art. 24, da Lei Federal nº 11.284/2006, as empresas de 

pequeno porte, microempresas e associações de comunidade locais ficarão 
dispensadas do ressarcimento. 

 
14.4. Parâmetros produtivos 

 

14.4.1. A Produtividade Anual Estimada é a base para o cálculo do Valor de Referência 
do Contrato (VRC) e foi calculado de acordo com metodologia adotada pelo 
Serviço Florestal Brasileiro, com produtividade estimada de X à X m3/ha, 
conforme Quadro 2, abaixo: 

 
Quadro 2 – Estimativa de produtividade anual por Unidade de Manejo Florestal1. 

UMFs 
Área total 

da UMF (ha) 

Áreas de 
APPs 
(ha) 

Área de 
Reserva 

Absoluta (ha) 

Área efetiva 
de manejo 

(ha) 

Produção Anual 
Estimada (m3) 

F.E do Rio 
Liberdade - 
UMF 1 

31.219 1.663 1.478 28.080 20.432 

F.E. do Mogno - 
UMF 2 

78.794 4.696 3.705 70.394 54.392 

F.E. do Rio 
Gregório - UMF 
3 

128.595 7.998 6.030 114.568 88.361 

1
 Parâmetros calculados utilizando como base uma produtividade média esperada para cada UMF (com base no 

inventário florestal) e ciclo de rotação mínima de 25 (vinte e cinco) anos. 
 

14.5. Parâmetros econômicos e financeiros 

 
14.5.1. Preço Mínimo do Edital (PME) - preço mínimo estabelecido em Edital, por 

m3 de tora extraída da UMF estão definidos no item 8.9.1.6. deste Edital. 
 

14.5.2. Preço Ofertado (PO) - valor em real (R$) ofertado pelos licitantes do 

certame licitatório, igual ou maior que o PME, por m3 do produto madeira em 
tora, que determina a pontuação da proposta de preço dos licitantes. 

 
14.5.3. Preço Contratado (PC) - preço ofertado (PO) pelo vencedor da 

concorrência pública. 
 

14.5.4. Valor de Referência do Contrato (VRC) - valor médio de um ano de 

produção de madeira em tora, calculado com base no preço contratado 
(PC), na produtividade estimada e a área efetiva anual de manejo florestal 
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da UMF, conforme fórmula abaixo: 
 

VRC = PC × AEMF × ProdE 
 

Onde: 

VRC – Valor de Referência do Contrato (R$); 
PC - Preço Contratado (R$/ m3 de tora); 
AEMF – Área Efetiva de Manejo Florestal anual (hectares); 
ProdE – Produção estimada média por hectare (m3/ha). 

 
14.5.5. Valor Global Mínimo Estimado do Contrato (VGMEC) - estimativa do 

valor global mínimo do Edital, utilizado para o cálculo da garantia de 
proposta, conforme a seguinte fórmula: 

 
VGMEC = ProdE × AEMF × C × PME 

 
Onde: 

VGMEC – Valor Global Mínimo Estimado do Contrato (R$); 
ProdE – Produção estimada média por hectare (m3/ha); 
AEMF – Área Efetiva de Manejo Florestal anual (hectares); 
C – Ciclo de rotação do Manejo Florestal: mínimo de 25 anos, para todas as 
UMFs, limitado ao prazo do contrato de concessão florestal; 
PME – Preço Mínimo do Edital (R$/ m3 de tora). 

 
14.5.6. Valor Mínimo Anual (VMA) - valor fixado em contrato a ser pago 

anualmente, independentemente da produção e dos valores auferidos pela 
exploração do objeto da concessão, conforme fórmula abaixo: 

 
VMA=VRC×% 

 
Onde: 
VMA – Valor Mínimo Anual (R$); 
VRC – Valor de Referência do Contrato (R$); 
% – Percentual a ser aplicado de acordo com o estágio de execução do contrato 
(1º ano 5%, 2º ano 10% e a partir do 3º ano 30%). 

 
15. DA BONIFICAÇÃO 
 

15.1. A bonificação dos contratos de concessão florestal, prevista no inciso XIX do art. 30 
da Lei Federal nº 11.284/2006, é um desconto percentual que incide apenas sobre o 
preço estabelecido em contrato para o produto madeira em tora e tem seus limites e 
prazos estabelecidos contrato, conforme normas estabelecidas no Anexo 13. 

 
15.2. Os indicadores de bonificação e seus respectivos percentuais estão estabelecidos no 

Anexo 12 deste Edital. 
 

15.3. A bonificação somente será aplicada se atendidas as seguintes condições 
simultaneamente: 

I. Existência de ágio contratual, definido a partir da diferença nominal entre o 
preço contratado (PC) e preço mínimo do Edital (PME); 

II. Alcance dos parâmetros mínimos de desempenho para bonificação constantes 
do Edital da Concorrência nº _____/_____ e aprovação dos investimentos 
realizados pelo Órgão Gestor, por meio de relatório circunstanciado; 

III. Cumprimento da proposta técnica, com alcance dos valores dos indicadores 
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classificatórios estabelecidos em contrato; 

IV. Inexistência de aplicação de sanção administrativa e suspensão a que se refere 
o §2º do art. 30 da Lei Federal nº 11.284/2006, confirmada pelo Órgão Gestor, 
no período em relação ao qual a bonificação está sendo solicitada; 

V. Produção superior ao valor mínimo anual no ano no qual a bonificação será 
aplicada. 

 
16. AUDITORIAS FLORESTAIS 

 
16.1. As áreas de concessão florestal serão submetidas a auditorias florestais, de caráter 

independente, em prazos não superiores a 3 (três) anos, a contar da aprovação do 1º 
Plano Operacional Anual, conforme Anexo 13 deste Edital. 

 
16.2. 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 Federal nº 11.284/2006 e dos arts. 57, 58 e 59 do 
Decreto Federal n° 6.063/2007. 

 
16.3. A auditoria para a certificação socioambiental poderá ser considerada para fins de 

cumprimento da obrigação estabelecida no Item 16.1 deste Edital, desde que atenda 
às determinações estabelecidas na Lei Federal nº 11.284/2006, no Decreto Federal 
n° 6.063/2007 e na Portaria nº 235, de 08 de maio de 2012, do INMETRO. 

 
17. DOS BENS REVERSÍVEIS 
 

17.1. Bens reversíveis são investimentos em infraestrutura física realizados pelo 
concessionário que retornam em favor do Estado com o encerramento do contrato de 
concessão florestal, conforme estabelecido na minuta do contrato, Anexo 13 deste 
Edital.  

 
18. DA ALOCAÇÃO DOS RISCOS DE EXECUÇÃO DO CONTRATO 
 

18.1. A alocação dos riscos de execução do contrato entre as partes está expressa na 
Cláusula 20ª da minuta do contrato, Anexo 13 deste Edital. 

 
19. DO REEQUILÍBRIO ECONÔMICO E FINANCEIRO DO CONTRATO 

 
19.1. O equilíbrio econômico-financeiro do contrato de concessão florestal poderá ser 

reestabelecido, nos casos previstos no art. 65, II, d, da Lei Federal nº 8.666/1993 e 
de acordo com as regras estabelecidas em contrato, Anexo 13 deste Edital. 

 
20. DA RELAÇÃO COM AS COMUNIDADES LOCAIS 

 
20.1. As comunidades locais terão prioridade na exploração de produtos não madeireiros 

dentro da UMF. 
 

20.2. O concessionário irá elaborar até o 18º mês após a assinatura do contrato estudo de 
Plano de compatibilização da atividade de manejo florestal com as populações locais, 
conforme a minuta de contrato, Anexo 13 deste Edital. 
 

20.3. O concessionário deverá estabelecer Ouvidoria própria para receber demandas e 
reclamações das comunidades locais, conforme detalhamento provido pelo contrato, 
Anexo 13. 
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21. DISPOSIÇÕES GERAIS E FINAIS 

 
21.1. A edição de normas supervenientes atinentes ao objeto deste Edital alcançará a 

licitação e o contrato que dela decorrer.  
 

21.2. Inovações regulatórias que alterem as condições de elaboração de propostas, 
ocorridas com menos de 45 (quarenta e cinco) dias da data final de apresentação 
das mesmas, implicarão na definição de nova data para apresentação de propostas, 
respeitado o prazo mínimo de 45 dias a partir da publicação da nova norma, em 
consonância ao disposto no art. 21, § 2º, inciso I, alínea b, da Lei Federal nº 
8.666/1993. 

21.3. Fica o concessionário obrigado a manter as condições de habilitação estabelecidas 
neste Edital durante todo o período de vigência do contrato de concessão florestal.  
 

21.4. Qualquer cidadão é parte legítima para impugnar este Edital por irregularidade, na 
aplicação da Lei Federal nº 8.666/1993, devendo protocolar o pedido até 5 (cinco) 
dias úteis antes da data fixada para a abertura dos envelopes de habilitação. 
 

21.5. Decairá do direito de impugnar os termos deste Edital a licitante que não o fizer até o 
segundo dia útil que anteceder a abertura dos envelopes de habilitação. 
 

21.6. A autoridade competente poderá revogar a licitação por razões de interesse público 
decorrente de fato superveniente devidamente comprovado, pertinente e suficiente 
para justificar tal conduta, devendo anulá-la por ilegalidade, de ofício ou por 
provocação de terceiros, mediante parecer escrito e devidamente fundamentado. 
 

21.7. A anulação do procedimento licitatório por motivo de ilegalidade não gera obrigação 
de indenizar, por parte do poder concedente. 
 

21.8. É facultada à CEL ou à autoridade superior, em qualquer fase desta Concorrência, a 
promoção de diligência destinada a esclarecer ou completar a instrução do processo, 
vedada a inclusão posterior de documento ou informação que deveria constar 
originariamente das propostas e permitida a eventual suspensão de sessão pública 
em andamento para os esclarecimentos que se fizerem necessários. 
 

21.9. Os envelopes com as propostas das empresas inabilitadas, assim como os 
envelopes com as propostas de preço das licitantes desclassificadas quando da 
apresentação da proposta técnica, ficarão à disposição pelo período de 10 (dez) dias 
úteis, contados do encerramento da licitação, após o que serão destruídos pela CEL. 
 

21.10. Não havendo expediente na data marcada para qualquer ato público relativo a 
esta Concorrência, ficará a reunião adiada para o primeiro dia útil subsequente, na 
mesma hora e local. 
 

21.11. O enquadramento de licitantes e concessionários como micro e pequenas 
empresas, para acesso aos benefícios previstos no artigo 24, § 2º, da Lei Federal nº 
11.284/2006, será realizado de acordo com os parâmetros estabelecidos na Lei 
Complementar Federal nº 123/2006, atualizada pela Lei Complementar Federal nº 
147/2014, Decreto Federal nº 8.538/2015/2015. 
   

21.12. Anualmente, até o dia do apostilamento para a atualização anual dos preços, o 
concessionário deverá comprovar ao Órgão Gestor seu enquadramento como micro 
ou pequena empresa. 
 

21.13. Cooperativas são consideradas empreendimentos associativos para fins de 
acesso aos benefícios previstos na Lei Federal nº 11.284/2006. 
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21.14. Consoante dispõe o art. 34 da Lei Federal nº 11.488/2007, podem ser aplicados 

às cooperativas, enquadradas até o limite de receita bruta definido no inciso II do 
caput do art. 3º da Lei Complementar Federal nº 123/2006, os benefícios específicos 
da microempresa e empresa de pequeno porte previstos na Lei Federal nº 
11.284/2006. 
 

21.15. No caso de consórcios entre empresas e cooperativas, irá prevalecer, para análise 
do enquadramento do consórcio, o balanço contábil com maior movimentação 
financeira entre os consorciados. 
 

21.16. A descoberta de quaisquer elementos de interesse arqueológico ou pré-histórico, 
histórico, artístico ou numismático será imediatamente comunicada pelo 
concessionário ao Instituto do Patrimônio Histórico e Artístico Nacional e ao Órgão 
Gestor. 
 

21.17. Qualquer alteração no Edital será divulgada no DOE e no sítio eletrônico 
www.sema.ac.gov.br, sendo de única e exclusiva responsabilidade das licitantes o 
acompanhamento de eventuais atualizações. 

 
22. ANEXOS DO EDITAL DE CONCORRÊNCIA Nº XX/2020 
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ESTADO DO ACRE 

SECRETARIA DE ESTADO DE MEIO AMBIENTE – SEMA 
 

ANEXO 1 

RELAÇÃO DAS UNIDADES DE MANEJO FLORESTAL 
 

Para o presente Edital de concessão florestal, serão licitadas 3 (três) Unidades de 
Manejo Florestal (UMFs) localizadas no Complexo de Florestas Estaduais do Rio Gregório – 
CFERG, sendo este formado pela Floresta Estadual do Mogno, Floresta Estadual do Rio 
Liberdade e Floresta Estadual do Rio Gregório, onde cada floresta estadual possui 1 (uma) 
UMF, distribuídas segundo a Tabela 1 e a Figura 1. 

As delimitações, cálculos de áreas e perímetros foram realizadas com base nas cartas 
planialtimétricas em escala 1:100.000. Para geração dos memoriais descritivos de cada UMF, 
foram analisados os decretos de criação de cada Floresta Estadual (FE), modelos digitais de 
elevação e dados vetoriais relacionados a seguir: 

 

 Plano de Manejo das Florestas Estaduais (FE do Rio Liberdade, FE do Mogno e FE 
do Rio Gregório); 

 Divisão territorial dos municípios brasileiros (IBGE); 

 Estradas (IBGE); 

 Hidrografia e vegetação (SEMA-AC); e 

 Modelo digital de superfície (SRTM 30 m). 

 
Foram consideradas as seguintes premissas para definição do tamanho das UMFs1: 

 

 Área máxima da UMF não superior a 10% do total da área das florestas públicas 
estaduais disponíveis para concessão; 

 Consumo médio anual em toras: UMF 1 (20.432m³/ano1); UMF 2 (54.392m³/ano1); e 
UMF 3 (88.361 m³/ano1); 

 Intensidade de exploração: UMF 1 (20,22 m³/ha1); UMF 2 (21,50 m³/ha1); e UMF 3 
(21,50 m³/ha1); 

 Ciclo de corte: mínimo de 25 anos; 

 Área da Unidade de Produção Anual (UPA) suficiente para a produção da demanda 
anual; 

 Área de Reserva Absoluta de 5%. 

 

Tabela 1. Unidades de Manejo Florestal do Complexo de Florestas Estaduais do Rio Gregório 

(em hectares). 
 

Unidade de Manejo 
Florestal 

Categoria 
Efetivo 
manejo 

APP 
Reserva 

absoluta* 
Total 

FE do Rio Liberdade - 
UMF 1 

Pequena 28.079,16 1.662,96 1.477,85 31.219,97 

FE do Mogno - 
UMF 2 

Média 70.394,27 4.695,63 3.704,96 78.794,86 

FE do Rio Gregório - 
  UMF 3  

Grande 114.567,93 7.997,54 6.029,89 128.595,36 

* Para o cálculo da área de Reserva Absoluta não são computadas as Áreas de Preservação Permanente (APP). 

 

 
 

1
 Os dados utilizados nas estimativas são oriundos do inventário florestal diagnóstico, respeitando o limite de 21,5 

m³/ha e aproveitamento de 90% do potencial  volumétrico. 
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Figura 1. Localização das Unidades de Manejo Florestal do Complexo de Florestas Estaduais 

do Rio Gregório, município de Tarauacá, Estado do Acre. 

 
A seguir são apresentados os memoriais descritivos e os mapas das 3 (três) Unidades 

de Manejo Florestal em concessão florestal do Complexo de Florestas Estaduais do Rio 
Gregório, na Concorrência nº XX/2020. 
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Memorial descritivo 
 

Imóvel: Floresta Estadual do Rio Liberdade 
Município: Tarauacá 
Matrícula: UMF1 
Área: 312.199.713,16 m² ou 31.219,9713 ha 
Perímetro: 111.723,14 m 

 

Inicia-se a descrição deste perímetro no vértice P1, definido pelas coordenadas E: 169.179,040 m e N: 
9.130.747,512 m com azimute 102° 15' 30,18'' e distância de 48,56 m até o vértice P2, definido pelas coordenadas 
E: 169.226,496 m e N: 9.130.737,201 m com azimute 101° 46' 49,08'' e distância de 83,45 m até o vértice P3, 
definido pelas coordenadas E: 169.308,186 m e N: 9.130.720,165 m com azimute 101° 18' 07,76'' e distância de 
1.036,40 m até o vértice P4, definido pelas coordenadas E: 170.324,491 m e N: 9.130.517,047 m com azimute 
101° 32' 08,12'' e distância de 715,19 m até o vértice P5, definido pelas coordenadas E: 171.025,239 m e N: 
9.130.374,025 m com azimute 101° 23' 33,28'' e distância de 24,23 m até o vértice P6, definido pelas coordenadas 
E: 171.048,990 m e N: 9.130.369,239 m com azimute 103° 08' 41,53'' e distância de 0,05 m até o vértice P7, 
definido pelas coordenadas E: 171.049,040 m e N: 9.130.369,227 m com azimute 101° 15' 32,96'' e distância de 
0,64 m até o vértice P8, definido pelas coordenadas E: 171.049,670 m e N: 9.130.369,102 m com azimute 101° 
15' 26,48'' e distância de 1.515,80 m até o vértice P9, definido pelas coordenadas E: 172.536,308 m e N: 
9.130.073,193 m com azimute 101° 26' 30,61'' e distância de 4.258,04 m até o vértice P10, definido pelas 
coordenadas E: 176.709,728 m e N: 9.129.228,512 m com azimute 101° 42' 20,82'' e distância de 919,75 m até o 
vértice P11, definido pelas coordenadas E: 177.610,351 m e N: 9.129.041,907 m com azimute 101° 35' 51,48'' e 
distância de 18,85 m até o vértice P12, definido pelas coordenadas E: 177.628,819 m e N: 9.129.038,117 m com 
azimute 101° 29' 23,09'' e distância de 1.708,56 m até o vértice P13, definido pelas coordenadas E: 179.303,145 
m e N: 9.128.697,784 m com azimute 101° 22' 12,11'' e distância de 20,92 m até o vértice P14, definido pelas 
coordenadas E: 179.323,656 m e N: 9.128.693,659 m com azimute 99° 22' 29,84'' e distância de 24,32 m até o 
vértice P15, definido pelas coordenadas E: 179.347,654 m e N: 9.128.689,697 m com azimute 103° 07' 37,93'' e 
distância de 24,41 m até o vértice P16, definido pelas coordenadas E: 179.371,428 m e N: 9.128.684,153 m com 
azimute 101° 15' 16,43'' e distância de 678,31 m até o vértice P17, definido pelas coordenadas E: 180.036,693 m 
e N: 9.128.551,768 m com azimute 101° 15' 22,67'' e distância de 0,40 m até o vértice P18, definido pelas 
coordenadas E: 180.037,084 m e N: 9.128.551,690 m com azimute 101° 12' 36,13'' e distância de 7,04 m até o 
vértice P19, definido pelas coordenadas E: 180.043,991 m e N: 9.128.550,322 m com azimute 101° 10' 09,47'' e 
distância de 281,92 m até o vértice P20, definido pelas coordenadas E: 180.320,566 m e N: 9.128.495,712 m com 
azimute 101° 22' 26,49'' e distância de 2.770,64 m até o vértice P21, definido pelas coordenadas E: 183.036,794 
m e N: 9.127.949,306 m com azimute 102° 22' 09,71'' e distância de 16,16 m até o vértice P22, definido pelas 
coordenadas E: 183.052,583 m e N: 9.127.945,843 m com azimute 107° 27' 41,72'' e distância de 105,88 m até o 
vértice P23, definido pelas coordenadas E: 183.153,584 m e N: 9.127.914,072 m com azimute 106° 47' 55,80'' e 
distância de 115,67 m até o vértice P24, definido pelas coordenadas E: 183.264,315 m e N: 9.127.880,643 m com 
azimute 106° 08' 09,99'' e distância de 396,07 m até o vértice P25, definido pelas coordenadas E: 183.644,780 m 
e N: 9.127.770,568 m com azimute 106° 08' 10,02'' e distância de 131,53 m até o vértice P26, definido pelas 
coordenadas E: 183.771,129 m e N: 9.127.734,013 m com azimute 165° 51' 32,06'' e distância de 32,36 m até o 
vértice P27, definido pelas coordenadas E: 183.779,036 m e N: 9.127.702,629 m com azimute 163° 21' 31,68'' e 
distância de 87,33 m até o vértice P28, definido pelas coordenadas E: 183.804,046 m e N: 9.127.618,954 m com 
azimute 160° 51' 31,75'' e distância de 87,33 m até o vértice P29, definido pelas coordenadas E: 183.832,682 m e 
N: 9.127.536,450 m com azimute 158° 21' 31,62'' e distância de 87,33 m até o vértice P30, definido pelas 
coordenadas E: 183.864,890 m e N: 9.127.455,273 m com azimute 155° 51' 31,40'' e distância de 87,33 m até o 
vértice P31, definido pelas coordenadas E: 183.900,608 m e N: 9.127.375,578 m com azimute 153° 21' 31,19'' e 
distância de 87,33 m até o vértice P32, definido pelas coordenadas E: 183.939,768 m e N: 9.127.297,518 m com 
azimute 150° 51' 31,10'' e distância de 87,33 m até o vértice P33, definido pelas coordenadas E: 183.982,296 m e 
N: 9.127.221,240 m com azimute 148° 21' 31,08'' e distância de 87,33 m até o vértice P34, definido pelas 
coordenadas E: 184.028,111 m e N: 9.127.146,890 m com azimute 145° 51' 31,14'' e distância de 87,33 m até o 
vértice P35, definido pelas coordenadas E: 184.077,125 m e N: 9.127.074,608 m com azimute 143° 21' 30,52'' e 
distância de 87,33 m até o vértice P36, definido pelas coordenadas E: 184.129,245 m e N: 9.127.004,534 m com 
azimute 140° 51' 30,97'' e distância de 87,33 m até o vértice P37, definido pelas coordenadas E: 184.184,373 m e 
N: 9.126.936,800 m com azimute 138° 30' 41,99'' e distância de 22,93 m até o vértice P38, definido pelas 
coordenadas E: 184.199,564 m e N: 9.126.919,622 m com azimute 145° 51' 31,64'' e distância de 13,30 m até o 
vértice P39, definido pelas coordenadas E: 184.207,029 m e N: 9.126.908,614 m com azimute 143° 21' 31,14'' e 
distância de 87,33 m até o vértice P40, definido pelas coordenadas E: 184.259,149 m e N: 9.126.838,540 m com 
azimute 140° 53' 10,09'' e distância de 87,33 m até o vértice P41, definido pelas coordenadas E: 184.314,242 m e 
N: 9.126.770,782 m com azimute 145° 56' 29,70'' e distância de 29,17 m até o vértice P42, definido pelas 
coordenadas E: 184.330,577 m e N: 9.126.746,617 m com azimute 143° 21' 31,28'' e distância de 87,33 m até o 
vértice P43, definido pelas coordenadas E: 184.382,697 m e N: 9.126.676,543 m com azimute 140° 51' 31,34'' e 
distância de 87,33 m até o vértice P44, definido pelas coordenadas E: 184.437,824 m e N: 9.126.608,809 m com 
azimute 138° 21' 31,27'' e distância de 87,33 m até o vértice P45, definido pelas coordenadas E: 184.495,853 m e 
N: 9.126.543,544 m com azimute 135° 51' 30,92'' e distância de 87,33 m até o vértice P46, definido pelas 
coordenadas E: 184.556,674 m e N: 9.126.480,872 m com azimute 133° 21' 31,13'' e distância de 87,33 m até o 
vértice P47, definido pelas coordenadas E: 184.620,171 m e N: 9.126.420,913 m com azimute 130° 51' 30,59'' e 
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distância de 87,33 m até o vértice P48, definido pelas coordenadas E: 184.686,222 m e N: 9.126.363,781 m com 
azimute 128° 21' 31,04'' e distância de 71,00 m até o vértice P49, definido pelas coordenadas E: 184.741,897 m e 
N: 9.126.319,720 m com azimute 153° 58' 25,17'' e distância de 715,58 m até o vértice P50, definido pelas 
coordenadas E: 185.055,883 m e N: 9.125.676,702 m com azimute 174° 10' 32,96'' e distância de 58,88 m até o 
vértice P51, definido pelas coordenadas E: 185.061,858 m e N: 9.125.618,125 m com azimute 174° 10' 32,96'' e 
distância de 58,88 m até o vértice P52, definido pelas coordenadas E: 185.067,833 m e N: 9.125.559,548 m com 
azimute 174° 18' 52,31'' e distância de 183,06 m até o vértice P53, definido pelas coordenadas E: 185.085,969 m 
e N: 9.125.377,390 m com azimute 174° 16' 11,41'' e distância de 3,06 m até o vértice P54, definido pelas 
coordenadas E: 185.086,274 m e N: 9.125.374,347 m com azimute 174° 13' 36,81'' e distância de 622,95 m até o 
vértice P55, definido pelas coordenadas E: 185.148,936 m e N: 9.124.754,558 m com azimute 174° 14' 31,76'' e 
distância de 495,23 m até o vértice P56, definido pelas coordenadas E: 185.198,620 m e N: 9.124.261,826 m com 
azimute 181° 09' 20,73'' e distância de 930,55 m até o vértice P57, definido pelas coordenadas E: 185.179,850 m 
e N: 9.123.331,470 m com azimute 209° 20' 27,86'' e distância de 421,29 m até o vértice P58, definido pelas 
coordenadas E: 184.973,413 m e N: 9.122.964,220 m com azimute 209° 01' 09,37'' e distância de 22,46 m até o 
vértice P59, definido pelas coordenadas E: 184.962,518 m e N: 9.122.944,581 m com azimute 208° 41' 51,57'' e 
distância de 78,72 m até o vértice P60, definido pelas coordenadas E: 184.924,719 m e N: 9.122.875,533 m com 
azimute 207° 28' 25,70'' e distância de 85,43 m até o vértice P61, definido pelas coordenadas E: 184.885,305 m e 
N: 9.122.799,735 m com azimute 204° 22' 30,04'' e distância de 130,88 m até o vértice P62, definido pelas 
coordenadas E: 184.831,291 m e N: 9.122.680,525 m com azimute 200° 37' 29,97'' e distância de 130,88 m até o 
vértice P63, definido pelas coordenadas E: 184.785,190 m e N: 9.122.558,037 m com azimute 196° 52' 30,03'' e 
distância de 130,88 m até o vértice P64, definido pelas coordenadas E: 184.747,199 m e N: 9.122.432,796 m com 
azimute 193° 07' 30,00'' e distância de 130,88 m até o vértice P65, definido pelas coordenadas E: 184.717,480 m 
e N: 9.122.305,339 m com azimute 189° 22' 30,05'' e distância de 130,88 m até o vértice P66, definido pelas 
coordenadas E: 184.696,161 m e N: 9.122.176,210 m com azimute 185° 37' 29,97'' e distância de 130,88 m até o 
vértice P67, definido pelas coordenadas E: 184.683,333 m e N: 9.122.045,964 m com azimute 181° 52' 29,91'' e 
distância de 130,88 m até o vértice P68, definido pelas coordenadas E: 184.679,050 m e N: 9.121.915,158 m com 
azimute 178° 07' 30,08'' e distância de 130,88 m até o vértice P69, definido pelas coordenadas E: 184.683,333 m 
e N: 9.121.784,352 m com azimute 174° 22' 30,05'' e distância de 130,88 m até o vértice P70, definido pelas 
coordenadas E: 184.696,161 m e N: 9.121.654,106 m com azimute 170° 37' 29,93'' e distância de 130,88 m até o 
vértice P71, definido pelas coordenadas E: 184.717,480 m e N: 9.121.524,977 m com azimute 166° 52' 30,03'' e 
distância de 130,88 m até o vértice P72, definido pelas coordenadas E: 184.747,199 m e N: 9.121.397,520 m com 
azimute 163° 07' 29,97'' e distância de 130,88 m até o vértice P73, definido pelas coordenadas E: 184.785,190 m 
e N: 9.121.272,279 m com azimute 159° 22' 30,03'' e distância de 130,88 m até o vértice P74, definido pelas 
coordenadas E: 184.831,291 m e N: 9.121.149,791 m com azimute 155° 37' 29,96'' e distância de 130,88 m até o 
vértice P75, definido pelas coordenadas E: 184.885,305 m e N: 9.121.030,581 m com azimute 151° 52' 29,95'' e 
distância de 130,88 m até o vértice P76, definido pelas coordenadas E: 184.947,000 m e N: 9.120.915,158 m com 
azimute 148° 07' 30,14'' e distância de 130,88 m até o vértice P77, definido pelas coordenadas E: 185.016,111 m 
e N: 9.120.804,017 m com azimute 144° 22' 29,84'' e distância de 130,88 m até o vértice P78, definido pelas 
coordenadas E: 185.092,344 m e N: 9.120.697,635 m com azimute 140° 37' 29,99'' e distância de 130,88 m até o 
vértice P79, definido pelas coordenadas E: 185.175,371 m e N: 9.120.596,466 m com azimute 136° 52' 30,13'' e 
distância de 130,88 m até o vértice P80, definido pelas coordenadas E: 185.264,837 m e N: 9.120.500,944 m com 
azimute 133° 07' 29,97'' e distância de 130,88 m até o vértice P81, definido pelas coordenadas E: 185.360,359 m 
e N: 9.120.411,478 m com azimute 129° 22' 30,01'' e distância de 130,88 m até o vértice P82, definido pelas 
coordenadas E: 185.461,528 m e N: 9.120.328,451 m com azimute 125° 37' 29,94'' e distância de 130,88 m até o 
vértice P83, definido pelas coordenadas E: 185.567,910 m e N: 9.120.252,219 m com azimute 121° 52' 29,99'' e 
distância de 130,88 m até o vértice P84, definido pelas coordenadas E: 185.679,050 m e N: 9.120.183,107 m com 
azimute 118° 07' 30,05'' e distância de 130,88 m até o vértice P85, definido pelas coordenadas E: 185.794,473 m 
e N: 9.120.121,412 m com azimute 114° 22' 30,04'' e distância de 130,88 m até o vértice P86, definido pelas 
coordenadas E: 185.913,684 m e N: 9.120.067,399 m com azimute 110° 37' 29,88'' e distância de 130,88 m até o 
vértice P87, definido pelas coordenadas E: 186.036,171 m e N: 9.120.021,298 m com azimute 106° 52' 29,98'' e 
distância de 130,88 m até o vértice P88, definido pelas coordenadas E: 186.161,412 m e N: 9.119.983,306 m com 
azimute 103° 07' 30,00'' e distância de 130,88 m até o vértice P89, definido pelas coordenadas E: 186.288,870 m 
e N: 9.119.953,587 m com azimute 99° 22' 30,05'' e distância de 130,88 m até o vértice P90, definido pelas 
coordenadas E: 186.417,998 m e N: 9.119.932,268 m com azimute 95° 52' 36,31'' e distância de 113,31 m até o 
vértice P91, definido pelas coordenadas E: 186.530,713 m e N: 9.119.920,667 m com azimute 94° 15' 12,56'' e 
distância de 44,99 m até o vértice P92, definido pelas coordenadas E: 186.575,580 m e N: 9.119.917,330 m com 
azimute 94° 00' 05,60'' e distância de 17,57 m até o vértice P93, definido pelas coordenadas E: 186.593,112 m e 
N: 9.119.916,103 m com azimute 91° 52' 30,07'' e distância de 130,88 m até o vértice P94, definido pelas 
coordenadas E: 186.723,918 m e N: 9.119.911,821 m com azimute 88° 07' 29,42'' e distância de 25,41 m até o 
vértice P95, definido pelas coordenadas E: 186.749,310 m e N: 9.119.912,652 m com azimute 91° 15' 57,34'' e 
distância de 17,15 m até o vértice P96, definido pelas coordenadas E: 186.766,456 m e N: 9.119.912,273 m com 
azimute 88° 46' 52,66'' e distância de 2.365,71 m até o vértice P97, definido pelas coordenadas E: 189.131,630 m 
e N: 9.119.962,589 m com azimute 87° 30' 56,42'' e distância de 88,35 m até o vértice P98, definido pelas 
coordenadas E: 189.219,899 m e N: 9.119.966,419 m com azimute 84° 22' 30,05'' e distância de 130,88 m até o 
vértice P99, definido pelas coordenadas E: 189.350,145 m e N: 9.119.979,247 m com azimute 82° 17' 38,83'' e 
distância de 14,36 m até o vértice P100, definido pelas coordenadas E: 189.364,379 m e N: 9.119.981,173 m com 
azimute 82° 05' 18,63'' e distância de 2.631,26 m até o vértice P101, definido pelas coordenadas E: 191.970,592 
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m e N: 9.120.343,348 m com azimute 80° 25' 09,29'' e distância de 116,52 m até o vértice P102, definido pelas 
coordenadas E: 192.085,486 m e N: 9.120.362,741 m com azimute 76° 52' 30,03'' e distância de 130,88 m até o 
vértice P103, definido pelas coordenadas E: 192.212,943 m e N: 9.120.392,460 m com azimute 73° 07' 29,97'' e 
distância de 130,88 m até o vértice P104, definido pelas coordenadas E: 192.338,184 m e N: 9.120.430,451 m com 
azimute 69° 22' 29,97'' e distância de 130,88 m até o vértice P105, definido pelas coordenadas E: 192.460,672 m 
e N: 9.120.476,552 m com azimute 65° 37' 29,96'' e distância de 130,88 m até o vértice P106, definido pelas 
coordenadas E: 192.579,883 m e N: 9.120.530,566 m com azimute 61° 52' 30,03'' e distância de 130,88 m até o 
vértice P107, definido pelas coordenadas E: 192.695,305 m e N: 9.120.592,261 m com azimute 58° 55' 37,23'' e 
distância de 74,90 m até o vértice P108, definido pelas coordenadas E: 192.759,461 m e N: 9.120.630,921 m com 
azimute 57° 51' 14,51'' e distância de 2.733,54 m até o vértice P109, definido pelas coordenadas E: 195.073,934 
m e N: 9.122.085,376 m com azimute 57° 03' 07,11'' e distância de 55,99 m até o vértice P110, definido pelas 
coordenadas E: 195.120,918 m e N: 9.122.115,827 m com azimute 54° 22' 30,06'' e distância de 130,88 m até o 
vértice P111, definido pelas coordenadas E: 195.227,301 m e N: 9.122.192,060 m com azimute 50° 37' 29,89'' e 
distância de 130,88 m até o vértice P112, definido pelas coordenadas E: 195.328,470 m e N: 9.122.275,087 m com 
azimute 46° 52' 30,13'' e distância de 130,88 m até o vértice P113, definido pelas coordenadas E: 195.423,992 m 
e N: 9.122.364,553 m com azimute 43° 07' 29,97'' e distância de 130,88 m até o vértice P114, definido pelas 
coordenadas E: 195.513,458 m e N: 9.122.460,075 m com azimute 39° 22' 30,01'' e distância de 130,88 m até o 
vértice P115, definido pelas coordenadas E: 195.596,485 m e N: 9.122.561,244 m com azimute 35° 37' 29,94'' e 
distância de 130,88 m até o vértice P116, definido pelas coordenadas E: 195.672,717 m e N: 9.122.667,626 m com 
azimute 31° 52' 29,99'' e distância de 130,88 m até o vértice P117, definido pelas coordenadas E: 195.741,829 m 
e N: 9.122.778,767 m com azimute 28° 16' 04,55'' e distância de 120,90 m até o vértice P118, definido pelas 
coordenadas E: 195.799,088 m e N: 9.122.885,251 m com azimute 26° 32' 09,02'' e distância de 662,43 m até o 
vértice P119, definido pelas coordenadas E: 196.095,035 m e N: 9.123.477,900 m com azimute 26° 23' 34,77'' e 
distância de 9,98 m até o vértice P120, definido pelas coordenadas E: 196.099,470 m e N: 9.123.486,838 m com 
azimute 24° 22' 30,04'' e distância de 130,88 m até o vértice P121, definido pelas coordenadas E: 196.153,484 m 
e N: 9.123.606,049 m com azimute 20° 37' 30,03'' e distância de 130,88 m até o vértice P122, definido pelas 
coordenadas E: 196.199,585 m e N: 9.123.728,537 m com azimute 16° 52' 30,03'' e distância de 130,88 m até o 
vértice P123, definido pelas coordenadas E: 196.237,577 m e N: 9.123.853,777 m com azimute 13° 07' 29,97'' e 
distância de 130,88 m até o vértice P124, definido pelas coordenadas E: 196.267,295 m e N: 9.123.981,235 m com 
azimute 9° 22' 30,07'' e distância de 130,88 m até o vértice P125, definido pelas coordenadas E: 196.288,615 m e 
N: 9.124.110,363 m com azimute 6° 57' 31,27'' e distância de 37,78 m até o vértice P126, definido pelas 
coordenadas E: 196.293,192 m e N: 9.124.147,867 m com azimute 6° 25' 03,33'' e distância de 196,65 m até o 
vértice P127, definido pelas coordenadas E: 196.315,173 m e N: 9.124.343,290 m com azimute 94° 43' 15,49'' e 
distância de 217,13 m até o vértice P128, definido pelas coordenadas E: 196.531,569 m e N: 9.124.325,419 m com 
azimute 94° 14' 07,83'' e distância de 33,89 m até o vértice P129, definido pelas coordenadas E: 196.565,369 m e 
N: 9.124.322,916 m com azimute 91° 52' 30,08'' e distância de 130,88 m até o vértice P130, definido pelas 
coordenadas E: 196.696,175 m e N: 9.124.318,634 m com azimute 88° 07' 29,93'' e distância de 130,88 m até o 
vértice P131, definido pelas coordenadas E: 196.826,982 m e N: 9.124.322,916 m com azimute 84° 22' 30,03'' e 
distância de 130,88 m até o vértice P132, definido pelas coordenadas E: 196.957,228 m e N: 9.124.335,744 m com 
azimute 80° 37' 29,95'' e distância de 130,88 m até o vértice P133, definido pelas coordenadas E: 197.086,356 m 
e N: 9.124.357,063 m com azimute 76° 52' 30,00'' e distância de 130,88 m até o vértice P134, definido pelas 
coordenadas E: 197.213,813 m e N: 9.124.386,782 m com azimute 73° 07' 30,02'' e distância de 130,88 m até o 
vértice P135, definido pelas coordenadas E: 197.339,054 m e N: 9.124.424,774 m com azimute 69° 22' 29,97'' e 
distância de 130,88 m até o vértice P136, definido pelas coordenadas E: 197.461,542 m e N: 9.124.470,875 m com 
azimute 65° 37' 30,11'' e distância de 130,88 m até o vértice P137, definido pelas coordenadas E: 197.580,753 m 
e N: 9.124.524,888 m com azimute 61° 52' 29,95'' e distância de 130,88 m até o vértice P138, definido pelas 
coordenadas E: 197.696,175 m e N: 9.124.586,583 m com azimute 58° 07' 30,01'' e distância de 130,88 m até o 
vértice P139, definido pelas coordenadas E: 197.807,316 m e N: 9.124.655,695 m com azimute 54° 22' 30,06'' e 
distância de 130,88 m até o vértice P140, definido pelas coordenadas E: 197.913,698 m e N: 9.124.731,927 m com 
azimute 50° 37' 29,92'' e distância de 69,07 m até o vértice P141, definido pelas coordenadas E: 197.967,087 m e 
N: 9.124.775,743 m com azimute 107° 39' 17,29'' e distância de 743,02 m até o vértice P142, definido pelas 
coordenadas E: 198.675,109 m e N: 9.124.550,399 m com azimute 107° 37' 06,13'' e distância de 2,63 m até o 
vértice P143, definido pelas coordenadas E: 198.677,619 m e N: 9.124.549,602 m com azimute 107° 34' 45,67'' e 
distância de 737,20 m até o vértice P144, definido pelas coordenadas E: 199.380,394 m e N: 9.124.326,947 m com 
azimute 107° 36' 16,20'' e distância de 379,41 m até o vértice P145, definido pelas coordenadas E: 199.742,038 
m e N: 9.124.212,196 m com azimute 107° 36' 39,70'' e distância de 775,56 m até o vértice P146, definido pelas 
coordenadas E: 200.481,254 m e N: 9.123.977,546 m com azimute 107° 37' 20,27'' e distância de 0,16 m até o 
vértice P147, definido pelas coordenadas E: 200.481,407 m e N: 9.123.977,498 m com azimute 107° 36' 23,14'' e 
distância de 383,44 m até o vértice P148, definido pelas coordenadas E: 200.846,890 m e N: 9.123.861,515 m com 
azimute 107° 37' 24,14'' e distância de 396,46 m até o vértice P149, definido pelas coordenadas E: 201.224,742 
m e N: 9.123.741,483 m com azimute 107° 38' 12,84'' e distância de 191,72 m até o vértice P150, definido pelas 
coordenadas E: 201.407,448 m e N: 9.123.683,396 m com azimute 107° 39' 01,93'' e distância de 191,48 m até o 
vértice P151, definido pelas coordenadas E: 201.589,916 m e N: 9.123.625,336 m com azimute 107° 37' 36,67'' e 
distância de 1,79 m até o vértice P152, definido pelas coordenadas E: 201.591,624 m e N: 9.123.624,794 m com 
azimute 107° 35' 57,18'' e distância de 381,94 m até o vértice P153, definido pelas coordenadas E: 201.955,691 
m e N: 9.123.509,310 m com azimute 106° 44' 52,02'' e distância de 59,44 m até o vértice P154, definido pelas 
coordenadas E: 202.012,608 m e N: 9.123.492,183 m com azimute 105° 53' 46,92'' e distância de 384,63 m até o 
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vértice P155, definido pelas coordenadas E: 202.382,530 m e N: 9.123.386,833 m com azimute 105° 53' 43,77'' e 
distância de 0,49 m até o vértice P156, definido pelas coordenadas E: 202.383,000 m e N: 9.123.386,699 m com 
azimute 105° 52' 56,52'' e distância de 766,52 m até o vértice P157, definido pelas coordenadas E: 203.120,260 
m e N: 9.123.176,930 m com azimute 105° 54' 12,38'' e distância de 378,38 m até o vértice P158, definido pelas 
coordenadas E: 203.484,155 m e N: 9.123.073,249 m com azimute 105° 47' 28,43'' e distância de 7,83 m até o 
vértice P159, definido pelas coordenadas E: 203.491,685 m e N: 9.123.071,119 m com azimute 105° 40' 45,29'' e 
distância de 488,72 m até o vértice P160, definido pelas coordenadas E: 203.962,220 m e N: 9.122.939,041 m com 
azimute 105° 43' 02,71'' e distância de 390,05 m até o vértice P161, definido pelas coordenadas E: 204.337,690 
m e N: 9.122.833,378 m com azimute 105° 42' 54,28'' e distância de 0,32 m até o vértice P162, definido pelas 
coordenadas E: 204.338,000 m e N: 9.122.833,291 m com azimute 105° 42' 29,62'' e distância de 380,56 m até o 
vértice P163, definido pelas coordenadas E: 204.704,347 m e N: 9.122.730,259 m com azimute 105° 43' 07,15'' e 
distância de 734,23 m até o vértice P164, definido pelas coordenadas E: 205.411,116 m e N: 9.122.531,347 m com 
azimute 206° 02' 11,22'' e distância de 586,97 m até o vértice P165, definido pelas coordenadas E: 205.153,470 
m e N: 9.122.003,948 m com azimute 294° 22' 30,00'' e distância de 123,42 m até o vértice P166, definido pelas 
coordenadas E: 205.041,053 m e N: 9.122.054,883 m com azimute 290° 37' 29,82'' e distância de 130,88 m até o 
vértice P167, definido pelas coordenadas E: 204.918,565 m e N: 9.122.100,985 m com azimute 286° 52' 30,03'' e 
distância de 130,88 m até o vértice P168, definido pelas coordenadas E: 204.793,324 m e N: 9.122.138,976 m com 
azimute 283° 07' 29,97'' e distância de 130,88 m até o vértice P169, definido pelas coordenadas E: 204.665,866 
m e N: 9.122.168,695 m com azimute 279° 22' 30,07'' e distância de 130,88 m até o vértice P170, definido pelas 
coordenadas E: 204.536,738 m e N: 9.122.190,014 m com azimute 275° 37' 29,97'' e distância de 130,88 m até o 
vértice P171, definido pelas coordenadas E: 204.406,492 m e N: 9.122.202,842 m com azimute 271° 52' 30,07'' e 
distância de 130,88 m até o vértice P172, definido pelas coordenadas E: 204.275,686 m e N: 9.122.207,124 m com 
azimute 270° e distância de 47,05 m até o vértice P173, definido pelas coordenadas E: 204.228,636 m e N: 
9.122.207,124 m com azimute 268° 07' 29,93'' e distância de 130,88 m até o vértice P174, definido pelas 
coordenadas E: 204.097,830 m e N: 9.122.202,842 m com azimute 264° 22' 30,03'' e distância de 130,88 m até o 
vértice P175, definido pelas coordenadas E: 203.967,584 m e N: 9.122.190,014 m com azimute 260° 37' 30,08'' e 
distância de 130,88 m até o vértice P176, definido pelas coordenadas E: 203.838,456 m e N: 9.122.168,695 m com 
azimute 256° 52' 30,03'' e distância de 130,88 m até o vértice P177, definido pelas coordenadas E: 203.710,998 
m e N: 9.122.138,976 m com azimute 253° 07' 29,97'' e distância de 130,88 m até o vértice P178, definido pelas 
coordenadas E: 203.585,758 m e N: 9.122.100,985 m com azimute 249° 28' 09,01'' e distância de 124,30 m até o 
vértice P179, definido pelas coordenadas E: 203.469,348 m e N: 9.122.057,390 m com azimute 248° 06' 16,07'' e 
distância de 42,20 m até o vértice P180, definido pelas coordenadas E: 203.430,197 m e N: 9.122.041,654 m com 
azimute 245° 37' 29,96'' e distância de 130,88 m até o vértice P181, definido pelas coordenadas E: 203.310,986 
m e N: 9.121.987,641 m com azimute 241° 52' 29,95'' e distância de 130,88 m até o vértice P182, definido pelas 
coordenadas E: 203.195,563 m e N: 9.121.925,946 m com azimute 239° 42' 45,23'' e distância de 20,06 m até o 
vértice P183, definido pelas coordenadas E: 203.178,239 m e N: 9.121.915,827 m com azimute 241° 28' 17,34'' e 
distância de 102,72 m até o vértice P184, definido pelas coordenadas E: 203.087,993 m e N: 9.121.866,770 m com 
azimute 238° 51' 18,30'' e distância de 79,92 m até o vértice P185, definido pelas coordenadas E: 203.019,589 m 
e N: 9.121.825,433 m com azimute 240° 10' 52,80'' e distância de 12,65 m até o vértice P186, definido pelas 
coordenadas E: 203.008,618 m e N: 9.121.819,144 m com azimute 238° 07' 30,01'' e distância de 130,88 m até o 
vértice P187, definido pelas coordenadas E: 202.897,477 m e N: 9.121.750,033 m com azimute 234° 22' 30,00'' e 
distância de 130,62 m até o vértice P188, definido pelas coordenadas E: 202.791,303 m e N: 9.121.673,949 m com 
azimute 245° 37' 32,05'' e distância de 3,96 m até o vértice P189, definido pelas coordenadas E: 202.787,693 m e 
N: 9.121.672,314 m com azimute 241° 52' 30,24'' e distância de 16,42 m até o vértice P190, definido pelas 
coordenadas E: 202.773,213 m e N: 9.121.664,574 m com azimute 245° 37' 29,91'' e distância de 96,18 m até o 
vértice P191, definido pelas coordenadas E: 202.685,609 m e N: 9.121.624,881 m com azimute 241° 52' 29,95'' e 
distância de 130,88 m até o vértice P192, definido pelas coordenadas E: 202.570,187 m e N: 9.121.563,187 m com 
azimute 238° 07' 30,95'' e distância de 5,42 m até o vértice P193, definido pelas coordenadas E: 202.565,584 m e 
N: 9.121.560,324 m com azimute 249° 22' 29,93'' e distância de 64,93 m até o vértice P194, definido pelas 
coordenadas E: 202.504,820 m e N: 9.121.537,454 m com azimute 245° 37' 29,96'' e distância de 130,88 m até o 
vértice P195, definido pelas coordenadas E: 202.385,609 m e N: 9.121.483,441 m com azimute 241° 52' 29,95'' e 
distância de 130,88 m até o vértice P196, definido pelas coordenadas E: 202.270,187 m e N: 9.121.421,746 m com 
azimute 238° 40' 23,61'' e distância de 92,62 m até o vértice P197, definido pelas coordenadas E: 202.191,070 m 
e N: 9.121.373,592 m com azimute 237° 20' 47,12'' e distância de 285,05 m até o vértice P198, definido pelas 
coordenadas E: 201.951,070 m e N: 9.121.219,789 m com azimute 236° 47' 53,47'' e distância de 38,27 m até o 
vértice P199, definido pelas coordenadas E: 201.919,046 m e N: 9.121.198,832 m com azimute 234° 22' 30,06'' e 
distância de 130,88 m até o vértice P200, definido pelas coordenadas E: 201.812,664 m e N: 9.121.122,599 m com 
azimute 231° 19' 16,95'' e distância de 82,27 m até o vértice P201, definido pelas coordenadas E: 201.748,437 m 
e N: 9.121.071,183 m com azimute 234° 18' 02,31'' e distância de 125,68 m até o vértice P202, definido pelas 
coordenadas E: 201.646,370 m e N: 9.120.997,842 m com azimute 230° 37' 29,89'' e distância de 130,88 m até o 
vértice P203, definido pelas coordenadas E: 201.545,201 m e N: 9.120.914,815 m com azimute 226° 52' 30,13'' e 
distância de 130,88 m até o vértice P204, definido pelas coordenadas E: 201.449,679 m e N: 9.120.825,349 m com 
azimute 224° 05' 26,70'' e distância de 63,47 m até o vértice P205, definido pelas coordenadas E: 201.405,516 m 
e N: 9.120.779,762 m com azimute 223° 10' 53,83'' e distância de 20,03 m até o vértice P206, definido pelas 
coordenadas E: 201.391,810 m e N: 9.120.765,157 m com azimute 222° 12' 56,86'' e distância de 67,42 m até o 
vértice P207, definido pelas coordenadas E: 201.346,507 m e N: 9.120.715,222 m com azimute 219° 22' 30,01'' e 
distância de 130,88 m até o vértice P208, definido pelas coordenadas E: 201.263,480 m e N: 9.120.614,054 m com 
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azimute 215° 37' 30,03'' e distância de 130,88 m até o vértice P209, definido pelas coordenadas E: 201.187,248 
m e N: 9.120.507,671 m com azimute 211° 52' 29,99'' e distância de 130,88 m até o vértice P210, definido pelas 
coordenadas E: 201.118,136 m e N: 9.120.396,531 m com azimute 208° 07' 30,05'' e distância de 130,88 m até o 
vértice P211, definido pelas coordenadas E: 201.056,441 m e N: 9.120.281,108 m com azimute 204° 22' 30,04'' e 
distância de 28,96 m até o vértice P212, definido pelas coordenadas E: 201.044,491 m e N: 9.120.254,734 m com 
azimute 236° 45' 26,86'' e distância de 3,94 m até o vértice P213, definido pelas coordenadas E: 201.041,198 m e 
N: 9.120.252,575 m com azimute 234° 22' 30,06'' e distância de 130,88 m até o vértice P214, definido pelas 
coordenadas E: 200.934,815 m e N: 9.120.176,343 m com azimute 230° 37' 29,99'' e distância de 130,88 m até o 
vértice P215, definido pelas coordenadas E: 200.833,647 m e N: 9.120.093,316 m com azimute 226° 52' 29,91'' e 
distância de 130,88 m até o vértice P216, definido pelas coordenadas E: 200.738,125 m e N: 9.120.003,850 m com 
azimute 223° 07' 30,04'' e distância de 130,06 m até o vértice P217, definido pelas coordenadas E: 200.649,213 
m e N: 9.119.908,920 m com azimute 256° 52' 30,11'' e distância de 93,11 m até o vértice P218, definido pelas 
coordenadas E: 200.558,536 m e N: 9.119.887,777 m com azimute 253° 07' 29,97'' e distância de 130,88 m até o 
vértice P219, definido pelas coordenadas E: 200.433,295 m e N: 9.119.849,785 m com azimute 249° 22' 29,97'' e 
distância de 130,88 m até o vértice P220, definido pelas coordenadas E: 200.310,807 m e N: 9.119.803,684 m com 
azimute 245° 37' 30,03'' e distância de 130,88 m até o vértice P221, definido pelas coordenadas E: 200.191,596 
m e N: 9.119.749,671 m com azimute 241° 52' 30,09'' e distância de 130,88 m até o vértice P222, definido pelas 
coordenadas E: 200.076,174 m e N: 9.119.687,976 m com azimute 238° 07' 29,92'' e distância de 130,88 m até o 
vértice P223, definido pelas coordenadas E: 199.965,033 m e N: 9.119.618,864 m com azimute 234° 22' 29,94'' e 
distância de 130,88 m até o vértice P224, definido pelas coordenadas E: 199.858,651 m e N: 9.119.542,632 m com 
azimute 230° 37' 30,11'' e distância de 130,88 m até o vértice P225, definido pelas coordenadas E: 199.757,482 
m e N: 9.119.459,605 m com azimute 226° 52' 29,91'' e distância de 130,88 m até o vértice P226, definido pelas 
coordenadas E: 199.661,960 m e N: 9.119.370,139 m com azimute 223° 07' 30,09'' e distância de 130,88 m até o 
vértice P227, definido pelas coordenadas E: 199.572,494 m e N: 9.119.274,617 m com azimute 219° 39' 56,92'' e 
distância de 110,58 m até o vértice P228, definido pelas coordenadas E: 199.501,909 m e N: 9.119.189,494 m com 
azimute 229° 30' 04,51'' e distância de 52,45 m até o vértice P229, definido pelas coordenadas E: 199.462,028 m 
e N: 9.119.155,434 m com azimute 226° 52' 30,13'' e distância de 130,88 m até o vértice P230, definido pelas 
coordenadas E: 199.366,506 m e N: 9.119.065,968 m com azimute 223° 07' 29,87'' e distância de 130,88 m até o 
vértice P231, definido pelas coordenadas E: 199.277,040 m e N: 9.118.970,446 m com azimute 219° 22' 30,11'' e 
distância de 130,88 m até o vértice P232, definido pelas coordenadas E: 199.194,013 m e N: 9.118.869,277 m com 
azimute 215° 37' 29,95'' e distância de 118,99 m até o vértice P233, definido pelas coordenadas E: 199.124,706 
m e N: 9.118.772,559 m com azimute 260° 37' 29,91'' e distância de 104,08 m até o vértice P234, definido pelas 
coordenadas E: 199.022,016 m e N: 9.118.755,605 m com azimute 256° 52' 30,03'' e distância de 130,88 m até o 
vértice P235, definido pelas coordenadas E: 198.894,558 m e N: 9.118.725,886 m com azimute 253° 07' 29,97'' e 
distância de 130,88 m até o vértice P236, definido pelas coordenadas E: 198.769,318 m e N: 9.118.687,894 m com 
azimute 249° 22' 30,03'' e distância de 130,88 m até o vértice P237, definido pelas coordenadas E: 198.646,830 
m e N: 9.118.641,793 m com azimute 245° 37' 29,96'' e distância de 130,88 m até o vértice P238, definido pelas 
coordenadas E: 198.527,619 m e N: 9.118.587,780 m com azimute 241° 52' 29,95'' e distância de 130,88 m até o 
vértice P239, definido pelas coordenadas E: 198.412,196 m e N: 9.118.526,085 m com azimute 238° 07' 30,01'' e 
distância de 130,88 m até o vértice P240, definido pelas coordenadas E: 198.301,056 m e N: 9.118.456,973 m com 
azimute 234° 49' 33,16'' e distância de 99,41 m até o vértice P241, definido pelas coordenadas E: 198.219,797 m 
e N: 9.118.399,706 m com azimute 236° 15' 59,38'' e distância de 0,48 m até o vértice P242, definido pelas 
coordenadas E: 198.219,402 m e N: 9.118.399,442 m com azimute 234° 22' 29,97'' e distância de 130,88 m até o 
vértice P243, definido pelas coordenadas E: 198.113,019 m e N: 9.118.323,210 m com azimute 230° 37' 29,99'' e 
distância de 130,88 m até o vértice P244, definido pelas coordenadas E: 198.011,850 m e N: 9.118.240,183 m com 
azimute 226° 52' 29,91'' e distância de 130,88 m até o vértice P245, definido pelas coordenadas E: 197.916,329 
m e N: 9.118.150,717 m com azimute 224° 17' 42,91'' e distância de 49,20 m até o vértice P246, definido pelas 
coordenadas E: 197.881,970 m e N: 9.118.115,502 m com azimute 225° 42' 17,61'' e distância de 49,20 m até o 
vértice P247, definido pelas coordenadas E: 197.846,755 m e N: 9.118.081,143 m com azimute 223° 07' 29,87'' e 
distância de 130,88 m até o vértice P248, definido pelas coordenadas E: 197.757,289 m e N: 9.117.985,621 m com 
azimute 219° 22' 30,11'' e distância de 130,88 m até o vértice P249, definido pelas coordenadas E: 197.674,262 
m e N: 9.117.884,452 m com azimute 215° 37' 29,94'' e distância de 130,88 m até o vértice P250, definido pelas 
coordenadas E: 197.598,029 m e N: 9.117.778,070 m com azimute 211° 52' 30,16'' e distância de 12,63 m até o 
vértice P251, definido pelas coordenadas E: 197.591,358 m e N: 9.117.767,342 m com azimute 245° 37' 29,97'' e 
distância de 62,90 m até o vértice P252, definido pelas coordenadas E: 197.534,069 m e N: 9.117.741,385 m com 
azimute 241° 52' 29,95'' e distância de 130,88 m até o vértice P253, definido pelas coordenadas E: 197.418,646 
m e N: 9.117.679,690 m com azimute 238° 07' 30,01'' e distância de 130,88 m até o vértice P254, definido pelas 
coordenadas E: 197.307,506 m e N: 9.117.610,579 m com azimute 234° 22' 30,06'' e distância de 130,88 m até o 
vértice P255, definido pelas coordenadas E: 197.201,123 m e N: 9.117.534,346 m com azimute 230° 37' 29,89'' e 
distância de 130,88 m até o vértice P256, definido pelas coordenadas E: 197.099,955 m e N: 9.117.451,319 m com 
azimute 226° 52' 30,13'' e distância de 130,88 m até o vértice P257, definido pelas coordenadas E: 197.004,433 
m e N: 9.117.361,853 m com azimute 223° 07' 29,87'' e distância de 130,88 m até o vértice P258, definido pelas 
coordenadas E: 196.914,967 m e N: 9.117.266,331 m com azimute 219° 22' 30,11'' e distância de 130,88 m até o 
vértice P259, definido pelas coordenadas E: 196.831,940 m e N: 9.117.165,162 m com azimute 217° 17' 28,06'' e 
distância de 14,57 m até o vértice P260, definido pelas coordenadas E: 196.823,110 m e N: 9.117.153,568 m com 
azimute 217° 04' 57,01'' e distância de 48,22 m até o vértice P261, definido pelas coordenadas E: 196.794,033 m 
e N: 9.117.115,097 m com azimute 215° 24' 58,49'' e distância de 116,31 m até o vértice P262, definido pelas 
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coordenadas E: 196.726,630 m e N: 9.117.020,309 m com azimute 211° 52' 29,99'' e distância de 130,88 m até o 
vértice P263, definido pelas coordenadas E: 196.657,518 m e N: 9.116.909,168 m com azimute 208° 07' 30,05'' e 
distância de 130,88 m até o vértice P264, definido pelas coordenadas E: 196.595,824 m e N: 9.116.793,746 m com 
azimute 204° 22' 29,85'' e distância de 13,17 m até o vértice P265, definido pelas coordenadas E: 196.590,389 m 
e N: 9.116.781,752 m com azimute 226° 52' 30,12'' e distância de 108,18 m até o vértice P266, definido pelas 
coordenadas E: 196.511,434 m e N: 9.116.707,802 m com azimute 223° 07' 29,87'' e distância de 130,88 m até o 
vértice P267, definido pelas coordenadas E: 196.421,968 m e N: 9.116.612,280 m com azimute 219° 22' 30,11'' e 
distância de 130,88 m até o vértice P268, definido pelas coordenadas E: 196.338,941 m e N: 9.116.511,111 m com 
azimute 215° 37' 29,94'' e distância de 130,88 m até o vértice P269, definido pelas coordenadas E: 196.262,708 
m e N: 9.116.404,729 m com azimute 211° 52' 29,95'' e distância de 99,63 m até o vértice P270, definido pelas 
coordenadas E: 196.210,097 m e N: 9.116.320,123 m com azimute 255° 47' 40,01'' e distância de 35,93 m até o 
vértice P271, definido pelas coordenadas E: 196.175,263 m e N: 9.116.311,305 m com azimute 253° 07' 29,97'' e 
distância de 130,88 m até o vértice P272, definido pelas coordenadas E: 196.050,022 m e N: 9.116.273,313 m com 
azimute 249° 22' 29,98'' e distância de 108,89 m até o vértice P273, definido pelas coordenadas E: 195.948,115 
m e N: 9.116.234,958 m com azimute 260° 37' 31,64'' e distância de 3,61 m até o vértice P274, definido pelas 
coordenadas E: 195.944,558 m e N: 9.116.234,371 m com azimute 256° 52' 30,03'' e distância de 130,88 m até o 
vértice P275, definido pelas coordenadas E: 195.817,100 m e N: 9.116.204,652 m com azimute 253° 07' 29,97'' e 
distância de 130,88 m até o vértice P276, definido pelas coordenadas E: 195.691,860 m e N: 9.116.166,661 m com 
azimute 249° 22' 30,03'' e distância de 130,88 m até o vértice P277, definido pelas coordenadas E: 195.569,372 
m e N: 9.116.120,560 m com azimute 246° 32' 07,35'' e distância de 67,33 m até o vértice P278, definido pelas 
coordenadas E: 195.507,606 m e N: 9.116.093,748 m com azimute 245° 07' 37,55'' e distância de 96,13 m até o 
vértice P279, definido pelas coordenadas E: 195.420,395 m e N: 9.116.053,317 m com azimute 241° 52' 29,78'' e 
distância de 39,66 m até o vértice P280, definido pelas coordenadas E: 195.385,417 m e N: 9.116.034,620 m com 
azimute 245° 37' 30,15'' e distância de 35,65 m até o vértice P281, definido pelas coordenadas E: 195.352,946 m 
e N: 9.116.019,908 m com azimute 243° 05' 23,69'' e distância de 46,08 m até o vértice P282, definido pelas 
coordenadas E: 195.311,855 m e N: 9.115.999,052 m com azimute 242° 25' 47,72'' e distância de 35,01 m até o 
vértice P283, definido pelas coordenadas E: 195.280,821 m e N: 9.115.982,849 m com azimute 256° 39' 04,54'' e 
distância de 146,08 m até o vértice P284, definido pelas coordenadas E: 195.138,689 m e N: 9.115.949,123 m com 
azimute 255° 49' 32,19'' e distância de 57,64 m até o vértice P285, definido pelas coordenadas E: 195.082,806 m 
e N: 9.115.935,008 m com azimute 253° 07' 29,97'' e distância de 130,88 m até o vértice P286, definido pelas 
coordenadas E: 194.957,565 m e N: 9.115.897,017 m com azimute 249° 22' 30,03'' e distância de 130,88 m até o 
vértice P287, definido pelas coordenadas E: 194.835,077 m e N: 9.115.850,916 m com azimute 245° 37' 30,11'' e 
distância de 130,88 m até o vértice P288, definido pelas coordenadas E: 194.715,867 m e N: 9.115.796,902 m com 
azimute 243° 05' 02,43'' e distância de 46,50 m até o vértice P289, definido pelas coordenadas E: 194.674,408 m 
e N: 9.115.775,855 m com azimute 242° 25' 04,73'' e distância de 485,57 m até o vértice P290, definido pelas 
coordenadas E: 194.244,023 m e N: 9.115.551,027 m com azimute 242° 51' 01,04'' e distância de 153,13 m até o 
vértice P291, definido pelas coordenadas E: 194.107,768 m e N: 9.115.481,152 m com azimute 241° 25' 30,47'' e 
distância de 99,48 m até o vértice P292, definido pelas coordenadas E: 194.020,402 m e N: 9.115.433,568 m com 
azimute 238° 07' 30,01'' e distância de 130,88 m até o vértice P293, definido pelas coordenadas E: 193.909,262 
m e N: 9.115.364,457 m com azimute 234° 22' 30,06'' e distância de 130,88 m até o vértice P294, definido pelas 
coordenadas E: 193.802,879 m e N: 9.115.288,224 m com azimute 230° 37' 29,89'' e distância de 130,88 m até o 
vértice P295, definido pelas coordenadas E: 193.701,710 m e N: 9.115.205,197 m com azimute 226° 52' 30,13'' e 
distância de 130,88 m até o vértice P296, definido pelas coordenadas E: 193.606,188 m e N: 9.115.115,731 m com 
azimute 223° 07' 29,93'' e distância de 38,40 m até o vértice P297, definido pelas coordenadas E: 193.579,938 m 
e N: 9.115.087,704 m com azimute 245° 37' 29,98'' e distância de 80,27 m até o vértice P298, definido pelas 
coordenadas E: 193.506,822 m e N: 9.115.054,575 m com azimute 241° 52' 29,95'' e distância de 130,88 m até o 
vértice P299, definido pelas coordenadas E: 193.391,400 m e N: 9.114.992,881 m com azimute 238° 07' 30,01'' e 
distância de 130,88 m até o vértice P300, definido pelas coordenadas E: 193.280,259 m e N: 9.114.923,769 m com 
azimute 234° 22' 30,06'' e distância de 130,88 m até o vértice P301, definido pelas coordenadas E: 193.173,877 
m e N: 9.114.847,537 m com azimute 230° 37' 29,89'' e distância de 130,88 m até o vértice P302, definido pelas 
coordenadas E: 193.072,708 m e N: 9.114.764,510 m com azimute 226° 52' 30,13'' e distância de 130,88 m até o 
vértice P303, definido pelas coordenadas E: 192.977,186 m e N: 9.114.675,044 m com azimute 223° 07' 29,87'' e 
distância de 130,88 m até o vértice P304, definido pelas coordenadas E: 192.887,720 m e N: 9.114.579,522 m com 
azimute 219° 22' 30,11'' e distância de 130,88 m até o vértice P305, definido pelas coordenadas E: 192.804,693 
m e N: 9.114.478,353 m com azimute 215° 37' 29,94'' e distância de 130,88 m até o vértice P306, definido pelas 
coordenadas E: 192.728,460 m e N: 9.114.371,970 m com azimute 213° 09' 18,78'' e distância de 41,52 m até o 
vértice P307, definido pelas coordenadas E: 192.705,752 m e N: 9.114.337,209 m com azimute 212° 33' 37,68'' e 
distância de 75,34 m até o vértice P308, definido pelas coordenadas E: 192.665,203 m e N: 9.114.273,709 m com 
azimute 211° 16' 48,85'' e distância de 89,37 m até o vértice P309, definido pelas coordenadas E: 192.618,800 m 
e N: 9.114.197,330 m com azimute 208° 07' 30,05'' e distância de 130,88 m até o vértice P310, definido pelas 
coordenadas E: 192.557,106 m e N: 9.114.081,907 m com azimute 204° 22' 30,04'' e distância de 130,88 m até o 
vértice P311, definido pelas coordenadas E: 192.503,092 m e N: 9.113.962,697 m com azimute 200° 37' 29,82'' e 
distância de 130,88 m até o vértice P312, definido pelas coordenadas E: 192.456,991 m e N: 9.113.840,209 m com 
azimute 196° 52' 30,03'' e distância de 130,88 m até o vértice P313, definido pelas coordenadas E: 192.419,000 
m e N: 9.113.714,968 m com azimute 193° 07' 29,97'' e distância de 130,88 m até o vértice P314, definido pelas 
coordenadas E: 192.389,281 m e N: 9.113.587,510 m com azimute 189° 22' 30,07'' e distância de 130,88 m até o 
vértice P315, definido pelas coordenadas E: 192.367,962 m e N: 9.113.458,382 m com azimute 185° 37' 29,97'' e 
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distância de 130,88 m até o vértice P316, definido pelas coordenadas E: 192.355,133 m e N: 9.113.328,136 m com 
azimute 181° 52' 30,07'' e distância de 130,88 m até o vértice P317, definido pelas coordenadas E: 192.350,851 
m e N: 9.113.197,330 m com azimute 178° 07' 29,93'' e distância de 130,88 m até o vértice P318, definido pelas 
coordenadas E: 192.355,133 m e N: 9.113.066,524 m com azimute 174° 22' 30,03'' e distância de 130,88 m até o 
vértice P319, definido pelas coordenadas E: 192.367,962 m e N: 9.112.936,277 m com azimute 170° 37' 29,93'' e 
distância de 130,88 m até o vértice P320, definido pelas coordenadas E: 192.389,281 m e N: 9.112.807,149 m com 
azimute 166° 52' 30,03'' e distância de 130,88 m até o vértice P321, definido pelas coordenadas E: 192.419,000 
m e N: 9.112.679,692 m com azimute 163° 07' 29,97'' e distância de 130,88 m até o vértice P322, definido pelas 
coordenadas E: 192.456,991 m e N: 9.112.554,451 m com azimute 159° 22' 30,18'' e distância de 130,88 m até o 
vértice P323, definido pelas coordenadas E: 192.503,092 m e N: 9.112.431,963 m com azimute 155° 37' 29,96'' e 
distância de 130,88 m até o vértice P324, definido pelas coordenadas E: 192.557,106 m e N: 9.112.312,752 m com 
azimute 151° 52' 30,15'' e distância de 20,10 m até o vértice P325, definido pelas coordenadas E: 192.566,583 m 
e N: 9.112.295,021 m com azimute 174° 22' 29,98'' e distância de 93,67 m até o vértice P326, definido pelas 
coordenadas E: 192.575,764 m e N: 9.112.201,803 m com azimute 170° 37' 29,93'' e distância de 130,88 m até o 
vértice P327, definido pelas coordenadas E: 192.597,084 m e N: 9.112.072,675 m com azimute 166° 52' 30,03'' e 
distância de 130,88 m até o vértice P328, definido pelas coordenadas E: 192.626,802 m e N: 9.111.945,218 m com 
azimute 163° 07' 29,97'' e distância de 130,88 m até o vértice P329, definido pelas coordenadas E: 192.664,794 
m e N: 9.111.819,977 m com azimute 159° 22' 29,91'' e distância de 41,76 m até o vértice P330, definido pelas 
coordenadas E: 192.679,506 m e N: 9.111.780,889 m com azimute 251° 22' 42,32'' e distância de 439,06 m até o 
vértice P331, definido pelas coordenadas E: 192.263,431 m e N: 9.111.640,690 m com azimute 302° 58' 09,90'' e 
distância de 79,93 m até o vértice P332, definido pelas coordenadas E: 192.196,377 m e N: 9.111.684,184 m com 
azimute 268° 21' 48,31'' e distância de 227,83 m até o vértice P333, definido pelas coordenadas E: 191.968,639 
m e N: 9.111.677,678 m com azimute 268° 21' 48,37'' e distância de 393,77 m até o vértice P334, definido pelas 
coordenadas E: 191.575,030 m e N: 9.111.666,432 m com azimute 229° 45' 49,08'' e distância de 302,32 m até o 
vértice P335, definido pelas coordenadas E: 191.344,243 m e N: 9.111.471,151 m com azimute 246° 02' 15,05'' e 
distância de 349,69 m até o vértice P336, definido pelas coordenadas E: 191.024,693 m e N: 9.111.329,129 m com 
azimute 251° 33' 54,17'' e distância de 1.122,78 m até o vértice P337, definido pelas coordenadas E: 189.959,527 
m e N: 9.110.974,073 m com azimute 259° 09' 34,90'' e distância de 849,54 m até o vértice P338, definido pelas 
coordenadas E: 189.125,146 m e N: 9.110.814,298 m com azimute 252° 10' 51,98'' e distância de 1.044,25 m até 
o vértice P339, definido pelas coordenadas E: 188.130,991 m e N: 9.110.494,748 m com azimute 211° 36' 27,00'' 
e distância de 270,98 m até o vértice P340, definido pelas coordenadas E: 187.988,969 m e N: 9.110.263,962 m 
com azimute 193° 44' 10,55'' e distância de 822,40 m até o vértice P341, definido pelas coordenadas E: 
187.793,688 m e N: 9.109.465,087 m com azimute 207° 45' 30,75'' e distância de 381,17 m até o vértice P342, 
definido pelas coordenadas E: 187.616,160 m e N: 9.109.127,784 m com azimute 236° 43' 30,40'' e distância de 
679,49 m até o vértice P343, definido pelas coordenadas E: 187.048,072 m e N: 9.108.754,976 m com azimute 
235° 21' 32,56'' e distância de 1.186,78 m até o vértice P344, definido pelas coordenadas E: 186.071,669 m e N: 
9.108.080,370 m com azimute 227° 51' 44,67'' e distância de 502,75 m até o vértice P345, definido pelas 
coordenadas E: 185.698,860 m e N: 9.107.743,067 m com azimute 262° 14' 05,41'' e distância de 394,18 m até o 
vértice P346, definido pelas coordenadas E: 185.308,299 m e N: 9.107.689,809 m com azimute 282° 21' 18,38'' e 
distância de 327,08 m até o vértice P347, definido pelas coordenadas E: 184.988,792 m e N: 9.107.759,795 m com 
azimute 246° 48' 05,09'' e distância de 294,74 m até o vértice P348, definido pelas coordenadas E: 184.717,885 
m e N: 9.107.643,692 m com azimute 207° 38' 45,49'' e distância de 458,73 m até o vértice P349, definido pelas 
coordenadas E: 184.505,029 m e N: 9.107.237,331 m com azimute 253° 18' 02,71'' e distância de 571,52 m até o 
vértice P350, definido pelas coordenadas E: 183.957,615 m e N: 9.107.073,107 m com azimute 357° 30' 22,20'' e 
distância de 836,61 m até o vértice P351, definido pelas coordenadas E: 183.921,213 m e N: 9.107.908,925 m com 
azimute 357° 29' 00,10'' e distância de 3.426,14 m até o vértice P352, definido pelas coordenadas E: 183.770,773 
m e N: 9.111.331,765 m com azimute 357° 28' 52,98'' e distância de 134,47 m até o vértice P353, definido pelas 
coordenadas E: 183.764,863 m e N: 9.111.466,106 m com azimute 357° 28' 12,27'' e distância de 5.170,35 m até 
o vértice P354, definido pelas coordenadas E: 183.536,638 m e N: 9.116.631,418 m com azimute 357° 27' 00,32'' 
e distância de 151,89 m até o vértice P355, definido pelas coordenadas E: 183.529,881 m e N: 9.116.783,157 m 
com azimute 356° 54' 24,96'' e distância de 37,92 m até o vértice P356, definido pelas coordenadas E: 183.527,834 
m e N: 9.116.821,026 m com azimute 354° 32' 43,67'' e distância de 126,91 m até o vértice P357, definido pelas 
coordenadas E: 183.515,771 m e N: 9.116.947,363 m com azimute 350° 54' 32,62'' e distância de 126,91 m até o 
vértice P358, definido pelas coordenadas E: 183.495,718 m e N: 9.117.072,680 m com azimute 347° 16' 21,81'' e 
distância de 126,91 m até o vértice P359, definido pelas coordenadas E: 183.467,758 m e N: 9.117.196,474 m com 
azimute 343° 38' 11,01'' e distância de 126,91 m até o vértice P360, definido pelas coordenadas E: 183.432,003 
m e N: 9.117.318,245 m com azimute 339° 59' 59,94'' e distância de 126,91 m até o vértice P361, definido pelas 
coordenadas E: 183.388,597 m e N: 9.117.437,503 m com azimute 336° 21' 49,07'' e distância de 126,91 m até o 
vértice P362, definido pelas coordenadas E: 183.337,714 m e N: 9.117.553,768 m com azimute 332° 43' 38,25'' e 
distância de 126,91 m até o vértice P363, definido pelas coordenadas E: 183.279,560 m e N: 9.117.666,571 m com 
azimute 329° 05' 27,29'' e distância de 126,91 m até o vértice P364, definido pelas coordenadas E: 183.214,368 
m e N: 9.117.775,460 m com azimute 325° 27' 16,41'' e distância de 126,91 m até o vértice P365, definido pelas 
coordenadas E: 183.142,402 m e N: 9.117.879,994 m com azimute 321° 49' 05,30'' e distância de 126,91 m até o 
vértice P366, definido pelas coordenadas E: 183.063,950 m e N: 9.117.979,753 m com azimute 318° 10' 54,55'' e 
distância de 126,91 m até o vértice P367, definido pelas coordenadas E: 182.979,329 m e N: 9.118.074,336 m com 
azimute 314° 32' 43,70'' e distância de 126,91 m até o vértice P368, definido pelas coordenadas E: 182.888,880 
m e N: 9.118.163,361 m com azimute 310° 54' 32,70'' e distância de 126,91 m até o vértice P369, definido pelas 
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coordenadas E: 182.792,966 m e N: 9.118.246,471 m com azimute 307° 16' 21,86'' e distância de 126,91 m até o 
vértice P370, definido pelas coordenadas E: 182.691,975 m e N: 9.118.323,330 m com azimute 303° 38' 10,95'' e 
distância de 126,91 m até o vértice P371, definido pelas coordenadas E: 182.586,312 m e N: 9.118.393,629 m com 
azimute 299° 59' 59,89'' e distância de 126,91 m até o vértice P372, definido pelas coordenadas E: 182.476,403 
m e N: 9.118.457,085 m com azimute 296° 21' 49,16'' e distância de 126,91 m até o vértice P373, definido pelas 
coordenadas E: 182.362,691 m e N: 9.118.513,442 m com azimute 292° 43' 38,13'' e distância de 126,91 m até o 
vértice P374, definido pelas coordenadas E: 182.245,633 m e N: 9.118.562,474 m com azimute 289° 05' 27,33'' e 
distância de 126,91 m até o vértice P375, definido pelas coordenadas E: 182.125,702 m e N: 9.118.603,982 m com 
azimute 285° 27' 16,43'' e distância de 126,91 m até o vértice P376, definido pelas coordenadas E: 182.003,379 
m e N: 9.118.637,801 m com azimute 281° 49' 05,35'' e distância de 126,91 m até o vértice P377, definido pelas 
coordenadas E: 181.879,157 m e N: 9.118.663,793 m com azimute 278° 10' 54,50'' e distância de 126,91 m até o 
vértice P378, definido pelas coordenadas E: 181.753,537 m e N: 9.118.681,855 m com azimute 275° 49' 41,15'' e 
distância de 37,39 m até o vértice P379, definido pelas coordenadas E: 181.716,337 m e N: 9.118.685,652 m com 
azimute 275° 17' 32,62'' e distância de 103,31 m até o vértice P380, definido pelas coordenadas E: 181.613,470 
m e N: 9.118.695,181 m com azimute 275° 23' 59,64'' e distância de 5.403,06 m até o vértice P381, definido pelas 
coordenadas E: 176.234,384 m e N: 9.119.203,645 m com azimute 275° 28' 33,13'' e distância de 183,29 m até o 
vértice P382, definido pelas coordenadas E: 176.051,933 m e N: 9.119.221,135 m com azimute 275° 27' 58,19'' e 
distância de 5.499,07 m até o vértice P383, definido pelas coordenadas E: 170.577,874 m e N: 9.119.744,964 m 
com azimute 288° 50' 49,91'' e distância de 2.564,90 m até o vértice P384, definido pelas coordenadas E: 
168.150,491 m e N: 9.120.573,545 m com azimute 288° 03' 35,88'' e distância de 54,96 m até o vértice P385, 
definido pelas coordenadas E: 168.098,241 m e N: 9.120.590,583 m com azimute 285° 27' 16,23'' e distância de 
115,27 m até o vértice P386, definido pelas coordenadas E: 167.987,143 m e N: 9.120.621,298 m com azimute 
339° 06' 08,07'' e distância de 402,30 m até o vértice P387, definido pelas coordenadas E: 167.843,642 m e N: 
9.120.997,134 m com azimute 0° e distância de 237,04 m até o vértice P388, definido pelas coordenadas E: 
167.843,642 m e N: 9.121.234,174 m com azimute 8° 58' 21,43'' e distância de 396,48 m até o vértice P389, 
definido pelas coordenadas E: 167.905,479 m e N: 9.121.625,806 m com azimute 4° 23' 55,33'' e distância de 
403,13 m até o vértice P390, definido pelas coordenadas E: 167.936,397 m e N: 9.122.027,745 m com azimute 
335° 38' 34,78'' e distância de 699,13 m até o vértice P391, definido pelas coordenadas E: 167.648,061 m e N: 
9.122.664,647 m com azimute 28° 07' 30,05'' e distância de 212,93 m até o vértice P392, definido pelas 
coordenadas E: 167.748,435 m e N: 9.122.852,432 m com azimute 24° 22' 29,94'' e distância de 327,19 m até o 
vértice P393, definido pelas coordenadas E: 167.883,468 m e N: 9.123.150,457 m com azimute 20° 37' 30,03'' e 
distância de 327,19 m até o vértice P394, definido pelas coordenadas E: 167.998,721 m e N: 9.123.456,676 m com 
azimute 16° 52' 29,95'' e distância de 327,19 m até o vértice P395, definido pelas coordenadas E: 168.093,699 m 
e N: 9.123.769,777 m com azimute 13° 07' 29,99'' e distância de 327,19 m até o vértice P396, definido pelas 
coordenadas E: 168.167,996 m e N: 9.124.088,420 m com azimute 9° 22' 30,05'' e distância de 327,19 m até o 
vértice P397, definido pelas coordenadas E: 168.221,294 m e N: 9.124.411,239 m com azimute 5° 37' 28,87'' e 
distância de 11,39 m até o vértice P398, definido pelas coordenadas E: 168.222,411 m e N: 9.124.422,579 m com 
azimute 24° 22' 29,99'' e distância de 288,77 m até o vértice P399, definido pelas coordenadas E: 168.341,586 m 
e N: 9.124.685,605 m com azimute 20° 37' 30,00'' e distância de 327,19 m até o vértice P400, definido pelas 
coordenadas E: 168.456,839 m e N: 9.124.991,824 m com azimute 16° 52' 29,95'' e distância de 327,19 m até o 
vértice P401, definido pelas coordenadas E: 168.551,817 m e N: 9.125.304,925 m com azimute 14° 27' 16,75'' e 
distância de 95,19 m até o vértice P402, definido pelas coordenadas E: 168.575,577 m e N: 9.125.397,099 m com 
azimute 13° 54' 33,18'' e distância de 31,41 m até o vértice P403, definido pelas coordenadas E: 168.583,127 m e 
N: 9.125.427,586 m com azimute 12° 34' 46,60'' e distância de 232,04 m até o vértice P404, definido pelas 
coordenadas E: 168.633,664 m e N: 9.125.654,055 m com azimute 9° 22' 29,95'' e distância de 285,55 m até o 
vértice P405, definido pelas coordenadas E: 168.680,179 m e N: 9.125.935,790 m com azimute 15° 51' 56,09'' e 
distância de 38,28 m até o vértice P406, definido pelas coordenadas E: 168.690,643 m e N: 9.125.972,611 m com 
azimute 15° 07' 30,87'' e distância de 34,74 m até o vértice P407, definido pelas coordenadas E: 168.699,707 m e 
N: 9.126.006,145 m com azimute 15° 03' 45,41'' e distância de 10,94 m até o vértice P408, definido pelas 
coordenadas E: 168.702,551 m e N: 9.126.016,709 m com azimute 13° 07' 29,99'' e distância de 327,19 m até o 
vértice P409, definido pelas coordenadas E: 168.776,848 m e N: 9.126.335,352 m com azimute 9° 22' 30,05'' e 
distância de 327,19 m até o vértice P410, definido pelas coordenadas E: 168.830,145 m e N: 9.126.658,171 m com 
azimute 6° 04' 04,35'' e distância de 249,92 m até o vértice P411, definido pelas coordenadas E: 168.856,564 m e 
N: 9.126.906,693 m com azimute 4° 38' 08,93'' e distância de 36,69 m até o vértice P412, definido pelas 
coordenadas E: 168.859,529 m e N: 9.126.943,264 m com azimute 4° 11' 34,42'' e distância de 77,30 m até o 
vértice P413, definido pelas coordenadas E: 168.865,181 m e N: 9.127.020,356 m com azimute 1° 52' 30,03'' e 
distância de 327,19 m até o vértice P414, definido pelas coordenadas E: 168.875,886 m e N: 9.127.347,371 m com 
azimute 359° 56' 06,24'' e distância de 11,29 m até o vértice P415, definido pelas coordenadas E: 168.875,873 m 
e N: 9.127.358,665 m com azimute 359° 52' 14,56'' e distância de 24,37 m até o vértice P416, definido pelas 
coordenadas E: 168.875,818 m e N: 9.127.383,039 m com azimute 358° 03' 37,03'' e distância de 315,90 m até o 
vértice P417, definido pelas coordenadas E: 168.865,126 m e N: 9.127.698,759 m com azimute 354° 22' 30,00'' e 
distância de 327,19 m até o vértice P418, definido pelas coordenadas E: 168.833,056 m e N: 9.128.024,373 m com 
azimute 350° 37' 30,01'' e distância de 327,19 m até o vértice P419, definido pelas coordenadas E: 168.779,758 
m e N: 9.128.347,193 m com azimute 347° 17' 27,73'' e distância de 143,15 m até o vértice P420, definido pelas 
coordenadas E: 168.748,264 m e N: 9.128.486,838 m com azimute 19° 35' 27,17'' e distância de 29,53 m até o 
vértice P421, definido pelas coordenadas E: 168.758,167 m e N: 9.128.514,661 m com azimute 17° 01' 20,77'' e 
distância de 301,47 m até o vértice P422, definido pelas coordenadas E: 168.846,421 m e N: 9.128.802,924 m com 
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azimute 15° 17' 41,76'' e distância de 45,83 m até o vértice P423, definido pelas coordenadas E: 168.858,510 m e 
N: 9.128.847,129 m com azimute 15° 08' 50,50'' e distância de 25,73 m até o vértice P424, definido pelas 
coordenadas E: 168.865,234 m e N: 9.128.871,968 m com azimute 14° 36' 37,59'' e distância de 47,11 m até o 
vértice P425, definido pelas coordenadas E: 168.877,117 m e N: 9.128.917,553 m com azimute 18° 04' 26,22'' e 
distância de 85,45 m até o vértice P426, definido pelas coordenadas E: 168.903,628 m e N: 9.128.998,790 m com 
azimute 17° 23' 52,24'' e distância de 91,06 m até o vértice P427, definido pelas coordenadas E: 168.930,856 m e 
N: 9.129.085,684 m com azimute 16° 11' 56,12'' e distância de 209,24 m até o vértice P428, definido pelas 
coordenadas E: 168.989,227 m e N: 9.129.286,613 m com azimute 13° 07' 29,99'' e distância de 327,19 m até o 
vértice P429, definido pelas coordenadas E: 169.063,524 m e N: 9.129.605,256 m com azimute 10° 22' 14,81'' e 
distância de 153,45 m até o vértice P430, definido pelas coordenadas E: 169.091,147 m e N: 9.129.756,198 m com 
azimute 9° 29' 29,48'' e distância de 91,16 m até o vértice P431, definido pelas coordenadas E: 169.106,180 m e 
N: 9.129.846,113 m com azimute 8° 29' 44,78'' e distância de 173,78 m até o vértice P432, definido pelas 
coordenadas E: 169.131,855 m e N: 9.130.017,990 m com azimute 6° 26' 55,40'' e distância de 183,47 m até o 
vértice P433, definido pelas coordenadas E: 169.152,461 m e N: 9.130.200,296 m com azimute 5° 23' 51,22'' e 
distância de 28,23 m até o vértice P434, definido pelas coordenadas E: 169.155,116 m e N: 9.130.228,405 m com 
azimute 5° 24' 57,76'' e distância de 0,10 m até o vértice P435, definido pelas coordenadas E: 169.155,126 m e N: 
9.130.228,505 m com azimute 5° 23' 54,86'' e distância de 19,01 m até o vértice P436, definido pelas coordenadas 
E: 169.156,915 m e N: 9.130.247,432 m com azimute 4° 34' 27,61'' e distância de 143,87 m até o vértice P437, 
definido pelas coordenadas E: 169.168,388 m e N: 9.130.390,841 m com azimute 1° 52' 29,97'' e distância de 
327,19 m até o vértice P438, definido pelas coordenadas E: 169.179,094 m e N: 9.130.717,855 m com azimute 
359° 56' 10,81'' e distância de 11,16 m até o vértice P439, definido pelas coordenadas E: 169.179,081 m e N: 
9.130.729,015 m com azimute 359° 52' 19,46'' e distância de 18,50 m até o vértice P1, encerrando este perímetro. 

Todas as coordenadas aqui descritas estão georreferenciadas ao Sistema Geodésico Brasileiro e 
encontram-se representadas no Sistema UTM, referenciadas ao Meridiano Central 51 WGr, fuso 22S, tendo como 
datum o SIRGAS-2000. Todos os azimutes e distâncias, área e perímetro foram calculados no plano de projeção 
UTM. 
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Figura 2. Unidade de Manejo Florestal 1 – UMF 1, Floresta Estadual do Rio Liberdade. 
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Memorial descritivo 
 

Imóvel: Floresta Estadual do Mogno 
Município: Tarauacá 
Matrícula: UMF2 
Área: 787.948.600,76 m² ou 78.794,8601 ha 
Perímetro: 168.301,87 m 

 

Inicia-se a descrição deste perímetro no vértice P1, definido pelas coordenadas E: 9.155.152,810 m e N: 
181.044,640 m com azimute 353° 41' 02,60'' e distância de 48.360,84 m até o vértice P2, definido pelas 
coordenadas E: 9.149.832,590 m e N: 229.111,950 m com azimute 226° 10' 12,70'' e distância de 1.772,76 m até 
o vértice P3, definido pelas coordenadas E: 9.148.553,720 m e N: 227.884,280 m com azimute 226° 10' 11,93'' e 
distância de 2.061,55 m até o vértice P4, definido pelas coordenadas E: 9.147.066,520 m e N: 226.456,610 m com 
azimute 232° 26' 04,82'' e distância de 2.290,96 m até o vértice P5, definido pelas coordenadas E: 9.145.250,570 
m e N: 225.059,890 m com azimute 215° 37' 32,53'' e distância de 313,26 m até o vértice P6, definido pelas 
coordenadas E: 9.145.068,100 m e N: 224.805,260 m com azimute 219° 22' 31,91'' e distância de 327,19 m até o 
vértice P7, definido pelas coordenadas E: 9.144.860,530 m e N: 224.552,340 m com azimute 223° 07' 25,41'' e 
distância de 327,19 m até o vértice P8, definido pelas coordenadas E: 9.144.636,870 m e N: 224.313,530 m com 
azimute 226° 52' 34,59'' e distância de 327,19 m até o vértice P9, definido pelas coordenadas E: 9.144.398,060 m 
e N: 224.089,870 m com azimute 230° 37' 28,09'' e distância de 327,19 m até o vértice P10, definido pelas 
coordenadas E: 9.144.145,140 m e N: 223.882,300 m com azimute 234° 22' 28,50'' e distância de 327,19 m até o 
vértice P11, definido pelas coordenadas E: 9.143.879,190 m e N: 223.691,720 m com azimute 238° 07' 29,05'' e 
distância de 327,19 m até o vértice P12, definido pelas coordenadas E: 9.143.601,340 m e N: 223.518,940 m com 
azimute 241° 36' 54,37'' e distância de 281,79 m até o vértice P13, definido pelas coordenadas E: 9.143.353,430 
m e N: 223.384,980 m com azimute 243° 13' 45,73'' e distância de 381,40 m até o vértice P14, definido pelas 
coordenadas E: 9.143.012,910 m e N: 223.213,190 m com azimute 238° 39' 54,01'' e distância de 232,92 m até o 
vértice P15, definido pelas coordenadas E: 9.142.813,960 m e N: 223.092,060 m com azimute 136° 40' 31,49'' e 
distância de 461,21 m até o vértice P16, definido pelas coordenadas E: 9.143.130,410 m e N: 222.756,540 m com 
azimute 146° 42' 02,81'' e distância de 1.896,70 m até o vértice P17, definido pelas coordenadas E: 9.144.171,720 
m e N: 221.171,250 m com azimute 189° 22' 18,95'' e distância de 1.622,49 m até o vértice P18, definido pelas 
coordenadas E: 9.143.907,510 m e N: 219.570,420 m com azimute 130° 09' 19,40'' e distância de 650,73 m até o 
vértice P19, definido pelas coordenadas E: 9.144.404,860 m e N: 219.150,790 m com azimute 145° 29' 31,61'' e 
distância de 603,54 m até o vértice P20, definido pelas coordenadas E: 9.144.746,780 m e N: 218.653,440 m com 
azimute 167° 28' 15,51'' e distância de 286,58 m até o vértice P21, definido pelas coordenadas E: 9.144.808,950 
m e N: 218.373,680 m com azimute 187° 59' 22,62'' e distância de 894,57 m até o vértice P22, definido pelas 
coordenadas E: 9.144.684,610 m e N: 217.487,790 m com azimute 122° 00' 18,88'' e distância de 1.319,61 m até 
o vértice P23, definido pelas coordenadas E: 9.145.803,640 m e N: 216.788,400 m com azimute 162° 53' 51,61'' e 
distância de 634,18 m até o vértice P24, definido pelas coordenadas E: 9.145.990,140 m e N: 216.182,260 m com 
azimute 157° 28' 45,22'' e distância de 689,84 m até o vértice P25, definido pelas coordenadas E: 9.146.254,360 
m e N: 215.545,030 m com azimute 151° 33' 28,49'' e distância de 424,21 m até o vértice P26, definido pelas 
coordenadas E: 9.146.456,400 m e N: 215.172,020 m com azimute 185° 42' 35,51'' e distância de 468,58 m até o 
vértice P27, definido pelas coordenadas E: 9.146.409,780 m e N: 214.705,760 m com azimute 175° 18' 50,73'' e 
distância de 951,24 m até o vértice P28, definido pelas coordenadas E: 9.146.487,490 m e N: 213.757,700 m com 
azimute 253° 18' 01,91'' e distância de 486,79 m até o vértice P29, definido pelas coordenadas E: 9.146.021,230 
m e N: 213.617,820 m com azimute 263° 59' 30,49'' e distância de 296,93 m até o vértice P30, definido pelas 
coordenadas E: 9.145.725,930 m e N: 213.586,740 m com azimute 220° 36' 03,62'' e distância de 429,88 m até o 
vértice P31, definido pelas coordenadas E: 9.145.446,170 m e N: 213.260,350 m com azimute 216° 15' 12,67'' e 
distância de 289,10 m até o vértice P32, definido pelas coordenadas E: 9.145.275,210 m e N: 213.027,220 m com 
azimute 248° 12' 04,08'' e distância de 167,39 m até o vértice P33, definido pelas coordenadas E: 9.145.119,790 
m e N: 212.965,060 m com azimute 259° 22' 46,49'' e distância de 506,02 m até o vértice P34, definido pelas 
coordenadas E: 9.144.622,440 m e N: 212.871,800 m com azimute 280° 47' 04,92'' e distância de 332,25 m até o 
vértice P35, definido pelas coordenadas E: 9.144.296,060 m e N: 212.933,970 m com azimute 292° 45' 05,28'' e 
distância de 522,45 m até o vértice P36, definido pelas coordenadas E: 9.143.814,260 m e N: 213.136,020 m com 
azimute 320° 11' 37,77'' e distância de 242,77 m até o vértice P37, definido pelas coordenadas E: 9.143.658,840 
m e N: 213.322,520 m com azimute 283° 23' 31,85'' e distância de 335,51 m até o vértice P38, definido pelas 
coordenadas E: 9.143.332,450 m e N: 213.400,230 m com azimute 281° 18' 35,76'' e distância de 396,24 m até o 
vértice P39, definido pelas coordenadas E: 9.142.943,900 m e N: 213.477,940 m com azimute 226° 13' 07,47'' e 
distância de 516,63 m até o vértice P40, definido pelas coordenadas E: 9.142.570,900 m e N: 213.120,480 m com 
azimute 215° 18' 42,06'' e distância de 457,11 m até o vértice P41, definido pelas coordenadas E: 9.142.306,680 
m e N: 212.747,470 m com azimute 237° 31' 37,46'' e distância de 202,64 m até o vértice P42, definido pelas 
coordenadas E: 9.142.135,720 m e N: 212.638,670 m com azimute 235° 18' 17,98'' e distância de 245,75 m até o 
vértice P43, definido pelas coordenadas E: 9.141.933,670 m e N: 212.498,790 m com azimute 261° 15' 17,13'' e 
distância de 142,13 m até o vértice P44, definido pelas coordenadas E: 9.141.793,190 m e N: 212.477,180 m com 
azimute 153° 26' 08,17'' e distância de 391,07 m até o vértice P45, definido pelas coordenadas E: 9.141.968,080 
m e N: 212.127,390 m com azimute 151° 23' 18,10'' e distância de 271,74 m até o vértice P46, definido pelas 
coordenadas E: 9.142.098,210 m e N: 211.888,830 m com azimute 159° 46' 31,20'' e distância de 439,14 m até o 
vértice P47, definido pelas coordenadas E: 9.142.250,020 m e N: 211.476,770 m com azimute 230° 11' 41,50'' e 
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distância de 169,39 m até o vértice P48, definido pelas coordenadas E: 9.142.119,890 m e N: 211.368,330 m com 
azimute 162° 20' 57,23'' e distância de 500,70 m até o vértice P49, definido pelas coordenadas E: 9.142.271,710 
m e N: 210.891,200 m com azimute 163° 36' 41,90'' e distância de 384,30 m até o vértice P50, definido pelas 
coordenadas E: 9.142.380,140 m e N: 210.522,510 m com azimute 161° 33' 52,28'' e distância de 342,91 m até o 
vértice P51, definido pelas coordenadas E: 9.142.488,580 m e N: 210.197,200 m com azimute 193° 23' 33,81'' e 
distância de 468,17 m até o vértice P52, definido pelas coordenadas E: 9.142.380,140 m e N: 209.741,760 m com 
azimute 258° 41' 25,46'' e distância de 331,75 m até o vértice P53, definido pelas coordenadas E: 9.142.054,830 
m e N: 209.676,700 m com azimute 263° 59' 24,97'' e distância de 414,34 m até o vértice P54, definido pelas 
coordenadas E: 9.141.642,770 m e N: 209.633,320 m com azimute 257° 00' 21,52'' e distância de 289,35 m até o 
vértice P55, definido pelas coordenadas E: 9.141.360,830 m e N: 209.568,260 m com azimute 212° 00' 21,52'' e 
distância de 409,20 m até o vértice P56, definido pelas coordenadas E: 9.141.143,950 m e N: 209.221,260 m com 
azimute 300° 22' 45,11'' e distância de 729,04 m até o vértice P57, definido pelas coordenadas E: 9.140.515,010 
m e N: 209.589,950 m com azimute 315° 51' 18,69'' e distância de 1.027,59 m até o vértice P58, definido pelas 
coordenadas E: 9.139.799,320 m e N: 210.327,330 m com azimute 303° 41' 23,72'' e distância de 1.094,74 m até 
o vértice P59, definido pelas coordenadas E: 9.138.888,440 m e N: 210.934,580 m com azimute 321° 06' 56,82'' e 
distância de 770,37 m até o vértice P60, definido pelas coordenadas E: 9.138.404,840 m e N: 211.534,250 m com 
azimute 254° 44' 41,57'' e distância de 49,83 m até o vértice P61, definido pelas coordenadas E: 9.138.356,770 m 
e N: 211.521,140 m com azimute 322° 46' 21,75'' e distância de 53,23 m até o vértice P62, definido pelas 
coordenadas E: 9.138.324,570 m e N: 211.563,520 m com azimute 316° 38' 10,98'' e distância de 2.147,84 m até 
o vértice P63, definido pelas coordenadas E: 9.136.849,810 m e N: 213.125,020 m com azimute 346° 36' 26,19'' e 
distância de 468,17 m até o vértice P64, definido pelas coordenadas E: 9.136.741,370 m e N: 213.580,460 m com 
azimute 331° 23' 28,40'' e distância de 271,75 m até o vértice P65, definido pelas coordenadas E: 9.136.611,250 
m e N: 213.819,030 m com azimute 338° 57' 41,53'' e distância de 302,07 m até o vértice P66, definido pelas 
coordenadas E: 9.136.502,810 m e N: 214.100,960 m com azimute 354° 48' 18,11'' e distância de 479,10 m até o 
vértice P67, definido pelas coordenadas E: 9.136.459,430 m e N: 214.578,090 m com azimute 42° 16' 28,72'' e 
distância de 322,41 m até o vértice P68, definido pelas coordenadas E: 9.136.676,310 m e N: 214.816,650 m com 
azimute 36° 23' 03,50'' e distância de 511,85 m até o vértice P69, definido pelas coordenadas E: 9.136.979,940 m 
e N: 215.228,720 m com azimute 18° 26' 03,70'' e distância de 617,23 m até o vértice P70, definido pelas 
coordenadas E: 9.137.175,120 m e N: 215.814,280 m com azimute 26° 33' 54,18'' e distância de 630,44 m até o 
vértice P71, definido pelas coordenadas E: 9.137.457,060 m e N: 216.378,160 m com azimute 308° 22' 02,34'' e 
distância de 663,86 m até o vértice P72, definido pelas coordenadas E: 9.136.936,560 m e N: 216.790,220 m com 
azimute 309° 17' 24,22'' e distância de 308,24 m até o vértice P73, definido pelas coordenadas E: 9.136.698,000 
m e N: 216.985,410 m com azimute 270° e distância de 195,19 m até o vértice P74, definido pelas coordenadas 
E: 9.136.502,810 m e N: 216.985,410 m com azimute 254° 03' 18,14'' e distância de 180,95 m até o vértice P75, 
definido pelas coordenadas E: 9.136.328,820 m e N: 216.935,700 m com azimute 354° 31' 19,26'' e distância de 
902,44 m até o vértice P76, definido pelas coordenadas E: 9.136.242,670 m e N: 217.834,020 m com azimute 322° 
04' 40,18'' e distância de 966,97 m até o vértice P77, definido pelas coordenadas E: 9.135.648,380 m e N: 
218.596,810 m com azimute 33° 05' 14,09'' e distância de 203,51 m até o vértice P78, definido pelas coordenadas 
E: 9.135.759,480 m e N: 218.767,320 m com azimute 66° 33' 45,55'' e distância de 275,40 m até o vértice P79, 
definido pelas coordenadas E: 9.136.012,160 m e N: 218.876,860 m com azimute 95° 49' 26,98'' e distância de 
239,96 m até o vértice P80, definido pelas coordenadas E: 9.136.250,880 m e N: 218.852,510 m com azimute 53° 
21' 51,00'' e distância de 473,42 m até o vértice P81, definido pelas coordenadas E: 9.136.630,770 m e N: 
219.135,010 m com azimute 38° 01' 32,96'' e distância de 369,80 m até o vértice P82, definido pelas coordenadas 
E: 9.136.858,570 m e N: 219.426,310 m com azimute 0° 42' 17,54'' e distância de 260,12 m até o vértice P83, 
definido pelas coordenadas E: 9.136.861,770 m e N: 219.686,410 m com azimute 282° 33' 00,39'' e distância de 
440,56 m até o vértice P84, definido pelas coordenadas E: 9.136.431,740 m e N: 219.782,140 m com azimute 321° 
43' 55,37'' e distância de 150,26 m até o vértice P85, definido pelas coordenadas E: 9.136.338,680 m e N: 
219.900,110 m com azimute 320° 39' 25,89'' e distância de 317,06 m até o vértice P86, definido pelas coordenadas 
E: 9.136.137,680 m e N: 220.145,310 m com azimute 355° 50' 35,46'' e distância de 1.382,33 m até o vértice P87, 
definido pelas coordenadas E: 9.136.037,480 m e N: 221.524,000 m com azimute 6° 05' 25,35'' e distância de 
493,89 m até o vértice P88, definido pelas coordenadas E: 9.136.089,880 m e N: 222.015,100 m com azimute 4° 
39' 52,76'' e distância de 581,63 m até o vértice P89, definido pelas coordenadas E: 9.136.137,180 m e N: 
222.594,800 m com azimute 272° 41' 16,94'' e distância de 272,72 m até o vértice P90, definido pelas coordenadas 
E: 9.135.864,760 m e N: 222.607,590 m com azimute 256° 52' 29,24'' e distância de 327,20 m até o vértice P91, 
definido pelas coordenadas E: 9.135.546,110 m e N: 222.533,290 m com azimute 260° 06' 25,77'' e distância de 
236,95 m até o vértice P92, definido pelas coordenadas E: 9.135.312,680 m e N: 222.492,580 m com azimute 261° 
27' 58,38'' e distância de 225,21 m até o vértice P93, definido pelas coordenadas E: 9.135.089,960 m e N: 
222.459,160 m com azimute 239° 18' 27,11'' e distância de 120,98 m até o vértice P94, definido pelas coordenadas 
E: 9.134.985,930 m e N: 222.397,410 m com azimute 241° 52' 29,18'' e distância de 327,20 m até o vértice P95, 
definido pelas coordenadas E: 9.134.697,370 m e N: 222.243,170 m com azimute 245° 37' 30,63'' e distância de 
327,18 m até o vértice P96, definido pelas coordenadas E: 9.134.399,350 m e N: 222.108,140 m com azimute 248° 
01' 15,56'' e distância de 91,06 m até o vértice P97, definido pelas coordenadas E: 9.134.314,910 m e N: 
222.074,060 m com azimute 224° 47' 49,72'' e distância de 35,95 m até o vértice P98, definido pelas coordenadas 
E: 9.134.289,580 m e N: 222.048,550 m com azimute 226° 52' 25,68'' e distância de 327,19 m até o vértice P99, 
definido pelas coordenadas E: 9.134.050,780 m e N: 221.824,880 m com azimute 229° 23' 49,39'' e distância de 
112,80 m até o vértice P100, definido pelas coordenadas E: 9.133.965,140 m e N: 221.751,470 m com azimute 
230° 02' 35,23'' e distância de 142,06 m até o vértice P101, definido pelas coordenadas E: 9.133.856,250 m e N: 
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221.660,240 m com azimute 231° 16' 18,33'' e distância de 214,44 m até o vértice P102, definido pelas 
coordenadas E: 9.133.688,960 m e N: 221.526,080 m com azimute 234° 22' 28,50'' e distância de 327,19 m até o 
vértice P103, definido pelas coordenadas E: 9.133.423,010 m e N: 221.335,500 m com azimute 238° 07' 29,05'' e 
distância de 327,19 m até o vértice P104, definido pelas coordenadas E: 9.133.145,160 m e N: 221.162,720 m com 
azimute 241° 35' 24,82'' e distância de 277,30 m até o vértice P105, definido pelas coordenadas E: 9.132.901,260 
m e N: 221.030,790 m com azimute 238° 45' 36,42'' e distância de 216,36 m até o vértice P106, definido pelas 
coordenadas E: 9.132.716,270 m e N: 220.918,580 m com azimute 241° 52' 26,21'' e distância de 327,19 m até o 
vértice P107, definido pelas coordenadas E: 9.132.427,720 m e N: 220.764,340 m com azimute 245° 37' 33,24'' e 
distância de 327,19 m até o vértice P108, definido pelas coordenadas E: 9.132.129,690 m e N: 220.629,310 m com 
azimute 249° 22' 31,80'' e distância de 327,19 m até o vértice P109, definido pelas coordenadas E: 9.131.823,470 
m e N: 220.514,060 m com azimute 253° 06' 50,14'' e distância de 40,83 m até o vértice P110, definido pelas 
coordenadas E: 9.131.784,400 m e N: 220.502,200 m com azimute 198° 02' 52,38'' e distância de 6.104,51 m até 
o vértice P111, definido pelas coordenadas E: 9.129.893,150 m e N: 214.698,040 m com azimute 157° 10' 44,85'' 
e distância de 271,88 m até o vértice P112, definido pelas coordenadas E: 9.129.998,600 m e N: 214.447,440 m 
com azimute 155° 55' 31,63'' e distância de 328,10 m até o vértice P113, definido pelas coordenadas E: 
9.130.132,440 m e N: 214.147,880 m com azimute 156° 42' 43,71'' e distância de 137,37 m até o vértice P114, 
definido pelas coordenadas E: 9.130.186,750 m e N: 214.021,700 m com azimute 159° 22' 31,80'' e distância de 
327,19 m até o vértice P115, definido pelas coordenadas E: 9.130.302,000 m e N: 213.715,480 m com azimute 
162° 43' 07,29'' e distância de 256,17 m até o vértice P116, definido pelas coordenadas E: 9.130.378,100 m e N: 
213.470,870 m com azimute 164° 11' 04,23'' e distância de 364,72 m até o vértice P117, definido pelas 
coordenadas E: 9.130.477,500 m e N: 213.119,960 m com azimute 162° 45' 24,12'' e distância de 471,68 m até o 
vértice P118, definido pelas coordenadas E: 9.130.617,320 m e N: 212.669,480 m com azimute 163° 27' 33,41'' e 
distância de 122,55 m até o vértice P119, definido pelas coordenadas E: 9.130.652,210 m e N: 212.552,000 m com 
azimute 164° 09' 39,10'' e distância de 776,22 m até o vértice P120, definido pelas coordenadas E: 9.130.864,070 
m e N: 211.805,250 m com azimute 164° 22' 06,99'' e distância de 36,59 m até o vértice P121, definido pelas 
coordenadas E: 9.130.873,930 m e N: 211.770,010 m com azimute 164° 34' 48,68'' e distância de 381,10 m até o 
vértice P122, definido pelas coordenadas E: 9.130.975,260 m e N: 211.402,630 m com azimute 164° 47' 29,48'' e 
distância de 36,63 m até o vértice P123, definido pelas coordenadas E: 9.130.984,870 m e N: 211.367,280 m com 
azimute 164° 44' 41,57'' e distância de 0,23 m até o vértice P124, definido pelas coordenadas E: 9.130.984,930 m 
e N: 211.367,060 m com azimute 165° 00' 09,42'' e distância de 501,86 m até o vértice P125, definido pelas 
coordenadas E: 9.131.114,800 m e N: 210.882,290 m com azimute 166° 50' 42,34'' e distância de 321,51 m até o 
vértice P126, definido pelas coordenadas E: 9.131.187,970 m e N: 210.569,220 m com azimute 168° 41' 17,91'' e 
distância de 255,47 m até o vértice P127, definido pelas coordenadas E: 9.131.238,080 m e N: 210.318,710 m com 
azimute 168° 22' 54,16'' e distância de 245,24 m até o vértice P128, definido pelas coordenadas E: 9.131.287,470 
m e N: 210.078,490 m com azimute 168° 29' 27,66'' e distância de 10,73 m até o vértice P129, definido pelas 
coordenadas E: 9.131.289,610 m e N: 210.067,980 m com azimute 168° 30' 20,83'' e distância de 563,41 m até o 
vértice P130, definido pelas coordenadas E: 9.131.401,880 m e N: 209.515,870 m com azimute 168° 27' 02,64'' e 
distância de 402,83 m até o vértice P131, definido pelas coordenadas E: 9.131.482,530 m e N: 209.121,200 m com 
azimute 166° 47' 49,03'' e distância de 340,58 m até o vértice P132, definido pelas coordenadas E: 9.131.560,320 
m e N: 208.789,620 m com azimute 167° 46' 24,04'' e distância de 170,51 m até o vértice P133, definido pelas 
coordenadas E: 9.131.596,430 m e N: 208.622,980 m com azimute 169° 20' 06,25'' e distância de 102,61 m até o 
vértice P134, definido pelas coordenadas E: 9.131.615,420 m e N: 208.522,140 m com azimute 169° 55' 36,04'' e 
distância de 356,59 m até o vértice P135, definido pelas coordenadas E: 9.131.677,790 m e N: 208.171,050 m com 
azimute 169° 11' 05,07'' e distância de 315,97 m até o vértice P136, definido pelas coordenadas E: 9.131.737,080 
m e N: 207.860,690 m com azimute 168° 45' 32,72'' e distância de 363,04 m até o vértice P137, definido pelas 
coordenadas E: 9.131.807,850 m e N: 207.504,610 m com azimute 168° 22' 54,45'' e distância de 365,96 m até o 
vértice P138, definido pelas coordenadas E: 9.131.881,550 m e N: 207.146,150 m com azimute 168° 33' 38,24'' e 
distância de 32,12 m até o vértice P139, definido pelas coordenadas E: 9.131.887,920 m e N: 207.114,670 m com 
azimute 169° 52' 20,81'' e distância de 195,69 m até o vértice P140, definido pelas coordenadas E: 9.131.922,330 
m e N: 206.922,030 m com azimute 170° 59' 32,21'' e distância de 237,66 m até o vértice P141, definido pelas 
coordenadas E: 9.131.959,540 m e N: 206.687,300 m com azimute 166° 12' 23,37'' e distância de 178,04 m até o 
vértice P142, definido pelas coordenadas E: 9.132.001,990 m e N: 206.514,390 m com azimute 166° 16' 00,22'' e 
distância de 4,13 m até o vértice P143, definido pelas coordenadas E: 9.132.002,970 m e N: 206.510,380 m com 
azimute 166° 15' 18,13'' e distância de 376,89 m até o vértice P144, definido pelas coordenadas E: 9.132.092,520 
m e N: 206.144,280 m com azimute 167° 30' 08,31'' e distância de 217,70 m até o vértice P145, definido pelas 
coordenadas E: 9.132.139,630 m e N: 205.931,740 m com azimute 170° 19' 52,74'' e distância de 276,15 m até o 
vértice P146, definido pelas coordenadas E: 9.132.186,010 m e N: 205.659,510 m com azimute 171° 54' 57,90'' e 
distância de 235,10 m até o vértice P147, definido pelas coordenadas E: 9.132.219,070 m e N: 205.426,750 m com 
azimute 166° 02' 52,78'' e distância de 65,99 m até o vértice P148, definido pelas coordenadas E: 9.132.234,980 
m e N: 205.362,710 m com azimute 167° 17' 36,65'' e distância de 217,91 m até o vértice P149, definido pelas 
coordenadas E: 9.132.282,910 m e N: 205.150,140 m com azimute 168° 32' 32,22'' e distância de 402,98 m até o 
vértice P150, definido pelas coordenadas E: 9.132.362,960 m e N: 204.755,190 m com azimute 168° 37' 19,03'' e 
distância de 18,15 m até o vértice P151, definido pelas coordenadas E: 9.132.366,540 m e N: 204.737,400 m com 
azimute 168° 56' 35,53'' e distância de 33,74 m até o vértice P152, definido pelas coordenadas E: 9.132.373,010 
m e N: 204.704,290 m com azimute 169° 08' 12,41'' e distância de 352,16 m até o vértice P153, definido pelas 
coordenadas E: 9.132.439,380 m e N: 204.358,440 m com azimute 168° 11' 50,48'' e distância de 359,88 m até o 
vértice P154, definido pelas coordenadas E: 9.132.512,990 m e N: 204.006,170 m com azimute 168° 21' 00,44'' e 
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distância de 27,44 m até o vértice P155, definido pelas coordenadas E: 9.132.518,530 m e N: 203.979,300 m com 
azimute 168° 30' 44,39'' e distância de 319,90 m até o vértice P156, definido pelas coordenadas E: 9.132.582,240 
m e N: 203.665,810 m com azimute 165° 07' 18,31'' e distância de 23,60 m até o vértice P157, definido pelas 
coordenadas E: 9.132.588,300 m e N: 203.643,000 m com azimute 161° 59' 30,10'' e distância de 230,18 m até o 
vértice P158, definido pelas coordenadas E: 9.132.659,460 m e N: 203.424,100 m com azimute 161° 05' 01,57'' e 
distância de 447,24 m até o vértice P159, definido pelas coordenadas E: 9.132.804,450 m e N: 203.001,010 m com 
azimute 161° 09' 57,45'' e distância de 14,53 m até o vértice P160, definido pelas coordenadas E: 9.132.809,140 
m e N: 202.987,260 m com azimute 161° 35' 32,68'' e distância de 59,60 m até o vértice P161, definido pelas 
coordenadas E: 9.132.827,960 m e N: 202.930,710 m com azimute 161° 55' 57,91'' e distância de 347,88 m até o 
vértice P162, definido pelas coordenadas E: 9.132.935,850 m e N: 202.599,980 m com azimute 161° 37' 30,96'' e 
distância de 382,13 m até o vértice P163, definido pelas coordenadas E: 9.133.056,310 m e N: 202.237,330 m com 
azimute 162° 22' 55,33'' e distância de 131,96 m até o vértice P164, definido pelas coordenadas E: 9.133.096,250 
m e N: 202.111,560 m com azimute 163° 08' 18,50'' e distância de 270,88 m até o vértice P165, definido pelas 
coordenadas E: 9.133.174,820 m e N: 201.852,330 m com azimute 160° 31' 45,72'' e distância de 363,55 m até o 
vértice P166, definido pelas coordenadas E: 9.133.296,000 m e N: 201.509,570 m com azimute 160° 53' 36,93'' e 
distância de 62,87 m até o vértice P167, definido pelas coordenadas E: 9.133.316,580 m e N: 201.450,160 m com 
azimute 161° 44' 03,86'' e distância de 84,52 m até o vértice P168, definido pelas coordenadas E: 9.133.343,070 
m e N: 201.369,900 m com azimute 162° 13' 00,32'' e distância de 224,09 m até o vértice P169, definido pelas 
coordenadas E: 9.133.411,510 m e N: 201.156,520 m com azimute 159° 49' 37,14'' e distância de 274,00 m até o 
vértice P170, definido pelas coordenadas E: 9.133.506,000 m e N: 200.899,330 m com azimute 160° 32' 13,94'' e 
distância de 124,28 m até o vértice P171, definido pelas coordenadas E: 9.133.547,410 m e N: 200.782,150 m com 
azimute 162° 19' 17,48'' e distância de 187,31 m até o vértice P172, definido pelas coordenadas E: 9.133.604,290 
m e N: 200.603,690 m com azimute 163° 23' 50,93'' e distância de 343,26 m até o vértice P173, definido pelas 
coordenadas E: 9.133.702,370 m e N: 200.274,740 m com azimute 161° 40' 12,37'' e distância de 258,71 m até o 
vértice P174, definido pelas coordenadas E: 9.133.783,730 m e N: 200.029,160 m com azimute 160° 08' 41,70'' e 
distância de 339,92 m até o vértice P175, definido pelas coordenadas E: 9.133.899,180 m e N: 199.709,450 m com 
azimute 160° 38' 38,51'' e distância de 86,95 m até o vértice P176, definido pelas coordenadas E: 9.133.928,000 
m e N: 199.627,410 m com azimute 161° 08' 32,55'' e distância de 384,94 m até o vértice P177, definido pelas 
coordenadas E: 9.134.052,420 m e N: 199.263,130 m com azimute 161° 13' 06,63'' e distância de 9,41 m até o 
vértice P178, definido pelas coordenadas E: 9.134.055,450 m e N: 199.254,220 m com azimute 162° 41' 43,52'' e 
distância de 252,31 m até o vértice P179, definido pelas coordenadas E: 9.134.130,500 m e N: 199.013,330 m com 
azimute 164° 08' 31,38'' e distância de 291,60 m até o vértice P180, definido pelas coordenadas E: 9.134.210,180 
m e N: 198.732,830 m com azimute 161° 52' 56,83'' e distância de 305,40 m até o vértice P181, definido pelas 
coordenadas E: 9.134.305,150 m e N: 198.442,570 m com azimute 161° 45' 38,34'' e distância de 371,45 m até o 
vértice P182, definido pelas coordenadas E: 9.134.421,410 m e N: 198.089,780 m com azimute 160° 49' 37,17'' e 
distância de 356,95 m até o vértice P183, definido pelas coordenadas E: 9.134.538,640 m e N: 197.752,630 m com 
azimute 161° 02' 57,59'' e distância de 36,89 m até o vértice P184, definido pelas coordenadas E: 9.134.550,620 
m e N: 197.717,740 m com azimute 161° 19' 06,24'' e distância de 12,49 m até o vértice P185, definido pelas 
coordenadas E: 9.134.554,620 m e N: 197.705,910 m com azimute 161° 23' 34,39'' e distância de 405,17 m até o 
vértice P186, definido pelas coordenadas E: 9.134.683,900 m e N: 197.321,920 m com azimute 161° 44' 44,99'' e 
distância de 61,14 m até o vértice P187, definido pelas coordenadas E: 9.134.703,050 m e N: 197.263,860 m com 
azimute 162° 05' 33,80'' e distância de 160,01 m até o vértice P188, definido pelas coordenadas E: 9.134.752,250 
m e N: 197.111,600 m com azimute 156° 41' 51,63'' e distância de 179,86 m até o vértice P189, definido pelas 
coordenadas E: 9.134.823,400 m e N: 196.946,410 m com azimute 157° 05' 44,58'' e distância de 70,04 m até o 
vértice P190, definido pelas coordenadas E: 9.134.850,660 m e N: 196.881,890 m com azimute 159° 22' 31,80'' e 
distância de 327,19 m até o vértice P191, definido pelas coordenadas E: 9.134.965,910 m e N: 196.575,670 m com 
azimute 162° 43' 26,16'' e distância de 257,36 m até o vértice P192, definido pelas coordenadas E: 9.135.042,340 
m e N: 196.329,920 m com azimute 164° 11' 57,09'' e distância de 396,26 m até o vértice P193, definido pelas 
coordenadas E: 9.135.150,240 m e N: 195.948,630 m com azimute 164° 27' 06,68'' e distância de 43,39 m até o 
vértice P194, definido pelas coordenadas E: 9.135.161,870 m e N: 195.906,830 m com azimute 164° 41' 44,93'' e 
distância de 294,95 m até o vértice P195, definido pelas coordenadas E: 9.135.239,720 m e N: 195.622,340 m com 
azimute 162° 02' 10,83'' e distância de 257,97 m até o vértice P196, definido pelas coordenadas E: 9.135.319,280 
m e N: 195.376,950 m com azimute 161° 53' 22,77'' e distância de 807,11 m até o vértice P197, definido pelas 
coordenadas E: 9.135.570,170 m e N: 194.609,820 m com azimute 163° 26' 46,95'' e distância de 271,35 m até o 
vértice P198, definido pelas coordenadas E: 9.135.647,480 m e N: 194.349,720 m com azimute 165° 01' 18,01'' e 
distância de 9,44 m até o vértice P199, definido pelas coordenadas E: 9.135.649,920 m e N: 194.340,600 m com 
azimute 165° 06' 32,08'' e distância de 409,99 m até o vértice P200, definido pelas coordenadas E: 9.135.755,280 
m e N: 193.944,380 m com azimute 164° 48' 25,22'' e distância de 363,18 m até o vértice P201, definido pelas 
coordenadas E: 9.135.850,460 m e N: 193.593,890 m com azimute 164° 53' 59,80'' e distância de 16,85 m até o 
vértice P202, definido pelas coordenadas E: 9.135.854,850 m e N: 193.577,620 m com azimute 165° 13' 07,02'' e 
distância de 40,10 m até o vértice P203, definido pelas coordenadas E: 9.135.865,080 m e N: 193.538,850 m com 
azimute 165° 27' 37,34'' e distância de 385,10 m até o vértice P204, definido pelas coordenadas E: 9.135.961,760 
m e N: 193.166,080 m com azimute 166° 23' 59,03'' e distância de 164,15 m até o vértice P205, definido pelas 
coordenadas E: 9.136.000,360 m e N: 193.006,530 m com azimute 167° 20' 27,37'' e distância de 397,90 m até o 
vértice P206, definido pelas coordenadas E: 9.136.087,560 m e N: 192.618,300 m com azimute 168° 02' 35,52'' e 
distância de 122,99 m até o vértice P207, definido pelas coordenadas E: 9.136.113,040 m e N: 192.497,980 m com 
azimute 169° 18' 48,09'' e distância de 98,25 m até o vértice P208, definido pelas coordenadas E: 9.136.131,260 
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m e N: 192.401,430 m com azimute 169° 52' 21,01'' e distância de 21,38 m até o vértice P209, definido pelas 
coordenadas E: 9.136.135,020 m e N: 192.380,380 m com azimute 163° 19' 59,55'' e distância de 3,38 m até o 
vértice P210, definido pelas coordenadas E: 9.136.135,990 m e N: 192.377,140 m com azimute 164° 09' 11,12'' e 
distância de 147,84 m até o vértice P211, definido pelas coordenadas E: 9.136.176,360 m e N: 192.234,920 m com 
azimute 166° 52' 29,24'' e distância de 327,20 m até o vértice P212, definido pelas coordenadas E: 9.136.250,660 
m e N: 191.916,270 m com azimute 170° 37' 28,63'' e distância de 327,19 m até o vértice P213, definido pelas 
coordenadas E: 9.136.303,960 m e N: 191.593,450 m com azimute 174° 22' 29,87'' e distância de 327,19 m até o 
vértice P214, definido pelas coordenadas E: 9.136.336,030 m e N: 191.267,840 m com azimute 178° 20' 28,72'' e 
distância de 364,82 m até o vértice P215, definido pelas coordenadas E: 9.136.346,590 m e N: 190.903,170 m com 
azimute 180° 25' 52,64'' e distância de 506,15 m até o vértice P216, definido pelas coordenadas E: 9.136.342,780 
m e N: 190.397,030 m com azimute 177° 39' 00,81'' e distância de 118,05 m até o vértice P217, definido pelas 
coordenadas E: 9.136.347,620 m e N: 190.279,080 m com azimute 173° 47' 37,47'' e distância de 215,90 m até o 
vértice P218, definido pelas coordenadas E: 9.136.370,960 m e N: 190.064,450 m com azimute 173° 26' 33,35'' e 
distância de 373,73 m até o vértice P219, definido pelas coordenadas E: 9.136.413,640 m e N: 189.693,160 m com 
azimute 173° 42' 41,01'' e distância de 47,84 m até o vértice P220, definido pelas coordenadas E: 9.136.418,880 
m e N: 189.645,610 m com azimute 173° 59' 22,32'' e distância de 246,39 m até o vértice P221, definido pelas 
coordenadas E: 9.136.444,680 m e N: 189.400,570 m com azimute 174° 04' 27,21'' e distância de 9,01 m até o 
vértice P222, definido pelas coordenadas E: 9.136.445,610 m e N: 189.391,610 m com azimute 174° 05' 12,76'' e 
distância de 45,04 m até o vértice P223, definido pelas coordenadas E: 9.136.450,250 m e N: 189.346,810 m com 
azimute 166° 16' 24,44'' e distância de 161,53 m até o vértice P224, definido pelas coordenadas E: 9.136.488,580 
m e N: 189.189,890 m com azimute 167° 11' 56,95'' e distância de 245,12 m até o vértice P225, definido pelas 
coordenadas E: 9.136.542,890 m e N: 188.950,860 m com azimute 163° 53' 47,36'' e distância de 249,37 m até o 
vértice P226, definido pelas coordenadas E: 9.136.612,060 m e N: 188.711,270 m com azimute 164° 24' 13,27'' e 
distância de 87,93 m até o vértice P227, definido pelas coordenadas E: 9.136.635,700 m e N: 188.626,580 m com 
azimute 164° 54' 16,40'' e distância de 428,64 m até o vértice P228, definido pelas coordenadas E: 9.136.747,330 
m e N: 188.212,730 m com azimute 163° 17' 13,76'' e distância de 476,15 m até o vértice P229, definido pelas 
coordenadas E: 9.136.884,260 m e N: 187.756,690 m com azimute 162° 28' 18,72'' e distância de 246,57 m até o 
vértice P230, definido pelas coordenadas E: 9.136.958,520 m e N: 187.521,570 m com azimute 159° 57' 40,82'' e 
distância de 270,51 m até o vértice P231, definido pelas coordenadas E: 9.137.051,210 m e N: 187.267,440 m com 
azimute 160° 36' 24,95'' e distância de 112,33 m até o vértice P232, definido pelas coordenadas E: 9.137.088,510 
m e N: 187.161,480 m com azimute 163° 07' 28,70'' e distância de 327,19 m até o vértice P233, definido pelas 
coordenadas E: 9.137.183,490 m e N: 186.848,380 m com azimute 166° 12' 53,59'' e distância de 211,93 m até o 
vértice P234, definido pelas coordenadas E: 9.137.233,990 m e N: 186.642,550 m com azimute 167° 25' 46,37'' e 
distância de 205,94 m até o vértice P235, definido pelas coordenadas E: 9.137.278,810 m e N: 186.441,550 m com 
azimute 163° 41' 39,22'' e distância de 182,57 m até o vértice P236, definido pelas coordenadas E: 9.137.330,070 
m e N: 186.266,320 m com azimute 163° 37' 19,72'' e distância de 348,69 m até o vértice P237, definido pelas 
coordenadas E: 9.137.428,390 m e N: 185.931,780 m com azimute 164° 18' 47,35'' e distância de 120,24 m até o 
vértice P238, definido pelas coordenadas E: 9.137.460,900 m e N: 185.816,020 m com azimute 165° 49' 08,07'' e 
distância de 142,95 m até o vértice P239, definido pelas coordenadas E: 9.137.495,920 m e N: 185.677,430 m com 
azimute 166° 38' 14,34'' e distância de 406,85 m até o vértice P240, definido pelas coordenadas E: 9.137.589,950 
m e N: 185.281,590 m com azimute 167° 40' 33,60'' e distância de 180,85 m até o vértice P241, definido pelas 
coordenadas E: 9.137.628,550 m e N: 185.104,910 m com azimute 168° 42' 34,58'' e distância de 287,57 m até o 
vértice P242, definido pelas coordenadas E: 9.137.684,850 m e N: 184.822,910 m com azimute 168° 24' 08,32'' e 
distância de 206,18 m até o vértice P243, definido pelas coordenadas E: 9.137.726,300 m e N: 184.620,940 m com 
azimute 168° 13' 46,25'' e distância de 415,02 m até o vértice P244, definido pelas coordenadas E: 9.137.810,960 
m e N: 184.214,650 m com azimute 168° 29' 31,64'' e distância de 45,41 m até o vértice P245, definido pelas 
coordenadas E: 9.137.820,020 m e N: 184.170,150 m com azimute 168° 57' 40,30'' e distância de 38,54 m até o 
vértice P246, definido pelas coordenadas E: 9.137.827,400 m e N: 184.132,320 m com azimute 169° 11' 32,47'' e 
distância de 402,91 m até o vértice P247, definido pelas coordenadas E: 9.137.902,950 m e N: 183.736,560 m com 
azimute 169° 30' 38,79'' e distância de 55,59 m até o vértice P248, definido pelas coordenadas E: 9.137.913,070 
m e N: 183.681,900 m com azimute 169° 49' 41,24'' e distância de 401,98 m até o vértice P249, definido pelas 
coordenadas E: 9.137.984,060 m e N: 183.286,240 m com azimute 169° 22' 35,71'' e distância de 206,07 m até o 
vértice P250, definido pelas coordenadas E: 9.138.022,050 m e N: 183.083,700 m com azimute 164° 42' 49,57'' e 
distância de 205,13 m até o vértice P251, definido pelas coordenadas E: 9.138.076,130 m e N: 182.885,830 m com 
azimute 164° 51' 39,93'' e distância de 25,08 m até o vértice P252, definido pelas coordenadas E: 9.138.082,680 
m e N: 182.861,620 m com azimute 166° 35' 36,16'' e distância de 278,10 m até o vértice P253, definido pelas 
coordenadas E: 9.138.147,160 m e N: 182.591,100 m com azimute 168° 11' 13,99'' e distância de 353,52 m até o 
vértice P254, definido pelas coordenadas E: 9.138.219,530 m e N: 182.245,070 m com azimute 168° 27' 57,05'' e 
distância de 49,11 m até o vértice P255, definido pelas coordenadas E: 9.138.229,350 m e N: 182.196,950 m com 
azimute 170° 01' 21,59'' e distância de 222,04 m até o vértice P256, definido pelas coordenadas E: 9.138.267,820 
m e N: 181.978,270 m com azimute 171° 17' 43,44'' e distância de 197,04 m até o vértice P257, definido pelas 
coordenadas E: 9.138.297,640 m e N: 181.783,500 m com azimute 166° 47' 46,69'' e distância de 208,48 m até o 
vértice P258, definido pelas coordenadas E: 9.138.345,260 m e N: 181.580,530 m com azimute 167° 11' 41,97'' e 
distância de 68,40 m até o vértice P259, definido pelas coordenadas E: 9.138.360,420 m e N: 181.513,830 m com 
azimute 167° 34' 53,53'' e distância de 443,80 m até o vértice P260, definido pelas coordenadas E: 9.138.455,860 
m e N: 181.080,410 m com azimute 167° 51' 29,19'' e distância de 47,54 m até o vértice P261, definido pelas 
coordenadas E: 9.138.465,860 m e N: 181.033,930 m com azimute 168° 07' 38,13'' e distância de 517,31 m até o 
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vértice P262, definido pelas coordenadas E: 9.138.572,290 m e N: 180.527,690 m com azimute 168° 23' 35,43'' e 
distância de 46,17 m até o vértice P263, definido pelas coordenadas E: 9.138.581,580 m e N: 180.482,460 m com 
azimute 168° 39' 14,84'' e distância de 312,61 m até o vértice P264, definido pelas coordenadas E: 9.138.643,080 
m e N: 180.175,960 m com azimute 168° 45' 30,68'' e distância de 8,21 m até o vértice P265, definido pelas 
coordenadas E: 9.138.644,680 m e N: 180.167,910 m com azimute 168° 55' 43,21'' e distância de 32,49 m até o 
vértice P266, definido pelas coordenadas E: 9.138.650,920 m e N: 180.136,020 m com azimute 169° 07' 23,58'' e 
distância de 242,56 m até o vértice P267, definido pelas coordenadas E: 9.138.696,690 m e N: 179.897,820 m com 
azimute 167° 35' 41,21'' e distância de 320,82 m até o vértice P268, definido pelas coordenadas E: 9.138.765,610 
m e N: 179.584,490 m com azimute 168° 05' 46,02'' e distância de 87,22 m até o vértice P269, definido pelas 
coordenadas E: 9.138.783,600 m e N: 179.499,150 m com azimute 168° 35' 38,93'' e distância de 203,84 m até o 
vértice P270, definido pelas coordenadas E: 9.138.823,910 m e N: 179.299,340 m com azimute 163° 51' 52,83'' e 
distância de 223,35 m até o vértice P271, definido pelas coordenadas E: 9.138.885,980 m e N: 179.084,790 m com 
azimute 164° 25' 42,79'' e distância de 99,13 m até o vértice P272, definido pelas coordenadas E: 9.138.912,590 
m e N: 178.989,300 m com azimute 166° 52' 29,24'' e distância de 327,20 m até o vértice P273, definido pelas 
coordenadas E: 9.138.986,890 m e N: 178.670,650 m com azimute 170° 37' 33,82'' e distância de 327,18 m até o 
vértice P274, definido pelas coordenadas E: 9.139.040,180 m e N: 178.347,840 m com azimute 172° 41' 12,07'' e 
distância de 34,72 m até o vértice P275, definido pelas coordenadas E: 9.139.044,600 m e N: 178.313,400 m com 
azimute 172° 53' 57,67'' e distância de 230,40 m até o vértice P276, definido pelas coordenadas E: 9.139.073,080 
m e N: 178.084,770 m com azimute 168° 20' 27,75'' e distância de 159,68 m até o vértice P277, definido pelas 
coordenadas E: 9.139.105,350 m e N: 177.928,380 m com azimute 168° 20' 58,92'' e distância de 4,95 m até o 
vértice P278, definido pelas coordenadas E: 9.139.106,350 m e N: 177.923,530 m com azimute 168° 23' 59,89'' e 
distância de 311,42 m até o vértice P279, definido pelas coordenadas E: 9.139.168,970 m e N: 177.618,470 m com 
azimute 168° 27' 16,06'' e distância de 10,49 m até o vértice P280, definido pelas coordenadas E: 9.139.171,070 
m e N: 177.608,190 m com azimute 168° 31' 06,85'' e distância de 391,81 m até o vértice P281, definido pelas 
coordenadas E: 9.139.249,060 m e N: 177.224,220 m com azimute 168° 05' 18,91'' e distância de 242,49 m até o 
vértice P282, definido pelas coordenadas E: 9.139.299,110 m e N: 176.986,950 m com azimute 107° 57' 21,15'' e 
distância de 138,80 m até o vértice P283, definido pelas coordenadas E: 9.139.431,150 m e N: 176.944,160 m com 
azimute 110° 24' 51,67'' e distância de 290,59 m até o vértice P284, definido pelas coordenadas E: 9.139.703,490 
m e N: 176.842,800 m com azimute 112° 04' 49,97'' e distância de 785,19 m até o vértice P285, definido pelas 
coordenadas E: 9.140.431,090 m e N: 176.547,640 m com azimute 112° 17' 32,90'' e distância de 36,62 m até o 
vértice P286, definido pelas coordenadas E: 9.140.464,970 m e N: 176.533,750 m com azimute 114° 22' 29,37'' e 
distância de 327,18 m até o vértice P287, definido pelas coordenadas E: 9.140.762,990 m e N: 176.398,720 m com 
azimute 118° 07' 30,82'' e distância de 327,20 m até o vértice P288, definido pelas coordenadas E: 9.141.051,550 
m e N: 176.244,480 m com azimute 121° 52' 30,95'' e distância de 327,19 m até o vértice P289, definido pelas 
coordenadas E: 9.141.329,400 m e N: 176.071,700 m com azimute 125° 37' 31,50'' e distância de 327,19 m até o 
vértice P290, definido pelas coordenadas E: 9.141.595,350 m e N: 175.881,120 m com azimute 129° 22' 27,04'' e 
distância de 327,18 m até o vértice P291, definido pelas coordenadas E: 9.141.848,270 m e N: 175.673,560 m com 
azimute 132° 27' 25,63'' e distância de 210,54 m até o vértice P292, definido pelas coordenadas E: 9.142.003,600 
m e N: 175.531,440 m com azimute 133° 39' 40,07'' e distância de 141,63 m até o vértice P293, definido pelas 
coordenadas E: 9.142.106,060 m e N: 175.433,660 m com azimute 134° 20' 00,52'' e distância de 116,71 m até o 
vértice P294, definido pelas coordenadas E: 9.142.189,540 m e N: 175.352,100 m com azimute 136° 52' 30,28'' e 
distância de 327,18 m até o vértice P295, definido pelas coordenadas E: 9.142.413,200 m e N: 175.113,300 m com 
azimute 140° 17' 31,45'' e distância de 105,19 m até o vértice P296, definido pelas coordenadas E: 9.142.480,400 
m e N: 175.032,380 m com azimute 88° 07' 38,76'' e distância de 141,39 m até o vértice P297, definido pelas 
coordenadas E: 9.142.621,710 m e N: 175.037,000 m com azimute 91° 52' 26,52'' e distância de 327,20 m até o 
vértice P298, definido pelas coordenadas E: 9.142.948,730 m e N: 175.026,300 m com azimute 95° 37' 30,13'' e 
distância de 327,19 m até o vértice P299, definido pelas coordenadas E: 9.143.274,340 m e N: 174.994,230 m com 
azimute 99° 22' 31,37'' e distância de 327,19 m até o vértice P300, definido pelas coordenadas E: 9.143.597,160 
m e N: 174.940,930 m com azimute 102° 17' 52,00'' e distância de 182,92 m até o vértice P301, definido pelas 
coordenadas E: 9.143.775,880 m e N: 174.901,970 m com azimute 85° 35' 04,92'' e distância de 116,52 m até o 
vértice P302, definido pelas coordenadas E: 9.143.892,050 m e N: 174.910,940 m com azimute 88° 07' 26,97'' e 
distância de 327,19 m até o vértice P303, definido pelas coordenadas E: 9.144.219,060 m e N: 174.921,650 m com 
azimute 90° 06' 44,84'' e distância de 20,38 m até o vértice P304, definido pelas coordenadas E: 9.144.239,440 m 
e N: 174.921,610 m com azimute 90° 14' 03,15'' e distância de 523,52 m até o vértice P305, definido pelas 
coordenadas E: 9.144.762,960 m e N: 174.919,470 m com azimute 91° 59' 27,91'' e distância de 306,82 m até o 
vértice P306, definido pelas coordenadas E: 9.145.069,590 m e N: 174.908,810 m com azimute 95° 37' 24,51'' e 
distância de 164,91 m até o vértice P307, definido pelas coordenadas E: 9.145.233,710 m e N: 174.892,650 m com 
azimute 58° 07' 30,32'' e distância de 181,08 m até o vértice P308, definido pelas coordenadas E: 9.145.387,480 
m e N: 174.988,270 m com azimute 61° 52' 34,74'' e distância de 327,19 m até o vértice P309, definido pelas 
coordenadas E: 9.145.676,040 m e N: 175.142,500 m com azimute 65° 37' 24,89'' e distância de 327,19 m até o 
vértice P310, definido pelas coordenadas E: 9.145.974,060 m e N: 175.277,540 m com azimute 69° 22' 31,80'' e 
distância de 327,19 m até o vértice P311, definido pelas coordenadas E: 9.146.280,280 m e N: 175.392,790 m com 
azimute 73° 07' 28,70'' e distância de 327,19 m até o vértice P312, definido pelas coordenadas E: 9.146.593,380 
m e N: 175.487,770 m com azimute 76° 52' 35,38'' e distância de 327,20 m até o vértice P313, definido pelas 
coordenadas E: 9.146.912,030 m e N: 175.562,060 m com azimute 80° 37' 28,63'' e distância de 327,19 m até o 
vértice P314, definido pelas coordenadas E: 9.147.234,850 m e N: 175.615,360 m com azimute 83° 53' 40,88'' e 
distância de 243,52 m até o vértice P315, definido pelas coordenadas E: 9.147.476,990 m e N: 175.641,260 m com 
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azimute 74° 27' 16,97'' e distância de 95,60 m até o vértice P316, definido pelas coordenadas E: 9.147.569,090 m 
e N: 175.666,880 m com azimute 76° 42' 42,16'' e distância de 298,76 m até o vértice P317, definido pelas 
coordenadas E: 9.147.859,850 m e N: 175.735,550 m com azimute 73° 39' 01,09'' e distância de 235,35 m até o 
vértice P318, definido pelas coordenadas E: 9.148.085,680 m e N: 175.801,800 m com azimute 76° 52' 33,06'' e 
distância de 284,46 m até o vértice P319, definido pelas coordenadas E: 9.148.362,710 m e N: 175.866,390 m com 
azimute 59° 48' 48,36'' e distância de 2.943,67 m até o vértice P320, definido pelas coordenadas E: 9.150.907,200 
m e N: 177.346,520 m com azimute 59° 48' 47,48'' e distância de 2.268,08 m até o vértice P321, definido pelas 
coordenadas E: 9.152.867,710 m e N: 178.486,960 m com azimute 346° 12' 01,47'' e distância de 2.928,98 m até 
o vértice P322, definido pelas coordenadas E: 9.152.169,070 m e N: 181.331,400 m com azimute 68° 09' 51,49'' e 
distância de 164,46 m até o vértice P323, definido pelas coordenadas E: 9.152.321,730 m e N: 181.392,570 m com 
azimute 54° 27' 42,41'' e distância de 123,06 m até o vértice P324, definido pelas coordenadas E: 9.152.421,870 
m e N: 181.464,100 m com azimute 74° 47' 02,55'' e distância de 156,56 m até o vértice P325, definido pelas 
coordenadas E: 9.152.572,940 m e N: 181.505,190 m com azimute 46° 50' 41,93'' e distância de 79,51 m até o 
vértice P326, definido pelas coordenadas E: 9.152.630,940 m e N: 181.559,570 m com azimute 71° 01' 33,61'' e 
distância de 122,69 m até o vértice P327, definido pelas coordenadas E: 9.152.746,960 m e N: 181.599,460 m com 
azimute 87° 32' 21,15'' e distância de 112,49 m até o vértice P328, definido pelas coordenadas E: 9.152.859,350 
m e N: 181.604,290 m com azimute 77° 26' 11,35'' e distância de 216,67 m até o vértice P329, definido pelas 
coordenadas E: 9.153.070,830 m e N: 181.651,420 m com azimute 63° 38' 45,06'' e distância de 147,01 m até o 
vértice P330, definido pelas coordenadas E: 9.153.202,560 m e N: 181.716,680 m com azimute 86° 57' 23,42'' e 
distância de 113,76 m até o vértice P331, definido pelas coordenadas E: 9.153.316,160 m e N: 181.722,720 m com 
azimute 70° 10' 27,08'' e distância de 110,48 m até o vértice P332, definido pelas coordenadas E: 9.153.420,090 
m e N: 181.760,190 m com azimute 88° 47' 50,51'' e distância de 114,83 m até o vértice P333, definido pelas 
coordenadas E: 9.153.534,890 m e N: 181.762,600 m com azimute 74° 31' 22,75'' e distância de 151,73 m até o 
vértice P334, definido pelas coordenadas E: 9.153.681,120 m e N: 181.803,090 m com azimute 95° 12' 02,33'' e 
distância de 66,74 m até o vértice P335, definido pelas coordenadas E: 9.153.747,590 m e N: 181.797,040 m com 
azimute 158° 24' 48,98'' e distância de 118,26 m até o vértice P336, definido pelas coordenadas E: 9.153.791,100 
m e N: 181.687,070 m com azimute 124° 49' 17,29'' e distância de 33,85 m até o vértice P337, definido pelas 
coordenadas E: 9.153.818,890 m e N: 181.667,740 m com azimute 68° 17' 46,91'' e distância de 103,38 m até o 
vértice P338, definido pelas coordenadas E: 9.153.914,940 m e N: 181.705,970 m com azimute 103° 48' 02,63'' e 
distância de 54,87 m até o vértice P339, definido pelas coordenadas E: 9.153.968,230 m e N: 181.692,880 m com 
azimute 137° 48' 37,08'' e distância de 40,38 m até o vértice P340, definido pelas coordenadas E: 9.153.995,350 
m e N: 181.662,960 m com azimute 116° 33' 54,18'' e distância de 125,44 m até o vértice P341, definido pelas 
coordenadas E: 9.154.107,550 m e N: 181.606,860 m com azimute 161° 16' 05,58'' e distância de 113,53 m até o 
vértice P342, definido pelas coordenadas E: 9.154.144,010 m e N: 181.499,340 m com azimute 124° 41' 45,07'' e 
distância de 103,49 m até o vértice P343, definido pelas coordenadas E: 9.154.229,100 m e N: 181.440,430 m com 
azimute 181° 03' 59,70'' e distância de 50,50 m até o vértice P344, definido pelas coordenadas E: 9.154.228,160 
m e N: 181.389,940 m com azimute 228° 58' 04,38'' e distância de 66,93 m até o vértice P345, definido pelas 
coordenadas E: 9.154.177,670 m e N: 181.346,000 m com azimute 210° 36' 40,44'' e distância de 53,24 m até o 
vértice P346, definido pelas coordenadas E: 9.154.150,560 m e N: 181.300,180 m com azimute 127° 45' 05,72'' e 
distância de 36,65 m até o vértice P347, definido pelas coordenadas E: 9.154.179,540 m e N: 181.277,740 m com 
azimute 58° 23' 32,99'' e distância de 85,63 m até o vértice P348, definido pelas coordenadas E: 9.154.252,470 m 
e N: 181.322,620 m com azimute 110° 33' 21,76'' e distância de 15,98 m até o vértice P349, definido pelas 
coordenadas E: 9.154.267,430 m e N: 181.317,010 m com azimute 160° 36' 37,57'' e distância de 53,53 m até o 
vértice P350, definido pelas coordenadas E: 9.154.285,200 m e N: 181.266,520 m com azimute 147° 53' 27,74'' e 
distância de 56,29 m até o vértice P351, definido pelas coordenadas E: 9.154.315,120 m e N: 181.218,840 m com 
azimute 113° 46' 31,45'' e distância de 85,82 m até o vértice P352, definido pelas coordenadas E: 9.154.393,660 
m e N: 181.184,240 m com azimute 133° 52' 28,76'' e distância de 101,17 m até o vértice P353, definido pelas 
coordenadas E: 9.154.466,590 m e N: 181.114,120 m com azimute 90° e distância de 61,71 m até o vértice P354, 
definido pelas coordenadas E: 9.154.528,300 m e N: 181.114,120 m com azimute 62° 29' 34,87'' e distância de 
50,60 m até o vértice P355, definido pelas coordenadas E: 9.154.573,180 m e N: 181.137,490 m com azimute 12° 
18' 24,68'' e distância de 52,64 m até o vértice P356, definido pelas coordenadas E: 9.154.584,400 m e N: 
181.188,920 m com azimute 62° 26' 30,21'' e distância de 24,25 m até o vértice P357, definido pelas coordenadas 
E: 9.154.605,900 m e N: 181.200,140 m com azimute 118° 26' 34,54'' e distância de 51,04 m até o vértice P358, 
definido pelas coordenadas E: 9.154.650,780 m e N: 181.175,830 m com azimute 146° 18' 35,76'' e distância de 
40,45 m até o vértice P359, definido pelas coordenadas E: 9.154.673,220 m e N: 181.142,170 m com azimute 131° 
39' 18,73'' e distância de 107,62 m até o vértice P360, definido pelas coordenadas E: 9.154.753,630 m e N: 
181.070,640 m com azimute 115° 41' 45,77'' e distância de 109,99 m até o vértice P361, definido pelas 
coordenadas E: 9.154.852,740 m e N: 181.022,950 m com azimute 79° 27' 43,55'' e distância de 40,90 m até o 
vértice P362, definido pelas coordenadas E: 9.154.892,950 m e N: 181.030,430 m com azimute 56° 26' 34,41'' e 
distância de 109,96 m até o vértice P363, definido pelas coordenadas E: 9.154.984,580 m e N: 181.091,210 m com 
azimute 108° 26' 05,82'' e distância de 29,57 m até o vértice P364, definido pelas coordenadas E: 9.155.012,630 
m e N: 181.081,860 m com azimute 158° 33' 19,53'' e distância de 84,38 m até o vértice P365, definido pelas 
coordenadas E: 9.155.043,480 m e N: 181.003,320 m com azimute 99° 56' 01,24'' e distância de 37,97 m até o 
vértice P366, definido pelas coordenadas E: 9.155.080,880 m e N: 180.996,770 m com azimute 41° 54' 39,42'' e 
distância de 48,03 m até o vértice P367, definido pelas coordenadas E: 9.155.112,960 m e N: 181.032,510 m com 
azimute 73° 04' 12,71'' e distância de 41,66 m até o vértice P1, encerrando este perímetro. 

Todas as coordenadas aqui descritas estão georreferenciadas ao Sistema Geodésico Brasileiro e 
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encontram-se representadas no Sistema UTM, referenciadas ao Meridiano Central 51 WGr, fuso 22S, tendo como 
datum o SIRGAS-2000. Todos os azimutes e distâncias, área e perímetro foram calculados no plano de projeção 
UTM. 

 
 

Figura 2. Unidade de Manejo Florestal 2 – UMF 2, Florestal Estadual do Mogno. 
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Memorial descritivo 
 

Imóvel: Floresta Estadual do Rio Gregório 
Município: Tarauacá 
Matrícula: UMF3 
Área: 1.285.953.543,81 m² ou 128.595,3544 ha 
Perímetro: 171.382,38 m 

 

Inicia-se a descrição deste perímetro no vértice P1, definido pelas coordenadas E: 9.148.316,220 m e N: 
242.808,490 m com azimute 353° 40' 56,27'' e distância de 2.892,27 m até o vértice P2, definido pelas coordenadas 
E: 9.147.997,950 m e N: 245.683,200 m com azimute 353° 41' 13,46'' e distância de 3.300,06 m até o vértice P3, 
definido pelas coordenadas E: 9.147.635,080 m e N: 248.963,250 m com azimute 260° 37' 17,69'' e distância de 
76,34 m até o vértice P4, definido pelas coordenadas E: 9.147.559,760 m e N: 248.950,810 m com azimute 264° 
22' 41,80'' e distância de 130,87 m até o vértice P5, definido pelas coordenadas E: 9.147.429,520 m e N: 
248.937,990 m com azimute 268° 07' 17,83'' e distância de 130,88 m até o vértice P6, definido pelas coordenadas 
E: 9.147.298,710 m e N: 248.933,700 m com azimute 270° e distância de 74,62 m até o vértice P7, definido pelas 
coordenadas E: 9.147.224,090 m e N: 248.933,700 m com azimute 264° 49' 56,01'' e distância de 99,25 m até o 
vértice P8, definido pelas coordenadas E: 9.147.125,240 m e N: 248.924,760 m com azimute 268° 07' 17,32'' e 
distância de 130,87 m até o vértice P9, definido pelas coordenadas E: 9.146.994,440 m e N: 248.920,470 m com 
azimute 270° e distância de 66,15 m até o vértice P10, definido pelas coordenadas E: 9.146.928,290 m e N: 
248.920,470 m com azimute 271° 52' 42,68'' e distância de 130,87 m até o vértice P11, definido pelas coordenadas 
E: 9.146.797,490 m e N: 248.924,760 m com azimute 275° 37' 16,66'' e distância de 130,88 m até o vértice P12, 
definido pelas coordenadas E: 9.146.667,240 m e N: 248.937,580 m com azimute 279° 22' 34,48'' e distância de 
126,94 m até o vértice P13, definido pelas coordenadas E: 9.146.542,000 m e N: 248.958,260 m com azimute 238° 
07' 46,38'' e distância de 44,11 m até o vértice P14, definido pelas coordenadas E: 9.146.504,540 m e N: 
248.934,970 m com azimute 241° 52' 28,08'' e distância de 130,89 m até o vértice P15, definido pelas coordenadas 
E: 9.146.389,110 m e N: 248.873,270 m com azimute 245° 20' 59,97'' e distância de 111,61 m até o vértice P16, 
definido pelas coordenadas E: 9.146.287,670 m e N: 248.826,720 m com azimute 247° 01' 56,58'' e distância de 
32,57 m até o vértice P17, definido pelas coordenadas E: 9.146.257,680 m e N: 248.814,010 m com azimute 249° 
22' 32,91'' e distância de 130,88 m até o vértice P18, definido pelas coordenadas E: 9.146.135,190 m e N: 
248.767,910 m com azimute 253° 07' 31,72'' e distância de 130,88 m até o vértice P19, definido pelas coordenadas 
E: 9.146.009,950 m e N: 248.729,920 m com azimute 256° 52' 29,24'' e distância de 130,88 m até o vértice P20, 
definido pelas coordenadas E: 9.145.882,490 m e N: 248.700,200 m com azimute 260° 37' 26,58'' e distância de 
130,87 m até o vértice P21, definido pelas coordenadas E: 9.145.753,370 m e N: 248.678,880 m com azimute 264° 
22' 27,66'' e distância de 130,88 m até o vértice P22, definido pelas coordenadas E: 9.145.623,120 m e N: 
248.666,050 m com azimute 268° 07' 12,92'' e distância de 40,24 m até o vértice P23, definido pelas coordenadas 
E: 9.145.582,900 m e N: 248.664,730 m com azimute 234° 22' 28,89'' e distância de 125,41 m até o vértice P24, 
definido pelas coordenadas E: 9.145.480,960 m e N: 248.591,680 m com azimute 238° 07' 31,73'' e distância de 
130,88 m até o vértice P25, definido pelas coordenadas E: 9.145.369,820 m e N: 248.522,570 m com azimute 241° 
52' 34,55'' e distância de 130,87 m até o vértice P26, definido pelas coordenadas E: 9.145.254,400 m e N: 
248.460,880 m com azimute 245° 37' 36,12'' e distância de 123,49 m até o vértice P27, definido pelas coordenadas 
E: 9.145.141,920 m e N: 248.409,920 m com azimute 241° 52' 32,94'' e distância de 116,70 m até o vértice P28, 
definido pelas coordenadas E: 9.145.039,000 m e N: 248.354,910 m com azimute 245° 37' 20,45'' e distância de 
130,88 m até o vértice P29, definido pelas coordenadas E: 9.144.919,790 m e N: 248.300,890 m com azimute 249° 
22' 32,91'' e distância de 130,88 m até o vértice P30, definido pelas coordenadas E: 9.144.797,300 m e N: 
248.254,790 m com azimute 253° 07' 31,72'' e distância de 130,88 m até o vértice P31, definido pelas coordenadas 
E: 9.144.672,060 m e N: 248.216,800 m com azimute 256° 52' 25,66'' e distância de 130,87 m até o vértice P32, 
definido pelas coordenadas E: 9.144.544,610 m e N: 248.187,080 m com azimute 260° 37' 29,14'' e distância de 
130,88 m até o vértice P33, definido pelas coordenadas E: 9.144.415,480 m e N: 248.165,760 m com azimute 264° 
22' 27,66'' e distância de 130,88 m até o vértice P34, definido pelas coordenadas E: 9.144.285,230 m e N: 
248.152,930 m com azimute 268° 07' 33,59'' e distância de 130,88 m até o vértice P35, definido pelas coordenadas 
E: 9.144.154,420 m e N: 248.148,650 m com azimute 271° 52' 26,93'' e distância de 130,87 m até o vértice P36, 
definido pelas coordenadas E: 9.144.023,620 m e N: 248.152,930 m com azimute 275° 37' 32,34'' e distância de 
130,88 m até o vértice P37, definido pelas coordenadas E: 9.143.893,370 m e N: 248.165,760 m com azimute 279° 
22' 42,73'' e distância de 56,21 m até o vértice P38, definido pelas coordenadas E: 9.143.837,910 m e N: 
248.174,920 m com azimute 271° 52' 35,15'' e distância de 51,92 m até o vértice P39, definido pelas coordenadas 
E: 9.143.786,020 m e N: 248.176,620 m com azimute 275° 37' 18,20'' e distância de 130,87 m até o vértice P40, 
definido pelas coordenadas E: 9.143.655,780 m e N: 248.189,440 m com azimute 279° 22' 30,86'' e distância de 
130,88 m até o vértice P41, definido pelas coordenadas E: 9.143.526,650 m e N: 248.210,760 m com azimute 283° 
07' 30,76'' e distância de 130,88 m até o vértice P42, definido pelas coordenadas E: 9.143.399,190 m e N: 
248.240,480 m com azimute 286° 52' 28,28'' e distância de 130,88 m até o vértice P43, definido pelas coordenadas 
E: 9.143.273,950 m e N: 248.278,470 m com azimute 290° 37' 41,84'' e distância de 130,88 m até o vértice P44, 
definido pelas coordenadas E: 9.143.151,460 m e N: 248.324,580 m com azimute 294° 22' 25,19'' e distância de 
130,87 m até o vértice P45, definido pelas coordenadas E: 9.143.032,250 m e N: 248.378,590 m com azimute 298° 
07' 25,45'' e distância de 130,87 m até o vértice P46, definido pelas coordenadas E: 9.142.916,830 m e N: 
248.440,280 m com azimute 301° 52' 28,27'' e distância de 130,88 m até o vértice P47, definido pelas coordenadas 
E: 9.142.805,690 m e N: 248.509,390 m com azimute 305° 41' 06,79'' e distância de 4,06 m até o vértice P48, 
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definido pelas coordenadas E: 9.142.802,390 m e N: 248.511,760 m com azimute 283° 07' 20,14'' e distância de 
126,50 m até o vértice P49, definido pelas coordenadas E: 9.142.679,190 m e N: 248.540,480 m com azimute 286° 
52' 28,28'' e distância de 130,88 m até o vértice P50, definido pelas coordenadas E: 9.142.553,950 m e N: 
248.578,470 m com azimute 290° 37' 41,84'' e distância de 130,88 m até o vértice P51, definido pelas coordenadas 
E: 9.142.431,460 m e N: 248.624,580 m com azimute 294° 22' 25,19'' e distância de 130,87 m até o vértice P52, 
definido pelas coordenadas E: 9.142.312,250 m e N: 248.678,590 m com azimute 298° 07' 25,45'' e distância de 
130,87 m até o vértice P53, definido pelas coordenadas E: 9.142.196,830 m e N: 248.740,280 m com azimute 301° 
52' 41,65'' e distância de 130,88 m até o vértice P54, definido pelas coordenadas E: 9.142.085,690 m e N: 
248.809,400 m com azimute 305° 37' 28,94'' e distância de 130,87 m até o vértice P55, definido pelas coordenadas 
E: 9.141.979,310 m e N: 248.885,630 m com azimute 309° 22' 20,16'' e distância de 130,87 m até o vértice P56, 
definido pelas coordenadas E: 9.141.878,140 m e N: 248.968,650 m com azimute 313° 07' 25,85'' e distância de 
130,88 m até o vértice P57, definido pelas coordenadas E: 9.141.782,610 m e N: 249.058,120 m com azimute 316° 
52' 34,88'' e distância de 130,87 m até o vértice P58, definido pelas coordenadas E: 9.141.693,150 m e N: 
249.153,640 m com azimute 320° 37' 27,65'' e distância de 130,88 m até o vértice P59, definido pelas coordenadas 
E: 9.141.610,120 m e N: 249.254,810 m com azimute 324° 22' 31,06'' e distância de 130,87 m até o vértice P60, 
definido pelas coordenadas E: 9.141.533,890 m e N: 249.361,190 m com azimute 328° 07' 31,73'' e distância de 
130,88 m até o vértice P61, definido pelas coordenadas E: 9.141.464,780 m e N: 249.472,330 m com azimute 331° 
52' 28,08'' e distância de 130,89 m até o vértice P62, definido pelas coordenadas E: 9.141.403,080 m e N: 
249.587,760 m com azimute 334° 33' 15,20'' e distância de 56,09 m até o vértice P63, definido pelas coordenadas 
E: 9.141.378,980 m e N: 249.638,410 m com azimute 332° 37' 51,68'' e distância de 78,09 m até o vértice P64, 
definido pelas coordenadas E: 9.141.343,080 m e N: 249.707,760 m com azimute 335° 37' 34,81'' e distância de 
130,87 m até o vértice P65, definido pelas coordenadas E: 9.141.289,070 m e N: 249.826,970 m com azimute 339° 
22' 32,91'' e distância de 130,88 m até o vértice P66, definido pelas coordenadas E: 9.141.242,970 m e N: 
249.949,460 m com azimute 343° 07' 31,72'' e distância de 130,88 m até o vértice P67, definido pelas coordenadas 
E: 9.141.204,980 m e N: 250.074,700 m com azimute 346° 52' 25,66'' e distância de 130,87 m até o vértice P68, 
definido pelas coordenadas E: 9.141.175,260 m e N: 250.202,150 m com azimute 350° 37' 29,14'' e distância de 
130,88 m até o vértice P69, definido pelas coordenadas E: 9.141.153,940 m e N: 250.331,280 m com azimute 354° 
22' 27,66'' e distância de 130,88 m até o vértice P70, definido pelas coordenadas E: 9.141.141,110 m e N: 
250.461,530 m com azimute 358° 07' 33,07'' e distância de 130,87 m até o vértice P71, definido pelas coordenadas 
E: 9.141.136,830 m e N: 250.592,330 m com azimute 0° e distância de 120,00 m até o vértice P72, definido pelas 
coordenadas E: 9.141.136,830 m e N: 250.712,330 m com azimute 1° 52' 26,41'' e distância de 130,88 m até o 
vértice P73, definido pelas coordenadas E: 9.141.141,110 m e N: 250.843,140 m com azimute 5° 37' 32,34'' e 
distância de 130,88 m até o vértice P74, definido pelas coordenadas E: 9.141.153,940 m e N: 250.973,390 m com 
azimute 9° 22' 33,42'' e distância de 130,87 m até o vértice P75, definido pelas coordenadas E: 9.141.175,260 m 
e N: 251.102,510 m com azimute 13° 07' 30,76'' e distância de 130,88 m até o vértice P76, definido pelas 
coordenadas E: 9.141.204,980 m e N: 251.229,970 m com azimute 16° 52' 28,28'' e distância de 130,88 m até o 
vértice P77, definido pelas coordenadas E: 9.141.242,970 m e N: 251.355,210 m com azimute 20° 37' 27,09'' e 
distância de 130,88 m até o vértice P78, definido pelas coordenadas E: 9.141.289,070 m e N: 251.477,700 m com 
azimute 24° 22' 25,19'' e distância de 130,87 m até o vértice P79, definido pelas coordenadas E: 9.141.343,080 m 
e N: 251.596,910 m com azimute 28° 07' 39,35'' e distância de 130,88 m até o vértice P80, definido pelas 
coordenadas E: 9.141.404,780 m e N: 251.712,330 m com azimute 31° 52' 28,27'' e distância de 130,88 m até o 
vértice P81, definido pelas coordenadas E: 9.141.473,890 m e N: 251.823,470 m com azimute 35° 37' 19,76'' e 
distância de 130,88 m até o vértice P82, definido pelas coordenadas E: 9.141.550,120 m e N: 251.929,860 m com 
azimute 39° 22' 32,35'' e distância de 130,88 m até o vértice P83, definido pelas coordenadas E: 9.141.633,150 m 
e N: 252.031,030 m com azimute 43° 07' 25,12'' e distância de 130,87 m até o vértice P84, definido pelas 
coordenadas E: 9.141.722,610 m e N: 252.126,550 m com azimute 46° 52' 45,65'' e distância de 130,88 m até o 
vértice P85, definido pelas coordenadas E: 9.141.818,140 m e N: 252.216,010 m com azimute 50° 37' 27,65'' e 
distância de 130,88 m até o vértice P86, definido pelas coordenadas E: 9.141.919,310 m e N: 252.299,040 m com 
azimute 54° 22' 31,06'' e distância de 130,87 m até o vértice P87, definido pelas coordenadas E: 9.142.025,690 m 
e N: 252.375,270 m com azimute 58° 07' 18,35'' e distância de 130,88 m até o vértice P88, definido pelas 
coordenadas E: 9.142.136,830 m e N: 252.444,390 m com azimute 61° 52' 34,55'' e distância de 130,87 m até o 
vértice P89, definido pelas coordenadas E: 9.142.252,250 m e N: 252.506,080 m com azimute 65° 37' 34,81'' e 
distância de 130,87 m até o vértice P90, definido pelas coordenadas E: 9.142.371,460 m e N: 252.560,090 m com 
azimute 69° 22' 32,91'' e distância de 130,88 m até o vértice P91, definido pelas coordenadas E: 9.142.493,950 m 
e N: 252.606,190 m com azimute 73° 07' 16,64'' e distância de 130,88 m até o vértice P92, definido pelas 
coordenadas E: 9.142.619,190 m e N: 252.644,190 m com azimute 76° 52' 44,59'' e distância de 130,88 m até o 
vértice P93, definido pelas coordenadas E: 9.142.746,650 m e N: 252.673,900 m com azimute 80° 37' 29,14'' e 
distância de 130,88 m até o vértice P94, definido pelas coordenadas E: 9.142.875,780 m e N: 252.695,220 m com 
azimute 84° 22' 26,11'' e distância de 130,87 m até o vértice P95, definido pelas coordenadas E: 9.143.006,020 m 
e N: 252.708,050 m com azimute 88° 07' 33,59'' e distância de 130,88 m até o vértice P96, definido pelas 
coordenadas E: 9.143.136,830 m e N: 252.712,330 m com azimute 90° e distância de 72,29 m até o vértice P97, 
definido pelas coordenadas E: 9.143.209,120 m e N: 252.712,330 m com azimute 61° 52' 13,96'' e distância de 
71,59 m até o vértice P98, definido pelas coordenadas E: 9.143.272,250 m e N: 252.746,080 m com azimute 65° 
37' 34,81'' e distância de 130,87 m até o vértice P99, definido pelas coordenadas E: 9.143.391,460 m e N: 
252.800,090 m com azimute 69° 22' 32,91'' e distância de 130,88 m até o vértice P100, definido pelas coordenadas 
E: 9.143.513,950 m e N: 252.846,190 m com azimute 73° 07' 16,64'' e distância de 130,88 m até o vértice P101, 
definido pelas coordenadas E: 9.143.639,190 m e N: 252.884,190 m com azimute 76° 52' 44,26'' e distância de 
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65,90 m até o vértice P102, definido pelas coordenadas E: 9.143.703,370 m e N: 252.899,150 m com azimute 54° 
22' 23,54'' e distância de 20,93 m até o vértice P103, definido pelas coordenadas E: 9.143.720,380 m e N: 
252.911,340 m com azimute 58° 07' 31,73'' e distância de 130,88 m até o vértice P104, definido pelas coordenadas 
E: 9.143.831,520 m e N: 252.980,450 m com azimute 61° 52' 34,55'' e distância de 130,87 m até o vértice P105, 
definido pelas coordenadas E: 9.143.946,940 m e N: 253.042,140 m com azimute 65° 37' 20,45'' e distância de 
130,88 m até o vértice P106, definido pelas coordenadas E: 9.144.066,150 m e N: 253.096,160 m com azimute 
69° 22' 32,91'' e distância de 130,88 m até o vértice P107, definido pelas coordenadas E: 9.144.188,640 m e N: 
253.142,260 m com azimute 73° 07' 31,72'' e distância de 130,88 m até o vértice P108, definido pelas coordenadas 
E: 9.144.313,880 m e N: 253.180,250 m com azimute 76° 52' 29,24'' e distância de 130,88 m até o vértice P109, 
definido pelas coordenadas E: 9.144.441,340 m e N: 253.209,970 m com azimute 80° 37' 34,92'' e distância de 
121,08 m até o vértice P110, definido pelas coordenadas E: 9.144.560,800 m e N: 253.229,690 m com azimute 
39° 22' 18,84'' e distância de 79,17 m até o vértice P111, definido pelas coordenadas E: 9.144.611,020 m e N: 
253.290,890 m com azimute 43° 07' 25,12'' e distância de 130,87 m até o vértice P112, definido pelas coordenadas 
E: 9.144.700,480 m e N: 253.386,410 m com azimute 46° 52' 34,88'' e distância de 130,87 m até o vértice P113, 
definido pelas coordenadas E: 9.144.796,000 m e N: 253.475,870 m com azimute 50° 37' 27,65'' e distância de 
130,88 m até o vértice P114, definido pelas coordenadas E: 9.144.897,170 m e N: 253.558,900 m com azimute 
54° 22' 40,24'' e distância de 130,88 m até o vértice P115, definido pelas coordenadas E: 9.145.003,560 m e N: 
253.635,130 m com azimute 58° 07' 18,35'' e distância de 130,88 m até o vértice P116, definido pelas coordenadas 
E: 9.145.114,700 m e N: 253.704,250 m com azimute 61° 52' 34,55'' e distância de 130,87 m até o vértice P117, 
definido pelas coordenadas E: 9.145.230,120 m e N: 253.765,940 m com azimute 65° 37' 34,81'' e distância de 
130,87 m até o vértice P118, definido pelas coordenadas E: 9.145.349,330 m e N: 253.819,950 m com azimute 
69° 22' 32,91'' e distância de 130,88 m até o vértice P119, definido pelas coordenadas E: 9.145.471,820 m e N: 
253.866,050 m com azimute 73° 07' 16,64'' e distância de 130,88 m até o vértice P120, definido pelas coordenadas 
E: 9.145.597,060 m e N: 253.904,050 m com azimute 76° 52' 29,24'' e distância de 130,88 m até o vértice P121, 
definido pelas coordenadas E: 9.145.724,520 m e N: 253.933,770 m com azimute 80° 37' 42,13'' e distância de 
130,87 m até o vértice P122, definido pelas coordenadas E: 9.145.853,640 m e N: 253.955,080 m com azimute 
84° 22' 27,66'' e distância de 130,88 m até o vértice P123, definido pelas coordenadas E: 9.145.983,890 m e N: 
253.967,910 m com azimute 88° 07' 33,59'' e distância de 130,88 m até o vértice P124, definido pelas coordenadas 
E: 9.146.114,700 m e N: 253.972,190 m com azimute 90° e distância de 33,07 m até o vértice P125, definido pelas 
coordenadas E: 9.146.147,770 m e N: 253.972,190 m com azimute 91° 52' 26,41'' e distância de 130,88 m até o 
vértice P126, definido pelas coordenadas E: 9.146.278,580 m e N: 253.967,910 m com azimute 95° 37' 33,89'' e 
distância de 130,87 m até o vértice P127, definido pelas coordenadas E: 9.146.408,820 m e N: 253.955,080 m com 
azimute 99° 22' 15,31'' e distância de 130,88 m até o vértice P128, definido pelas coordenadas E: 9.146.537,950 
m e N: 253.933,770 m com azimute 103° 07' 45,46'' e distância de 94,39 m até o vértice P129, definido pelas 
coordenadas E: 9.146.629,870 m e N: 253.912,330 m com azimute 90° e distância de 46,96 m até o vértice P130, 
definido pelas coordenadas E: 9.146.676,830 m e N: 253.912,330 m com azimute 91° 52' 26,93'' e distância de 
130,87 m até o vértice P131, definido pelas coordenadas E: 9.146.807,630 m e N: 253.908,050 m com azimute 
95° 37' 32,34'' e distância de 130,88 m até o vértice P132, definido pelas coordenadas E: 9.146.937,880 m e N: 
253.895,220 m com azimute 99° 22' 30,86'' e distância de 130,88 m até o vértice P133, definido pelas coordenadas 
E: 9.147.067,010 m e N: 253.873,900 m com azimute 103° 06' 22,63'' e distância de 26,15 m até o vértice P134, 
definido pelas coordenadas E: 9.147.092,480 m e N: 253.867,970 m com azimute 353° 41' 12,51'' e distância de 
466,34 m até o vértice P135, definido pelas coordenadas E: 9.147.041,200 m e N: 254.331,480 m com azimute 
353° 41' 13,58'' e distância de 1.309,68 m até o vértice P136, definido pelas coordenadas E: 9.146.897,190 m e N: 
255.633,220 m com azimute 353° 41' 06,10'' e distância de 4.990,36 m até o vértice P137, definido pelas 
coordenadas E: 9.146.348,280 m e N: 260.593,300 m com azimute 353° 40' 57,10'' e distância de 5.004,75 m até 
o vértice P138, definido pelas coordenadas E: 9.145.797,570 m e N: 265.567,660 m com azimute 353° 40' 57,85'' 
e distância de 4.972,93 m até o vértice P139, definido pelas coordenadas E: 9.145.250,380 m e N: 270.510,390 m 
com azimute 353° 41' 07,52'' e distância de 4.913,30 m até o vértice P140, definido pelas coordenadas E: 
9.144.709,980 m e N: 275.393,880 m com azimute 244° 06' 06,93'' e distância de 272,38 m até o vértice P141, 
definido pelas coordenadas E: 9.144.464,950 m e N: 275.274,910 m com azimute 232° 55' 18,11'' e distância de 
291,42 m até o vértice P142, definido pelas coordenadas E: 9.144.232,450 m e N: 275.099,210 m com azimute 
244° 10' 13,88'' e distância de 686,26 m até o vértice P143, definido pelas coordenadas E: 9.143.614,750 m e N: 
274.800,210 m com azimute 241° 40' 18,01'' e distância de 1.206,03 m até o vértice P144, definido pelas 
coordenadas E: 9.142.553,150 m e N: 274.227,920 m com azimute 213° 54' 41,83'' e distância de 801,18 m até o 
vértice P145, definido pelas coordenadas E: 9.142.106,160 m e N: 273.563,020 m com azimute 208° 25' 33,81'' e 
distância de 696,81 m até o vértice P146, definido pelas coordenadas E: 9.141.774,460 m e N: 272.950,220 m com 
azimute 304° 00' 41,88'' e distância de 1.492,42 m até o vértice P147, definido pelas coordenadas E: 9.140.537,360 
m e N: 273.785,020 m com azimute 317° 10' 18,24'' e distância de 136,22 m até o vértice P148, definido pelas 
coordenadas E: 9.140.444,760 m e N: 273.884,920 m com azimute 296° 51' 41,77'' e distância de 568,55 m até o 
vértice P149, definido pelas coordenadas E: 9.139.937,560 m e N: 274.141,810 m com azimute 306° 23' 03,10'' e 
distância de 928,87 m até o vértice P150, definido pelas coordenadas E: 9.139.189,770 m e N: 274.692,810 m com 
azimute 270° 37' 13,90'' e distância de 1.957,51 m até o vértice P151, definido pelas coordenadas E: 9.137.232,370 
m e N: 274.714,010 m com azimute 235° 04' 05,41'' e distância de 584,87 m até o vértice P152, definido pelas 
coordenadas E: 9.136.752,870 m e N: 274.379,110 m com azimute 206° 19' 18,25'' e distância de 685,57 m até o 
vértice P153, definido pelas coordenadas E: 9.136.448,880 m e N: 273.764,620 m com azimute 263° 45' 01,24'' e 
distância de 712,84 m até o vértice P154, definido pelas coordenadas E: 9.135.740,280 m e N: 273.687,020 m com 
azimute 235° 53' 52,06'' e distância de 424,13 m até o vértice P155, definido pelas coordenadas E: 9.135.389,080 
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m e N: 273.449,220 m com azimute 250° 50' 38,99'' e distância de 1.015,42 m até o vértice P156, definido pelas 
coordenadas E: 9.134.429,880 m e N: 273.116,020 m com azimute 274° 22' 23,10'' e distância de 958,68 m até o 
vértice P157, definido pelas coordenadas E: 9.133.473,990 m e N: 273.189,120 m com azimute 288° 30' 39,89'' e 
distância de 809,16 m até o vértice P158, definido pelas coordenadas E: 9.132.706,690 m e N: 273.446,020 m com 
azimute 252° 01' 26,50'' e distância de 1.401,41 m até o vértice P159, definido pelas coordenadas E: 9.131.373,690 
m e N: 273.013,520 m com azimute 359° 44' 44,96'' e distância de 7.531,14 m até o vértice P160, definido pelas 
coordenadas E: 9.131.340,280 m e N: 280.544,590 m com azimute 50° 44' 03,91'' e distância de 1.297,69 m até o 
vértice P161, definido pelas coordenadas E: 9.132.344,980 m e N: 281.365,920 m com azimute 49° 32' 50,11'' e 
distância de 838,38 m até o vértice P162, definido pelas coordenadas E: 9.132.982,940 m e N: 281.909,880 m com 
azimute 32° 47' 03,68'' e distância de 324,43 m até o vértice P163, definido pelas coordenadas E: 9.133.158,610 
m e N: 282.182,630 m com azimute 56° 52' 29,30'' e distância de 723,00 m até o vértice P164, definido pelas 
coordenadas E: 9.133.764,110 m e N: 282.577,730 m com azimute 74° 03' 15,96'' e distância de 463,56 m até o 
vértice P165, definido pelas coordenadas E: 9.134.209,830 m e N: 282.705,080 m com azimute 58° 38' 58,03'' e 
distância de 402,15 m até o vértice P166, definido pelas coordenadas E: 9.134.553,270 m e N: 282.914,310 m com 
azimute 28° 47' 56,49'' e distância de 622,74 m até o vértice P167, definido pelas coordenadas E: 9.134.853,270 
m e N: 283.460,030 m com azimute 329° 48' 03,64'' e distância de 374,03 m até o vértice P168, definido pelas 
coordenadas E: 9.134.665,130 m e N: 283.783,300 m com azimute 7° 17' 02,62'' e distância de 336,47 m até o 
vértice P169, definido pelas coordenadas E: 9.134.707,790 m e N: 284.117,050 m com azimute 336° 13' 41,98'' e 
distância de 460,66 m até o vértice P170, definido pelas coordenadas E: 9.134.522,100 m e N: 284.538,630 m com 
azimute 323° 07' 50,72'' e distância de 351,32 m até o vértice P171, definido pelas coordenadas E: 9.134.311,310 
m e N: 284.819,690 m com azimute 287° 56' 08,97'' e distância de 456,31 m até o vértice P172, definido pelas 
coordenadas E: 9.133.877,180 m e N: 284.960,210 m com azimute 309° 41' 33,53'' e distância de 326,12 m até o 
vértice P173, definido pelas coordenadas E: 9.133.626,240 m e N: 285.168,490 m com azimute 310° 19' 59,73'' e 
distância de 348,95 m até o vértice P174, definido pelas coordenadas E: 9.133.360,240 m e N: 285.394,340 m com 
azimute 327° 58' 01,87'' e distância de 553,54 m até o vértice P175, definido pelas coordenadas E: 9.133.066,640 
m e N: 285.863,600 m com azimute 274° 25' 25,91'' e distância de 377,26 m até o vértice P176, definido pelas 
coordenadas E: 9.132.690,500 m e N: 285.892,700 m com azimute 288° 37' 38,79'' e distância de 434,86 m até o 
vértice P177, definido pelas coordenadas E: 9.132.278,420 m e N: 286.031,600 m com azimute 332° 49' 48,64'' e 
distância de 294,05 m até o vértice P178, definido pelas coordenadas E: 9.132.144,150 m e N: 286.293,200 m com 
azimute 314° 16' 50,00'' e distância de 400,96 m até o vértice P179, definido pelas coordenadas E: 9.131.857,090 
m e N: 286.573,140 m com azimute 259° 19' 36,91'' e distância de 581,73 m até o vértice P180, definido pelas 
coordenadas E: 9.131.285,420 m e N: 286.465,400 m com azimute 265° 56' 22,52'' e distância de 714,18 m até o 
vértice P181, definido pelas coordenadas E: 9.130.573,030 m e N: 286.414,830 m com azimute 233° 56' 10,59'' e 
distância de 806,54 m até o vértice P182, definido pelas coordenadas E: 9.129.921,050 m e N: 285.940,030 m com 
azimute 241° 36' 02,29'' e distância de 272,72 m até o vértice P183, definido pelas coordenadas E: 9.129.681,150 
m e N: 285.810,320 m com azimute 231° 06' 16,23'' e distância de 243,37 m até o vértice P184, definido pelas 
coordenadas E: 9.129.491,740 m e N: 285.657,510 m com azimute 234° 22' 32,17'' e distância de 327,19 m até o 
vértice P185, definido pelas coordenadas E: 9.129.225,780 m e N: 285.466,930 m com azimute 238° 07' 34,41'' e 
distância de 327,19 m até o vértice P186, definido pelas coordenadas E: 9.128.947,930 m e N: 285.294,160 m com 
azimute 240° 47' 36,63'' e distância de 138,86 m até o vértice P187, definido pelas coordenadas E: 9.128.826,720 
m e N: 285.226,400 m com azimute 241° 35' 37,46'' e distância de 65,84 m até o vértice P188, definido pelas 
coordenadas E: 9.128.768,810 m e N: 285.195,080 m com azimute 242° 40' 13,56'' e distância de 188,37 m até o 
vértice P189, definido pelas coordenadas E: 9.128.601,470 m e N: 285.108,600 m com azimute 245° 37' 24,89'' e 
distância de 327,19 m até o vértice P190, definido pelas coordenadas E: 9.128.303,450 m e N: 284.973,560 m com 
azimute 249° 23' 32,51'' e distância de 15,60 m até o vértice P191, definido pelas coordenadas E: 9.128.288,850 
m e N: 284.968,070 m com azimute 219° 22' 39,00'' e distância de 41,64 m até o vértice P192, definido pelas 
coordenadas E: 9.128.262,430 m e N: 284.935,880 m com azimute 223° 07' 29,72'' e distância de 327,18 m até o 
vértice P193, definido pelas coordenadas E: 9.128.038,770 m e N: 284.697,080 m com azimute 226° 52' 29,99'' e 
distância de 327,20 m até o vértice P194, definido pelas coordenadas E: 9.127.799,960 m e N: 284.473,410 m com 
azimute 228° 58' 37,42'' e distância de 39,35 m até o vértice P195, definido pelas coordenadas E: 9.127.770,270 
m e N: 284.447,580 m com azimute 229° 11' 46,73'' e distância de 32,86 m até o vértice P196, definido pelas 
coordenadas E: 9.127.745,400 m e N: 284.426,110 m com azimute 224° 51' 29,44'' e distância de 22,85 m até o 
vértice P197, definido pelas coordenadas E: 9.127.729,280 m e N: 284.409,910 m com azimute 226° 52' 34,59'' e 
distância de 327,19 m até o vértice P198, definido pelas coordenadas E: 9.127.490,470 m e N: 284.186,250 m com 
azimute 230° 37' 28,09'' e distância de 327,19 m até o vértice P199, definido pelas coordenadas E: 9.127.237,550 
m e N: 283.978,680 m com azimute 234° 22' 28,50'' e distância de 327,19 m até o vértice P200, definido pelas 
coordenadas E: 9.126.971,600 m e N: 283.788,100 m com azimute 238° 07' 29,05'' e distância de 327,19 m até o 
vértice P201, definido pelas coordenadas E: 9.126.693,750 m e N: 283.615,320 m com azimute 241° 52' 34,74'' e 
distância de 327,19 m até o vértice P202, definido pelas coordenadas E: 9.126.405,190 m e N: 283.461,090 m com 
azimute 244° 54' 59,84'' e distância de 203,57 m até o vértice P203, definido pelas coordenadas E: 9.126.220,820 
m e N: 283.374,790 m com azimute 246° 05' 00,48'' e distância de 269,63 m até o vértice P204, definido pelas 
coordenadas E: 9.125.974,340 m e N: 283.265,480 m com azimute 246° 47' 14,70'' e distância de 123,66 m até o 
vértice P205, definido pelas coordenadas E: 9.125.860,690 m e N: 283.216,740 m com azimute 249° 22' 34,10'' e 
distância de 278,85 m até o vértice P206, definido pelas coordenadas E: 9.125.599,710 m e N: 283.118,520 m com 
azimute 211° 52' 37,52'' e distância de 82,84 m até o vértice P207, definido pelas coordenadas E: 9.125.555,960 
m e N: 283.048,170 m com azimute 215° 37' 31,50'' e distância de 327,19 m até o vértice P208, definido pelas 
coordenadas E: 9.125.365,380 m e N: 282.782,220 m com azimute 219° 22' 27,04'' e distância de 327,18 m até o 
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vértice P209, definido pelas coordenadas E: 9.125.157,820 m e N: 282.529,300 m com azimute 221° 31' 58,86'' e 
distância de 49,23 m até o vértice P210, definido pelas coordenadas E: 9.125.125,180 m e N: 282.492,450 m com 
azimute 216° 52' 33,43'' e distância de 151,41 m até o vértice P211, definido pelas coordenadas E: 9.125.034,320 
m e N: 282.371,330 m com azimute 217° 11' 14,30'' e distância de 54,51 m até o vértice P212, definido pelas 
coordenadas E: 9.125.001,370 m e N: 282.327,900 m com azimute 219° 22' 27,04'' e distância de 327,18 m até o 
vértice P213, definido pelas coordenadas E: 9.124.793,810 m e N: 282.074,980 m com azimute 221° 59' 13,96'' e 
distância de 0,27 m até o vértice P214, definido pelas coordenadas E: 9.124.793,630 m e N: 282.074,780 m com 
azimute 220° 14' 01,33'' e distância de 177,35 m até o vértice P215, definido pelas coordenadas E: 9.124.679,080 
m e N: 281.939,390 m com azimute 223° 07' 29,72'' e distância de 327,18 m até o vértice P216, definido pelas 
coordenadas E: 9.124.455,420 m e N: 281.700,590 m com azimute 225° 35' 52,10'' e distância de 101,66 m até o 
vértice P217, definido pelas coordenadas E: 9.124.382,790 m e N: 281.629,460 m com azimute 215° 37' 29,35'' e 
distância de 183,44 m até o vértice P218, definido pelas coordenadas E: 9.124.275,940 m e N: 281.480,350 m com 
azimute 219° 22' 31,91'' e distância de 327,19 m até o vértice P219, definido pelas coordenadas E: 9.124.068,370 
m e N: 281.227,430 m com azimute 223° 07' 25,41'' e distância de 327,19 m até o vértice P220, definido pelas 
coordenadas E: 9.123.844,710 m e N: 280.988,620 m com azimute 226° 52' 30,28'' e distância de 327,18 m até o 
vértice P221, definido pelas coordenadas E: 9.123.605,910 m e N: 280.764,960 m com azimute 229° 49' 40,26'' e 
distância de 188,11 m até o vértice P222, definido pelas coordenadas E: 9.123.462,170 m e N: 280.643,610 m com 
azimute 230° 54' 21,68'' e distância de 234,13 m até o vértice P223, definido pelas coordenadas E: 9.123.280,460 
m e N: 280.495,970 m com azimute 231° 42' 06,01'' e distância de 139,12 m até o vértice P224, definido pelas 
coordenadas E: 9.123.171,280 m e N: 280.409,750 m com azimute 234° 22' 32,17'' e distância de 327,19 m até o 
vértice P225, definido pelas coordenadas E: 9.122.905,320 m e N: 280.219,170 m com azimute 237° 59' 39,90'' e 
distância de 304,28 m até o vértice P226, definido pelas coordenadas E: 9.122.647,290 m e N: 280.057,900 m com 
azimute 239° 44' 12,21'' e distância de 168,90 m até o vértice P227, definido pelas coordenadas E: 9.122.501,410 
m e N: 279.972,780 m com azimute 239° 51' 18,46'' e distância de 22,92 m até o vértice P228, definido pelas 
coordenadas E: 9.122.481,590 m e N: 279.961,270 m com azimute 241° 52' 31,77'' e distância de 327,18 m até o 
vértice P229, definido pelas coordenadas E: 9.122.193,040 m e N: 279.807,040 m com azimute 245° 37' 33,24'' e 
distância de 327,19 m até o vértice P230, definido pelas coordenadas E: 9.121.895,010 m e N: 279.672,010 m com 
azimute 249° 22' 25,90'' e distância de 327,19 m até o vértice P231, definido pelas coordenadas E: 9.121.588,790 
m e N: 279.556,750 m com azimute 251° 47' 17,04'' e distância de 93,43 m até o vértice P232, definido pelas 
coordenadas E: 9.121.500,040 m e N: 279.527,550 m com azimute 246° 19' 52,57'' e distância de 139,22 m até o 
vértice P233, definido pelas coordenadas E: 9.121.372,530 m e N: 279.471,660 m com azimute 215° 37' 59,83'' e 
distância de 20,20 m até o vértice P234, definido pelas coordenadas E: 9.121.360,760 m e N: 279.455,240 m com 
azimute 219° 22' 27,04'' e distância de 327,18 m até o vértice P235, definido pelas coordenadas E: 9.121.153,200 
m e N: 279.202,320 m com azimute 223° 07' 30,01'' e distância de 327,20 m até o vértice P236, definido pelas 
coordenadas E: 9.120.929,530 m e N: 278.963,510 m com azimute 225° 31' 16,40'' e distância de 90,94 m até o 
vértice P237, definido pelas coordenadas E: 9.120.864,640 m e N: 278.899,790 m com azimute 226° 02' 36,44'' e 
distância de 96,68 m até o vértice P238, definido pelas coordenadas E: 9.120.795,040 m e N: 278.832,680 m com 
azimute 227° 23' 46,15'' e distância de 236,27 m até o vértice P239, definido pelas coordenadas E: 9.120.621,130 
m e N: 278.672,740 m com azimute 230° 37' 28,09'' e distância de 327,19 m até o vértice P240, definido pelas 
coordenadas E: 9.120.368,210 m e N: 278.465,170 m com azimute 234° 22' 32,17'' e distância de 327,19 m até o 
vértice P241, definido pelas coordenadas E: 9.120.102,250 m e N: 278.274,590 m com azimute 238° 01' 18,24'' e 
distância de 309,08 m até o vértice P242, definido pelas coordenadas E: 9.119.840,070 m e N: 278.110,900 m com 
azimute 234° 34' 12,32'' e distância de 292,96 m até o vértice P243, definido pelas coordenadas E: 9.119.601,360 
m e N: 277.941,070 m com azimute 238° 07' 29,05'' e distância de 327,19 m até o vértice P244, definido pelas 
coordenadas E: 9.119.323,510 m e N: 277.768,290 m com azimute 241° 52' 29,18'' e distância de 327,20 m até o 
vértice P245, definido pelas coordenadas E: 9.119.034,950 m e N: 277.614,050 m com azimute 245° 37' 32,32'' e 
distância de 92,66 m até o vértice P246, definido pelas coordenadas E: 9.118.950,550 m e N: 277.575,810 m com 
azimute 218° 38' 58,25'' e distância de 182,51 m até o vértice P247, definido pelas coordenadas E: 9.118.836,560 
m e N: 277.433,270 m com azimute 201° 58' 56,20'' e distância de 91,18 m até o vértice P248, definido pelas 
coordenadas E: 9.118.802,430 m e N: 277.348,720 m com azimute 204° 22' 26,76'' e distância de 327,19 m até o 
vértice P249, definido pelas coordenadas E: 9.118.667,400 m e N: 277.050,690 m com azimute 208° 07' 33,79'' e 
distância de 327,19 m até o vértice P250, definido pelas coordenadas E: 9.118.513,160 m e N: 276.762,140 m com 
azimute 211° 52' 25,59'' e distância de 327,19 m até o vértice P251, definido pelas coordenadas E: 9.118.340,390 
m e N: 276.484,290 m com azimute 215° 37' 27,83'' e distância de 327,19 m até o vértice P252, definido pelas 
coordenadas E: 9.118.149,810 m e N: 276.218,330 m com azimute 219° 22' 31,91'' e distância de 327,19 m até o 
vértice P253, definido pelas coordenadas E: 9.117.942,240 m e N: 275.965,410 m com azimute 223° 07' 34,32'' e 
distância de 327,19 m até o vértice P254, definido pelas coordenadas E: 9.117.718,570 m e N: 275.726,610 m com 
azimute 226° 52' 29,21'' e distância de 177,88 m até o vértice P255, definido pelas coordenadas E: 9.117.588,740 
m e N: 275.605,010 m com azimute 195° 04' 40,48'' e distância de 121,94 m até o vértice P256, definido pelas 
coordenadas E: 9.117.557,020 m e N: 275.487,270 m com azimute 196° 54' 53,50'' e distância de 320,19 m até o 
vértice P257, definido pelas coordenadas E: 9.117.463,860 m e N: 275.180,930 m com azimute 200° 37' 34,10'' e 
distância de 327,19 m até o vértice P258, definido pelas coordenadas E: 9.117.348,600 m e N: 274.874,710 m com 
azimute 204° 22' 29,37'' e distância de 327,18 m até o vértice P259, definido pelas coordenadas E: 9.117.213,570 
m e N: 274.576,690 m com azimute 208° 07' 29,02'' e distância de 228,39 m até o vértice P260, definido pelas 
coordenadas E: 9.117.105,910 m e N: 274.375,270 m com azimute 182° 26' 14,49'' e distância de 17,17 m até o 
vértice P261, definido pelas coordenadas E: 9.117.105,180 m e N: 274.358,120 m com azimute 183° 06' 02,60'' e 
distância de 113,70 m até o vértice P262, definido pelas coordenadas E: 9.117.099,030 m e N: 274.244,590 m com 



Edital da Concorrência nº XX/2020 – Anexo 1 – Página 26 de 31  

azimute 185° 37' 23,62'' e distância de 182,07 m até o vértice P263, definido pelas coordenadas E: 9.117.081,190 
m e N: 274.063,400 m com azimute 152° 06' 32,70'' e distância de 74,99 m até o vértice P264, definido pelas 
coordenadas E: 9.117.116,270 m e N: 273.997,120 m com azimute 155° 37' 33,24'' e distância de 327,19 m até o 
vértice P265, definido pelas coordenadas E: 9.117.251,300 m e N: 273.699,090 m com azimute 159° 22' 29,58'' e 
distância de 327,18 m até o vértice P266, definido pelas coordenadas E: 9.117.366,550 m e N: 273.392,880 m com 
azimute 163° 07' 30,53'' e distância de 327,20 m até o vértice P267, definido pelas coordenadas E: 9.117.461,530 
m e N: 273.079,770 m com azimute 166° 52' 27,81'' e distância de 327,19 m até o vértice P268, definido pelas 
coordenadas E: 9.117.535,830 m e N: 272.761,130 m com azimute 170° 37' 34,85'' e distância de 327,19 m até o 
vértice P269, definido pelas coordenadas E: 9.117.589,120 m e N: 272.438,310 m com azimute 174° 22' 29,87'' e 
distância de 327,19 m até o vértice P270, definido pelas coordenadas E: 9.117.621,190 m e N: 272.112,700 m com 
azimute 178° 07' 27,18'' e distância de 327,20 m até o vértice P271, definido pelas coordenadas E: 9.117.631,900 
m e N: 271.785,680 m com azimute 181° 52' 33,03'' e distância de 327,19 m até o vértice P272, definido pelas 
coordenadas E: 9.117.621,190 m e N: 271.458,670 m com azimute 185° 37' 30,13'' e distância de 327,19 m até o 
vértice P273, definido pelas coordenadas E: 9.117.589,120 m e N: 271.133,060 m com azimute 189° 22' 25,15'' e 
distância de 327,19 m até o vértice P274, definido pelas coordenadas E: 9.117.535,830 m e N: 270.810,240 m com 
azimute 192° 36' 16,31'' e distância de 236,37 m até o vértice P275, definido pelas coordenadas E: 9.117.484,250 
m e N: 270.579,570 m com azimute 193° 57' 38,70'' e distância de 90,19 m até o vértice P276, definido pelas 
coordenadas E: 9.117.462,490 m e N: 270.492,040 m com azimute 194° 28' 47,09'' e distância de 90,87 m até o 
vértice P277, definido pelas coordenadas E: 9.117.439,770 m e N: 270.404,060 m com azimute 196° 52' 31,30'' e 
distância de 327,19 m até o vértice P278, definido pelas coordenadas E: 9.117.344,790 m e N: 270.090,960 m com 
azimute 200° 37' 25,26'' e distância de 227,04 m até o vértice P279, definido pelas coordenadas E: 9.117.264,820 
m e N: 269.878,470 m com azimute 193° 07' 33,47'' e distância de 156,94 m até o vértice P280, definido pelas 
coordenadas E: 9.117.229,180 m e N: 269.725,630 m com azimute 196° 52' 29,47'' e distância de 327,20 m até o 
vértice P281, definido pelas coordenadas E: 9.117.134,200 m e N: 269.412,520 m com azimute 200° 37' 30,42'' e 
distância de 327,18 m até o vértice P282, definido pelas coordenadas E: 9.117.018,950 m e N: 269.106,310 m com 
azimute 204° 22' 26,76'' e distância de 327,19 m até o vértice P283, definido pelas coordenadas E: 9.116.883,920 
m e N: 268.808,280 m com azimute 208° 07' 33,79'' e distância de 327,19 m até o vértice P284, definido pelas 
coordenadas E: 9.116.729,680 m e N: 268.519,730 m com azimute 211° 52' 27,62'' e distância de 327,20 m até o 
vértice P285, definido pelas coordenadas E: 9.116.556,900 m e N: 268.241,870 m com azimute 215° 37' 31,50'' e 
distância de 327,19 m até o vértice P286, definido pelas coordenadas E: 9.116.366,320 m e N: 267.975,920 m com 
azimute 219° 22' 30,38'' e distância de 262,96 m até o vértice P287, definido pelas coordenadas E: 9.116.199,500 
m e N: 267.772,650 m com azimute 189° 03' 26,28'' e distância de 41,86 m até o vértice P288, definido pelas 
coordenadas E: 9.116.192,910 m e N: 267.731,310 m com azimute 190° 37' 38,96'' e distância de 157,25 m até o 
vértice P289, definido pelas coordenadas E: 9.116.163,910 m e N: 267.576,760 m com azimute 190° 56' 05,12'' e 
distância de 54,51 m até o vértice P290, definido pelas coordenadas E: 9.116.153,570 m e N: 267.523,240 m com 
azimute 193° 07' 30,76'' e distância de 327,20 m até o vértice P291, definido pelas coordenadas E: 9.116.079,270 
m e N: 267.204,590 m com azimute 196° 52' 25,27'' e distância de 327,19 m até o vértice P292, definido pelas 
coordenadas E: 9.115.984,300 m e N: 266.891,490 m com azimute 200° 37' 34,10'' e distância de 327,19 m até o 
vértice P293, definido pelas coordenadas E: 9.115.869,040 m e N: 266.585,270 m com azimute 204° 22' 29,37'' e 
distância de 327,18 m até o vértice P294, definido pelas coordenadas E: 9.115.734,010 m e N: 266.287,250 m com 
azimute 208° 07' 30,82'' e distância de 327,20 m até o vértice P295, definido pelas coordenadas E: 9.115.579,770 
m e N: 265.998,690 m com azimute 211° 52' 25,59'' e distância de 327,19 m até o vértice P296, definido pelas 
coordenadas E: 9.115.407,000 m e N: 265.720,840 m com azimute 215° 37' 36,62'' e distância de 327,19 m até o 
vértice P297, definido pelas coordenadas E: 9.115.216,410 m e N: 265.454,890 m com azimute 219° 22' 30,68'' e 
distância de 50,28 m até o vértice P298, definido pelas coordenadas E: 9.115.184,510 m e N: 265.416,020 m com 
azimute 196° 52' 27,16'' e distância de 312,09 m até o vértice P299, definido pelas coordenadas E: 9.115.093,920 
m e N: 265.117,370 m com azimute 200° 08' 19,48'' e distância de 242,50 m até o vértice P300, definido pelas 
coordenadas E: 9.115.010,430 m e N: 264.889,700 m com azimute 201° 32' 20,11'' e distância de 40,94 m até o 
vértice P301, definido pelas coordenadas E: 9.114.995,400 m e N: 264.851,620 m com azimute 202° 00' 53,59'' e 
distância de 84,73 m até o vértice P302, definido pelas coordenadas E: 9.114.963,640 m e N: 264.773,070 m com 
azimute 204° 22' 26,76'' e distância de 327,19 m até o vértice P303, definido pelas coordenadas E: 9.114.828,610 
m e N: 264.475,040 m com azimute 208° 07' 33,79'' e distância de 327,19 m até o vértice P304, definido pelas 
coordenadas E: 9.114.674,370 m e N: 264.186,490 m com azimute 211° 52' 25,59'' e distância de 327,19 m até o 
vértice P305, definido pelas coordenadas E: 9.114.501,600 m e N: 263.908,640 m com azimute 215° 37' 32,95'' e 
distância de 327,20 m até o vértice P306, definido pelas coordenadas E: 9.114.311,010 m e N: 263.642,680 m com 
azimute 219° 22' 31,13'' e distância de 318,16 m até o vértice P307, definido pelas coordenadas E: 9.114.109,170 
m e N: 263.396,740 m com azimute 200° 23' 44,50'' e distância de 58,97 m até o vértice P308, definido pelas 
coordenadas E: 9.114.088,620 m e N: 263.341,470 m com azimute 201° 27' 18,20'' e distância de 132,71 m até o 
vértice P309, definido pelas coordenadas E: 9.114.040,080 m e N: 263.217,960 m com azimute 181° 51' 55,70'' e 
distância de 31,03 m até o vértice P310, definido pelas coordenadas E: 9.114.039,070 m e N: 263.186,950 m com 
azimute 185° 37' 29,52'' e distância de 327,20 m até o vértice P311, definido pelas coordenadas E: 9.114.007,000 
m e N: 262.861,330 m com azimute 189° 22' 32,40'' e distância de 327,18 m até o vértice P312, definido pelas 
coordenadas E: 9.113.953,700 m e N: 262.538,520 m com azimute 193° 07' 30,76'' e distância de 327,20 m até o 
vértice P313, definido pelas coordenadas E: 9.113.879,400 m e N: 262.219,870 m com azimute 196° 52' 31,30'' e 
distância de 327,19 m até o vértice P314, definido pelas coordenadas E: 9.113.784,420 m e N: 261.906,770 m com 
azimute 200° 37' 28,20'' e distância de 327,19 m até o vértice P315, definido pelas coordenadas E: 9.113.669,170 
m e N: 261.600,550 m com azimute 204° 22' 29,37'' e distância de 327,18 m até o vértice P316, definido pelas 
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coordenadas E: 9.113.534,140 m e N: 261.302,530 m com azimute 207° 53' 41,96'' e distância de 287,10 m até o 
vértice P317, definido pelas coordenadas E: 9.113.399,820 m e N: 261.048,790 m com azimute 202° 14' 45,61'' e 
distância de 23,93 m até o vértice P318, definido pelas coordenadas E: 9.113.390,760 m e N: 261.026,640 m com 
azimute 194° 35' 03,52'' e distância de 72,52 m até o vértice P319, definido pelas coordenadas E: 9.113.372,500 
m e N: 260.956,460 m com azimute 196° 52' 23,44'' e distância de 327,20 m até o vértice P320, definido pelas 
coordenadas E: 9.113.277,530 m e N: 260.643,350 m com azimute 200° 37' 36,32'' e distância de 327,18 m até o 
vértice P321, definido pelas coordenadas E: 9.113.162,270 m e N: 260.337,140 m com azimute 204° 22' 26,76'' e 
distância de 327,19 m até o vértice P322, definido pelas coordenadas E: 9.113.027,240 m e N: 260.039,110 m com 
azimute 206° 23' 07,11'' e distância de 24,23 m até o vértice P323, definido pelas coordenadas E: 9.113.016,470 
m e N: 260.017,400 m com azimute 189° 34' 32,21'' e distância de 108,09 m até o vértice P324, definido pelas 
coordenadas E: 9.112.998,490 m e N: 259.910,820 m com azimute 155° 34' 12,55'' e distância de 3,36 m até o 
vértice P325, definido pelas coordenadas E: 9.112.999,880 m e N: 259.907,760 m com azimute 158° 01' 19,90'' e 
distância de 90,47 m até o vértice P326, definido pelas coordenadas E: 9.113.033,740 m e N: 259.823,860 m com 
azimute 158° 32' 10,61'' e distância de 536,25 m até o vértice P327, definido pelas coordenadas E: 9.113.229,960 
m e N: 259.324,800 m com azimute 159° 53' 36,46'' e distância de 236,76 m até o vértice P328, definido pelas 
coordenadas E: 9.113.311,350 m e N: 259.102,470 m com azimute 163° 07' 34,73'' e distância de 327,19 m até o 
vértice P329, definido pelas coordenadas E: 9.113.406,320 m e N: 258.789,370 m com azimute 166° 52' 27,81'' e 
distância de 327,19 m até o vértice P330, definido pelas coordenadas E: 9.113.480,620 m e N: 258.470,730 m com 
azimute 170° 37' 28,63'' e distância de 327,19 m até o vértice P331, definido pelas coordenadas E: 9.113.533,920 
m e N: 258.147,910 m com azimute 174° 22' 30,48'' e distância de 327,20 m até o vértice P332, definido pelas 
coordenadas E: 9.113.565,990 m e N: 257.822,290 m com azimute 176° 36' 58,49'' e distância de 64,21 m até o 
vértice P333, definido pelas coordenadas E: 9.113.569,780 m e N: 257.758,190 m com azimute 176° 59' 08,22'' e 
distância de 490,62 m até o vértice P334, definido pelas coordenadas E: 9.113.595,580 m e N: 257.268,250 m com 
azimute 177° 37' 38,97'' e distância de 111,85 m até o vértice P335, definido pelas coordenadas E: 9.113.600,210 
m e N: 257.156,500 m com azimute 178° 16' 02,95'' e distância de 494,82 m até o vértice P336, definido pelas 
coordenadas E: 9.113.615,170 m e N: 256.661,910 m com azimute 178° 15' 02,78'' e distância de 513,35 m até o 
vértice P337, definido pelas coordenadas E: 9.113.630,840 m e N: 256.148,800 m com azimute 178° 02' 27,93'' e 
distância de 495,28 m até o vértice P338, definido pelas coordenadas E: 9.113.647,770 m e N: 255.653,810 m com 
azimute 178° 09' 08,60'' e distância de 2,48 m até o vértice P339, definido pelas coordenadas E: 9.113.647,850 m 
e N: 255.651,330 m com azimute 178° 04' 08,42'' e distância de 443,08 m até o vértice P340, definido pelas 
coordenadas E: 9.113.662,780 m e N: 255.208,500 m com azimute 178° 10' 17,97'' e distância de 16,30 m até o 
vértice P341, definido pelas coordenadas E: 9.113.663,300 m e N: 255.192,210 m com azimute 178° 15' 21,12'' e 
distância de 409,71 m até o vértice P342, definido pelas coordenadas E: 9.113.675,770 m e N: 254.782,690 m com 
azimute 178° 06' 04,92'' e distância de 479,00 m até o vértice P343, definido pelas coordenadas E: 9.113.691,640 
m e N: 254.303,950 m com azimute 175° 48' 27,72'' e distância de 281,24 m até o vértice P344, definido pelas 
coordenadas E: 9.113.712,200 m e N: 254.023,460 m com azimute 176° 01' 30,88'' e distância de 38,66 m até o 
vértice P345, definido pelas coordenadas E: 9.113.714,880 m e N: 253.984,890 m com azimute 176° 55' 00,61'' e 
distância de 116,39 m até o vértice P346, definido pelas coordenadas E: 9.113.721,140 m e N: 253.868,670 m com 
azimute 177° 35' 01,26'' e distância de 530,12 m até o vértice P347, definido pelas coordenadas E: 9.113.743,490 
m e N: 253.339,020 m com azimute 178° 47' 35,96'' e distância de 210,84 m até o vértice P348, definido pelas 
coordenadas E: 9.113.747,930 m e N: 253.128,230 m com azimute 180° 13' 38,51'' e distância de 40,32 m até o 
vértice P349, definido pelas coordenadas E: 9.113.747,770 m e N: 253.087,910 m com azimute 180° 27' 30,08'' e 
distância de 6,25 m até o vértice P350, definido pelas coordenadas E: 9.113.747,720 m e N: 253.081,660 m com 
azimute 163° 47' 42,57'' e distância de 229,33 m até o vértice P351, definido pelas coordenadas E: 9.113.811,720 
m e N: 252.861,440 m com azimute 164° 23' 51,58'' e distância de 105,07 m até o vértice P352, definido pelas 
coordenadas E: 9.113.839,980 m e N: 252.760,240 m com azimute 166° 52' 33,95'' e distância de 327,19 m até o 
vértice P353, definido pelas coordenadas E: 9.113.914,270 m e N: 252.441,600 m com azimute 169° 02' 50,38'' e 
distância de 52,21 m até o vértice P354, definido pelas coordenadas E: 9.113.924,190 m e N: 252.390,340 m com 
azimute 157° 13' 52,27'' e distância de 45,86 m até o vértice P355, definido pelas coordenadas E: 9.113.941,940 
m e N: 252.348,050 m com azimute 159° 22' 31,80'' e distância de 327,19 m até o vértice P356, definido pelas 
coordenadas E: 9.114.057,190 m e N: 252.041,830 m com azimute 161° 28' 54,17'' e distância de 41,31 m até o 
vértice P357, definido pelas coordenadas E: 9.114.070,310 m e N: 252.002,660 m com azimute 161° 43' 26,18'' e 
distância de 562,19 m até o vértice P358, definido pelas coordenadas E: 9.114.246,610 m e N: 251.468,830 m com 
azimute 162° 43' 19,90'' e distância de 174,44 m até o vértice P359, definido pelas coordenadas E: 9.114.298,420 
m e N: 251.302,260 m com azimute 163° 43' 23,41'' e distância de 459,01 m até o vértice P360, definido pelas 
coordenadas E: 9.114.427,070 m e N: 250.861,650 m com azimute 164° 21' 29,34'' e distância de 111,49 m até o 
vértice P361, definido pelas coordenadas E: 9.114.457,130 m e N: 250.754,290 m com azimute 165° 07' 55,88'' e 
distância de 20,89 m até o vértice P362, definido pelas coordenadas E: 9.114.462,490 m e N: 250.734,100 m com 
azimute 165° 14' 17,77'' e distância de 510,48 m até o vértice P363, definido pelas coordenadas E: 9.114.592,560 
m e N: 250.240,470 m com azimute 165° 11' 28,67'' e distância de 470,08 m até o vértice P364, definido pelas 
coordenadas E: 9.114.712,710 m e N: 249.786,000 m com azimute 166° 58' 10,46'' e distância de 310,60 m até o 
vértice P365, definido pelas coordenadas E: 9.114.782,740 m e N: 249.483,400 m com azimute 170° 32' 16,73'' e 
distância de 311,99 m até o vértice P366, definido pelas coordenadas E: 9.114.834,030 m e N: 249.175,650 m com 
azimute 172° 19' 37,38'' e distância de 71,08 m até o vértice P367, definido pelas coordenadas E: 9.114.843,520 
m e N: 249.105,210 m com azimute 155° 37' 32,61'' e distância de 104,12 m até o vértice P368, definido pelas 
coordenadas E: 9.114.886,490 m e N: 249.010,370 m com azimute 157° 42' 57,66'' e distância de 37,92 m até o 
vértice P369, definido pelas coordenadas E: 9.114.900,870 m e N: 248.975,280 m com azimute 157° 56' 04,11'' e 
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distância de 634,47 m até o vértice P370, definido pelas coordenadas E: 9.115.139,220 m e N: 248.387,280 m com 
azimute 157° 51' 17,35'' e distância de 1,86 m até o vértice P371, definido pelas coordenadas E: 9.115.139,920 m 
e N: 248.385,560 m com azimute 157° 57' 18,24'' e distância de 259,96 m até o vértice P372, definido pelas 
coordenadas E: 9.115.237,490 m e N: 248.144,610 m com azimute 149° 34' 27,86'' e distância de 41,45 m até o 
vértice P373, definido pelas coordenadas E: 9.115.258,480 m e N: 248.108,870 m com azimute 149° 48' 21,44'' e 
distância de 434,95 m até o vértice P374, definido pelas coordenadas E: 9.115.477,230 m e N: 247.732,930 m com 
azimute 147° 18' 21,38'' e distância de 454,09 m até o vértice P375, definido pelas coordenadas E: 9.115.722,510 
m e N: 247.350,780 m com azimute 146° 42' 22,57'' e distância de 469,51 m até o vértice P376, definido pelas 
coordenadas E: 9.115.980,240 m e N: 246.958,330 m com azimute 146° 53' 08,70'' e distância de 28,70 m até o 
vértice P377, definido pelas coordenadas E: 9.115.995,920 m e N: 246.934,290 m com azimute 147° 02' 04,65'' e 
distância de 596,67 m até o vértice P378, definido pelas coordenadas E: 9.116.320,590 m e N: 246.433,680 m com 
azimute 147° 24' 12,96'' e distância de 64,23 m até o vértice P379, definido pelas coordenadas E: 9.116.355,190 
m e N: 246.379,570 m com azimute 147° 46' 17,46'' e distância de 463,33 m até o vértice P380, definido pelas 
coordenadas E: 9.116.602,280 m e N: 245.987,630 m com azimute 146° 58' 17,39'' e distância de 450,87 m até o 
vértice P381, definido pelas coordenadas E: 9.116.848,030 m e N: 245.609,620 m com azimute 147° 11' 27,14'' e 
distância de 36,80 m até o vértice P382, definido pelas coordenadas E: 9.116.867,970 m e N: 245.578,690 m com 
azimute 147° 23' 37,34'' e distância de 493,43 m até o vértice P383, definido pelas coordenadas E: 9.117.133,860 
m e N: 245.163,030 m com azimute 147° 20' 21,66'' e distância de 468,53 m até o vértice P384, definido pelas 
coordenadas E: 9.117.386,710 m e N: 244.768,580 m com azimute 146° 41' 34,06'' e distância de 475,24 m até o 
vértice P385, definido pelas coordenadas E: 9.117.647,680 m e N: 244.371,400 m com azimute 147° 16' 07,90'' e 
distância de 101,09 m até o vértice P386, definido pelas coordenadas E: 9.117.702,340 m e N: 244.286,360 m com 
azimute 147° 50' 59,96'' e distância de 321,66 m até o vértice P387, definido pelas coordenadas E: 9.117.873,510 
m e N: 244.014,020 m com azimute 146° 13' 17,25'' e distância de 287,38 m até o vértice P388, definido pelas 
coordenadas E: 9.118.033,290 m e N: 243.775,150 m com azimute 146° 14' 56,56'' e distância de 2,61 m até o 
vértice P389, definido pelas coordenadas E: 9.118.034,740 m e N: 243.772,980 m com azimute 146° 29' 46,53'' e 
distância de 44,35 m até o vértice P390, definido pelas coordenadas E: 9.118.059,220 m e N: 243.736,000 m com 
azimute 146° 45' 33,31'' e distância de 299,91 m até o vértice P391, definido pelas coordenadas E: 9.118.223,620 
m e N: 243.485,160 m com azimute 146° 45' 26,43'' e distância de 6,04 m até o vértice P392, definido pelas 
coordenadas E: 9.118.226,930 m e N: 243.480,110 m com azimute 146° 49' 37,11'' e distância de 504,36 m até o 
vértice P393, definido pelas coordenadas E: 9.118.502,900 m e N: 243.057,950 m com azimute 148° 24' 49,14'' e 
distância de 276,83 m até o vértice P394, definido pelas coordenadas E: 9.118.647,900 m e N: 242.822,130 m com 
azimute 151° 12' 25,07'' e distância de 210,63 m até o vértice P395, definido pelas coordenadas E: 9.118.749,350 
m e N: 242.637,540 m com azimute 145° 01' 13,59'' e distância de 214,69 m até o vértice P396, definido pelas 
coordenadas E: 9.118.872,430 m e N: 242.461,630 m com azimute 147° 33' 38,53'' e distância de 228,71 m até o 
vértice P397, definido pelas coordenadas E: 9.118.995,110 m e N: 242.268,610 m com azimute 148° 52' 12,07'' e 
distância de 87,49 m até o vértice P398, definido pelas coordenadas E: 9.119.040,340 m e N: 242.193,720 m com 
azimute 145° 17' 50,96'' e distância de 339,83 m até o vértice P399, definido pelas coordenadas E: 9.119.233,810 
m e N: 241.914,340 m com azimute 145° 46' 28,17'' e distância de 83,10 m até o vértice P400, definido pelas 
coordenadas E: 9.119.280,550 m e N: 241.845,630 m com azimute 146° 40' 48,30'' e distância de 75,13 m até o 
vértice P401, definido pelas coordenadas E: 9.119.321,820 m e N: 241.782,850 m com azimute 147° 06' 42,01'' e 
distância de 505,25 m até o vértice P402, definido pelas coordenadas E: 9.119.596,170 m e N: 241.358,580 m com 
azimute 147° 19' 04,58'' e distância de 36,26 m até o vértice P403, definido pelas coordenadas E: 9.119.615,750 
m e N: 241.328,060 m com azimute 147° 31' 33,70'' e distância de 505,61 m até o vértice P404, definido pelas 
coordenadas E: 9.119.887,220 m e N: 240.901,510 m com azimute 148° 27' 30,97'' e distância de 162,97 m até o 
vértice P405, definido pelas coordenadas E: 9.119.972,470 m e N: 240.762,620 m com azimute 149° 23' 39,78'' e 
distância de 509,78 m até o vértice P406, definido pelas coordenadas E: 9.120.232,010 m e N: 240.323,860 m com 
azimute 149° 42' 05,22'' e distância de 52,88 m até o vértice P407, definido pelas coordenadas E: 9.120.258,690 
m e N: 240.278,200 m com azimute 151° 52' 29,18'' e distância de 327,20 m até o vértice P408, definido pelas 
coordenadas E: 9.120.412,930 m e N: 239.989,640 m com azimute 155° 37' 30,63'' e distância de 327,18 m até o 
vértice P409, definido pelas coordenadas E: 9.120.547,960 m e N: 239.691,620 m com azimute 157° 40' 04,03'' e 
distância de 29,26 m até o vértice P410, definido pelas coordenadas E: 9.120.559,080 m e N: 239.664,550 m com 
azimute 157° 50' 05,56'' e distância de 546,15 m até o vértice P411, definido pelas coordenadas E: 9.120.765,130 
m e N: 239.158,760 m com azimute 157° 08' 35,06'' e distância de 502,71 m até o vértice P412, definido pelas 
coordenadas E: 9.120.960,400 m e N: 238.695,520 m com azimute 157° 19' 40,07'' e distância de 31,16 m até o 
vértice P413, definido pelas coordenadas E: 9.120.972,410 m e N: 238.666,770 m com azimute 157° 56' 54,02'' e 
distância de 78,65 m até o vértice P414, definido pelas coordenadas E: 9.121.001,940 m e N: 238.593,870 m com 
azimute 158° 24' 04,55'' e distância de 2.604,35 m até o vértice P415, definido pelas coordenadas E: 9.121.960,610 
m e N: 236.172,390 m com azimute 158° 23' 17,54'' e distância de 3,37 m até o vértice P416, definido pelas 
coordenadas E: 9.121.961,850 m e N: 236.169,260 m com azimute 158° 26' 22,98'' e distância de 747,47 m até o 
vértice P417, definido pelas coordenadas E: 9.122.236,530 m e N: 235.474,090 m com azimute 158° 31' 35,99'' e 
distância de 12,65 m até o vértice P418, definido pelas coordenadas E: 9.122.241,160 m e N: 235.462,320 m com 
azimute 158° 35' 03,43'' e distância de 537,09 m até o vértice P419, definido pelas coordenadas E: 9.122.437,270 
m e N: 234.962,310 m com azimute 158° 19' 03,19'' e distância de 3.790,32 m até o vértice P420, definido pelas 
coordenadas E: 9.123.837,650 m e N: 231.440,170 m com azimute 91° 52' 26,25'' e distância de 218,04 m até o 
vértice P421, definido pelas coordenadas E: 9.124.055,570 m e N: 231.433,040 m com azimute 95° 37' 30,13'' e 
distância de 327,19 m até o vértice P422, definido pelas coordenadas E: 9.124.381,180 m e N: 231.400,970 m com 
azimute 99° 22' 40,18'' e distância de 121,51 m até o vértice P423, definido pelas coordenadas E: 9.124.501,070 
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m e N: 231.381,170 m com azimute 80° 37' 22,98'' e distância de 47,44 m até o vértice P424, definido pelas 
coordenadas E: 9.124.547,880 m e N: 231.388,900 m com azimute 84° 22' 29,87'' e distância de 327,19 m até o 
vértice P425, definido pelas coordenadas E: 9.124.873,490 m e N: 231.420,970 m com azimute 88° 07' 26,97'' e 
distância de 327,19 m até o vértice P426, definido pelas coordenadas E: 9.125.200,500 m e N: 231.431,680 m com 
azimute 91° 52' 32,82'' e distância de 327,20 m até o vértice P427, definido pelas coordenadas E: 9.125.527,520 
m e N: 231.420,970 m com azimute 94° 28' 23,95'' e distância de 126,03 m até o vértice P428, definido pelas 
coordenadas E: 9.125.653,170 m e N: 231.411,140 m com azimute 95° 11' 31,54'' e distância de 133,27 m até o 
vértice P429, definido pelas coordenadas E: 9.125.785,890 m e N: 231.399,080 m com azimute 96° 20' 47,33'' e 
distância de 201,19 m até o vértice P430, definido pelas coordenadas E: 9.125.985,850 m e N: 231.376,840 m com 
azimute 99° 22' 31,37'' e distância de 327,19 m até o vértice P431, definido pelas coordenadas E: 9.126.308,670 
m e N: 231.323,540 m com azimute 103° 07' 36,24'' e distância de 119,94 m até o vértice P432, definido pelas 
coordenadas E: 9.126.425,480 m e N: 231.296,300 m com azimute 80° 36' 55,61'' e distância de 38,76 m até o 
vértice P433, definido pelas coordenadas E: 9.126.463,720 m e N: 231.302,620 m com azimute 84° 22' 30,48'' e 
distância de 327,20 m até o vértice P434, definido pelas coordenadas E: 9.126.789,340 m e N: 231.334,690 m com 
azimute 88° 07' 33,28'' e distância de 327,19 m até o vértice P435, definido pelas coordenadas E: 9.127.116,350 
m e N: 231.345,390 m com azimute 91° 52' 26,72'' e distância de 327,19 m até o vértice P436, definido pelas 
coordenadas E: 9.127.443,360 m e N: 231.334,690 m com azimute 95° 37' 38,32'' e distância de 114,32 m até o 
vértice P437, definido pelas coordenadas E: 9.127.557,130 m e N: 231.323,480 m com azimute 88° 07' 31,06'' e 
distância de 147,95 m até o vértice P438, definido pelas coordenadas E: 9.127.705,000 m e N: 231.328,320 m com 
azimute 91° 52' 26,72'' e distância de 327,19 m até o vértice P439, definido pelas coordenadas E: 9.128.032,010 
m e N: 231.317,620 m com azimute 95° 37' 29,52'' e distância de 327,20 m até o vértice P440, definido pelas 
coordenadas E: 9.128.357,630 m e N: 231.285,550 m com azimute 99° 22' 31,37'' e distância de 327,19 m até o 
vértice P441, definido pelas coordenadas E: 9.128.680,450 m e N: 231.232,250 m com azimute 103° 00' 31,92'' e 
distância de 259,17 m até o vértice P442, definido pelas coordenadas E: 9.128.932,970 m e N: 231.173,910 m com 
azimute 61° 51' 43,31'' e distância de 45,29 m até o vértice P443, definido pelas coordenadas E: 9.128.972,910 m 
e N: 231.195,270 m com azimute 63° 51' 18,27'' e distância de 4,88 m até o vértice P444, definido pelas 
coordenadas E: 9.128.977,290 m e N: 231.197,420 m com azimute 63° 48' 18,31'' e distância de 417,44 m até o 
vértice P445, definido pelas coordenadas E: 9.129.351,860 m e N: 231.381,690 m com azimute 65° 39' 09,73'' e 
distância de 322,32 m até o vértice P446, definido pelas coordenadas E: 9.129.645,510 m e N: 231.514,570 m com 
azimute 69° 22' 31,80'' e distância de 327,19 m até o vértice P447, definido pelas coordenadas E: 9.129.951,730 
m e N: 231.629,820 m com azimute 73° 07' 28,70'' e distância de 327,19 m até o vértice P448, definido pelas 
coordenadas E: 9.130.264,830 m e N: 231.724,800 m com azimute 76° 52' 35,38'' e distância de 327,20 m até o 
vértice P449, definido pelas coordenadas E: 9.130.583,480 m e N: 231.799,090 m com azimute 79° 11' 43,78'' e 
distância de 78,26 m até o vértice P450, definido pelas coordenadas E: 9.130.660,350 m e N: 231.813,760 m com 
azimute 59° 43' 39,50'' e distância de 46,62 m até o vértice P451, definido pelas coordenadas E: 9.130.700,610 m 
e N: 231.837,260 m com azimute 61° 52' 34,74'' e distância de 327,19 m até o vértice P452, definido pelas 
coordenadas E: 9.130.989,170 m e N: 231.991,490 m com azimute 64° 49' 26,15'' e distância de 187,45 m até o 
vértice P453, definido pelas coordenadas E: 9.131.158,810 m e N: 232.071,230 m com azimute 62° 04' 56,07'' e 
distância de 290,79 m até o vértice P454, definido pelas coordenadas E: 9.131.415,760 m e N: 232.207,380 m com 
azimute 65° 37' 33,24'' e distância de 327,19 m até o vértice P455, definido pelas coordenadas E: 9.131.713,790 
m e N: 232.342,410 m com azimute 69° 22' 31,80'' e distância de 327,19 m até o vértice P456, definido pelas 
coordenadas E: 9.132.020,010 m e N: 232.457,660 m com azimute 73° 07' 28,70'' e distância de 327,19 m até o 
vértice P457, definido pelas coordenadas E: 9.132.333,110 m e N: 232.552,640 m com azimute 76° 52' 27,81'' e 
distância de 327,19 m até o vértice P458, definido pelas coordenadas E: 9.132.651,750 m e N: 232.626,940 m com 
azimute 80° 37' 34,85'' e distância de 327,19 m até o vértice P459, definido pelas coordenadas E: 9.132.974,570 
m e N: 232.680,230 m com azimute 83° 33' 14,49'' e distância de 115,44 m até o vértice P460, definido pelas 
coordenadas E: 9.133.089,280 m e N: 232.693,190 m com azimute 50° 37' 30,38'' e distância de 236,26 m até o 
vértice P461, definido pelas coordenadas E: 9.133.271,910 m e N: 232.843,070 m com azimute 54° 22' 28,50'' e 
distância de 327,19 m até o vértice P462, definido pelas coordenadas E: 9.133.537,860 m e N: 233.033,650 m com 
azimute 58° 07' 29,05'' e distância de 327,19 m até o vértice P463, definido pelas coordenadas E: 9.133.815,710 
m e N: 233.206,430 m com azimute 61° 52' 34,74'' e distância de 327,19 m até o vértice P464, definido pelas 
coordenadas E: 9.134.104,270 m e N: 233.360,660 m com azimute 65° 37' 24,89'' e distância de 327,19 m até o 
vértice P465, definido pelas coordenadas E: 9.134.402,290 m e N: 233.495,700 m com azimute 69° 22' 31,80'' e 
distância de 327,19 m até o vértice P466, definido pelas coordenadas E: 9.134.708,510 m e N: 233.610,950 m com 
azimute 72° 42' 00,14'' e distância de 252,88 m até o vértice P467, definido pelas coordenadas E: 9.134.949,950 
m e N: 233.686,150 m com azimute 74° 08' 53,13'' e distância de 328,32 m até o vértice P468, definido pelas 
coordenadas E: 9.135.265,780 m e N: 233.775,830 m com azimute 74° 34' 16,24'' e distância de 74,35 m até o 
vértice P469, definido pelas coordenadas E: 9.135.337,450 m e N: 233.795,610 m com azimute 76° 52' 33,95'' e 
distância de 327,19 m até o vértice P470, definido pelas coordenadas E: 9.135.656,090 m e N: 233.869,900 m com 
azimute 80° 37' 28,63'' e distância de 327,19 m até o vértice P471, definido pelas coordenadas E: 9.135.978,910 
m e N: 233.923,200 m com azimute 84° 22' 29,87'' e distância de 327,19 m até o vértice P472, definido pelas 
coordenadas E: 9.136.304,520 m e N: 233.955,270 m com azimute 88° 07' 27,18'' e distância de 327,20 m até o 
vértice P473, definido pelas coordenadas E: 9.136.631,540 m e N: 233.965,980 m com azimute 91° 52' 33,03'' e 
distância de 327,19 m até o vértice P474, definido pelas coordenadas E: 9.136.958,550 m e N: 233.955,270 m com 
azimute 95° 37' 29,52'' e distância de 327,20 m até o vértice P475, definido pelas coordenadas E: 9.137.284,170 
m e N: 233.923,200 m com azimute 97° 43' 43,09'' e distância de 40,97 m até o vértice P476, definido pelas 
coordenadas E: 9.137.324,770 m e N: 233.917,690 m com azimute 97° 58' 16,41'' e distância de 196,86 m até o 
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vértice P477, definido pelas coordenadas E: 9.137.519,730 m e N: 233.890,390 m com azimute 99° 36' 33,93'' e 
distância de 286,23 m até o vértice P478, definido pelas coordenadas E: 9.137.801,940 m e N: 233.842,610 m com 
azimute 103° 07' 30,76'' e distância de 327,20 m até o vértice P479, definido pelas coordenadas E: 9.138.120,590 
m e N: 233.768,310 m com azimute 106° 52' 25,27'' e distância de 327,19 m até o vértice P480, definido pelas 
coordenadas E: 9.138.433,690 m e N: 233.673,340 m com azimute 110° 37' 37,16'' e distância de 170,15 m até o 
vértice P481, definido pelas coordenadas E: 9.138.592,930 m e N: 233.613,400 m com azimute 91° 51' 57,22'' e 
distância de 38,39 m até o vértice P482, definido pelas coordenadas E: 9.138.631,300 m e N: 233.612,150 m com 
azimute 95° 37' 38,20'' e distância de 132,07 m até o vértice P483, definido pelas coordenadas E: 9.138.762,730 
m e N: 233.599,200 m com azimute 44° 31' 06,12'' e distância de 567,81 m até o vértice P484, definido pelas 
coordenadas E: 9.139.160,840 m e N: 234.004,060 m com azimute 44° 45' 32,03'' e distância de 42,01 m até o 
vértice P485, definido pelas coordenadas E: 9.139.190,420 m e N: 234.033,890 m com azimute 46° 45' 08,07'' e 
distância de 305,71 m até o vértice P486, definido pelas coordenadas E: 9.139.413,100 m e N: 234.243,350 m com 
azimute 44° 54' 25,70'' e distância de 13,09 m até o vértice P487, definido pelas coordenadas E: 9.139.422,340 m 
e N: 234.252,620 m com azimute 46° 52' 27,92'' e distância de 278,66 m até o vértice P488, definido pelas 
coordenadas E: 9.139.625,720 m e N: 234.443,110 m com azimute 16° 52' 36,86'' e distância de 67,34 m até o 
vértice P489, definido pelas coordenadas E: 9.139.645,270 m e N: 234.507,550 m com azimute 20° 37' 28,20'' e 
distância de 327,19 m até o vértice P490, definido pelas coordenadas E: 9.139.760,520 m e N: 234.813,770 m com 
azimute 24° 22' 32,51'' e distância de 327,20 m até o vértice P491, definido pelas coordenadas E: 9.139.895,560 
m e N: 235.111,800 m com azimute 28° 07' 28,23'' e distância de 327,18 m até o vértice P492, definido pelas 
coordenadas E: 9.140.049,790 m e N: 235.400,350 m com azimute 31° 52' 30,95'' e distância de 327,19 m até o 
vértice P493, definido pelas coordenadas E: 9.140.222,570 m e N: 235.678,200 m com azimute 35° 37' 27,83'' e 
distância de 327,19 m até o vértice P494, definido pelas coordenadas E: 9.140.413,150 m e N: 235.944,160 m com 
azimute 39° 22' 31,91'' e distância de 327,19 m até o vértice P495, definido pelas coordenadas E: 9.140.620,720 
m e N: 236.197,080 m com azimute 43° 07' 29,72'' e distância de 327,18 m até o vértice P496, definido pelas 
coordenadas E: 9.140.844,380 m e N: 236.435,880 m com azimute 46° 52' 36,28'' e distância de 99,54 m até o 
vértice P497, definido pelas coordenadas E: 9.140.917,030 m e N: 236.503,920 m com azimute 28° 07' 32,58'' e 
distância de 325,45 m até o vértice P498, definido pelas coordenadas E: 9.141.070,450 m e N: 236.790,940 m com 
azimute 31° 52' 30,95'' e distância de 327,19 m até o vértice P499, definido pelas coordenadas E: 9.141.243,230 
m e N: 237.068,790 m com azimute 35° 37' 27,83'' e distância de 327,19 m até o vértice P500, definido pelas 
coordenadas E: 9.141.433,810 m e N: 237.334,750 m com azimute 39° 22' 27,04'' e distância de 327,18 m até o 
vértice P501, definido pelas coordenadas E: 9.141.641,370 m e N: 237.587,670 m com azimute 90° e distância de 
0,01 m até o vértice P502, definido pelas coordenadas E: 9.141.641,380 m e N: 237.587,670 m com azimute 41° 
55' 16,90'' e distância de 117,71 m até o vértice P503, definido pelas coordenadas E: 9.141.720,020 m e N: 
237.675,250 m com azimute 42° 36' 02,74'' e distância de 124,32 m até o vértice P504, definido pelas coordenadas 
E: 9.141.804,170 m e N: 237.766,760 m com azimute 43° 47' 56,91'' e distância de 209,53 m até o vértice P505, 
definido pelas coordenadas E: 9.141.949,190 m e N: 237.917,990 m com azimute 46° 52' 30,28'' e distância de 
327,18 m até o vértice P506, definido pelas coordenadas E: 9.142.187,990 m e N: 238.141,650 m com azimute 
50° 37' 28,09'' e distância de 327,19 m até o vértice P507, definido pelas coordenadas E: 9.142.440,910 m e N: 
238.349,220 m com azimute 54° 22' 32,17'' e distância de 327,19 m até o vértice P508, definido pelas coordenadas 
E: 9.142.706,870 m e N: 238.539,800 m com azimute 58° 07' 29,05'' e distância de 327,19 m até o vértice P509, 
definido pelas coordenadas E: 9.142.984,720 m e N: 238.712,580 m com azimute 61° 53' 46,98'' e distância de 
2,17 m até o vértice P510, definido pelas coordenadas E: 9.142.986,630 m e N: 238.713,600 m com azimute 36° 
13' 38,40'' e distância de 177,80 m até o vértice P511, definido pelas coordenadas E: 9.143.091,710 m e N: 
238.857,030 m com azimute 39° 22' 31,91'' e distância de 327,19 m até o vértice P512, definido pelas coordenadas 
E: 9.143.299,280 m e N: 239.109,950 m com azimute 43° 07' 29,72'' e distância de 327,18 m até o vértice P513, 
definido pelas coordenadas E: 9.143.522,940 m e N: 239.348,750 m com azimute 53° 17' 46,42'' e distância de 
4.969,90 m até o vértice P514, definido pelas coordenadas E: 9.147.507,490 m e N: 242.319,150 m com azimute 
58° 49' 22,93'' e distância de 945,25 m até o vértice P1, encerrando este perímetro. 

Todas as coordenadas aqui descritas estão georreferenciadas ao Sistema Geodésico Brasileiro e 
encontram-se representadas no Sistema UTM, referenciadas ao Meridiano Central 51 WGr, fuso 22S, tendo como 
datum o SIRGAS-2000. Todos os azimutes e distâncias, área e perímetro foram calculados no plano de projeção 
UTM. 
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Figura 3. Unidade de Manejo Florestal 3 – UMF 3, Florestal Estadual do Rio Gregório. 
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ANEXO 2 

CARACTERIZAÇÃO DAS UNIDADES DE MANEJO FLORESTAL 

1. INTRODUÇÃO 

 
A caracterização das Unidades de Manejo Florestal (UMFs) inseridas nas Florestas 

Estaduais do Mogno, do Rio Liberdade e do Rio Gregório, deriva de informações obtidas 
junto ao Zoneamento Ecológico e Econômico do Estado do Acre (ZEE-AC), dos Planos de 
Manejo das Unidades de Conservação e informações coletadas diretamente em campo. 

Para fins de caracterização das UMFs, foram levados em consideração os seguintes 
critérios: 

 

 Vegetação; 

 Solo; 

 Geomorfologia; e  

 Declividade. 

 
2. CARACTERIZAÇÃO DA UMF 1 - FE DO RIO LIBERDADE 

 
2.1. Vegetação 

 
Foram identificadas quatro tipologias florestais na UMF 1, com predomínio da 

tipologia Floresta Aberta com Palmeiras + Floresta Densa + Floresta Aberta com Bambu 
(FAP+FD+FAB), conforme apresentado na Tabela 1 e Figura 1. 

 

Tabela 1. Tipologia Florestal na UMF 1 (em hectares). 

Tipologia florestal Sigla UMF 1 % 

Floresta Aberta com Palmeiras FAP 5.277,55 16,90 

Floresta Aberta com Palmeiras + Floresta Densa FAP+FD 52,80 0,17 

Floresta Aluvial Aberta com Palmeiras FAP-ALUVIAL 6,60 0,02 

Floresta Aberta com Palmeiras + Floresta Densa + 
Floresta Aberta com Bambu 

FAP+FD+FAB 25.877,09 82,89 

Áreas Antropizadas - 5,93 0,02 

Total - 31.219,97 100,00 
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Figura 1. Caracterização da Vegetação na UMF 1. 

 

 
2.2. Solos 
 

A UMF 1 é composta por dois tipos de solo, com predominância do Luvissolo 
Hipocrômico Órtico Típico em 99,84% da área total da UMF, conforme Tabela 2 e Figura 2. 

 

Tabela 2. Tipo de Solo na UMF 1 (em hectares). 

Tipo de solo Sigla UMF 1 % 

Luvissolo Hipocrômico Órtico Típico TPo4 31.170,78 99,84 

Plintossolo Háplico Eutrófico Típico FXe3 49,19 0,16 

Total - 31.219,97 100,00 
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Figura 2. Caracterização do Solo na UMF 1. 

 

  
2.3. Geomorfologia 
 

A UMF 1 está inserida na unidade geomorfológica Depressão Juruá-Iaco, com 
presença de duas formações geomorfológicas: Planícies e Terraços Fluviais (Aptf) e Colinas 
com Dissecação Média (c11) (Tabela 3). O predomínio da formação c11 é evidente, 
representando 98,77% do total da área da UMF. 

 

Tabela 3. Geomorfologia na UMF 1 (em hectares). 

Formações geomorfológicas Sigla UMF 1 % 

Planícies e Terraços Fluviais Aptf 382,49 1,23 

Colinas com Dissecação Média c11 30.837,48 98,77 

Total - 31.219,97 100,00 

 
2.4. Declividade 

 
A UMF 1 possui quatro classes de declividade, com predomínio de áreas planas 

(82,45%), representada pela classe de declividade 0,0% a 3,0%. A Tabela 4 apresenta o 
quantitativo em hectares e o percentual participativo de cada classe de declividade na 
unidade de manejo. Na Figura 3 pode ser observada a distribuição destas na UMF em 
questão. 
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Tabela 4. Classe de Declividade na UMF 1 (em hectares). 

Classe de declividade Descrição UMF 1 % 

0,0% a 3,0% Plano 25.741,51 82,45 

3,0% a 8,0% Suave Ondulado 4.327,94 13,86 

8,0% a 20,0% Ondulado 1.127,81 3,61 

20,0% a 45,0% Forte Ondulado 22,71 0,07 

Total - 31.219,97 100,00 

 

Figura 3. Caracterização da Declividade na UMF 1. 

 

 
3. CARACTERIZAÇÃO DA UMF 2 – FE DO MOGNO 
 
3.1 Vegetação  

 
Foram identificadas quatro tipologias florestais na UMF 2, com predomínio da 

tipologia Floresta Aberta com Palmeiras + Floresta Densa (FAP+FD), conforme apresentado 
na Tabela 5 e Figura 4. 
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Tabela 5. Tipologia Florestal na UMF 2 (em hectares). 

Tipologia florestal Sigla UMF 2 % 

Floresta Aberta com Palmeiras + Floresta Densa FAP+FD 30.439,49 38,64 

Floresta Aberta com Bambu + Floresta Aberta com 
Palmeiras 

FAB+FAP 24.342,86 30,89 

Floresta Aberta com Palmeiras + Floresta Densa + 
Floresta Aberta com Bambu 

FAP+FD+FAB 21.837,69 27,71 

Floresta Aberta com Bambu Dominante FABD 2.141,35 2,72 

Áreas Antropizadas - 33,47 0,04 

Total - 78.794,86 100,00 

 

Figura 4. Caracterização da Vegetação na UMF 2. 

 

 

3.2 Solos 

 
A UMF 2 é composta por dois tipos de solo, com predominância do Luvissolo 

Hipocrômico Órtico Típico em 98,61% da área total da UMF, conforme Tabela 6 e Figura 5. 
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Tabela 6. Tipo de Solo na UMF 2 (em hectares). 

Tipo de solo Sigla UMF 2 % 

Luvissolo Hipocrômico Órtico Típico TPo4 77.698,33 98,61 

Plintossolo Háplico Eutrófico Típico FXe3 1.096,53 1,39 

TOTAL - 78.794,86 100,00 

 

Figura 5. Caracterização do Solo na UMF 2. 

 

 
3.3 Geomorfologia 
 

A UMF 2 está inserida na unidade geomorfológica Depressão Juruá-Iaco, com 
presença de duas formações geomorfológicas: Planícies e Terraços Fluviais (Aptf) e Colinas 
com Dissecação Média (c11). O predomínio da formação c11 é evidente, formando 99,74% 
do total da área da UMF (Tabela 7). 

 

Tabela 7. Geomorfologia na UMF 2 (em hectares). 

Formações geomorfológicas Sigla UMF 2 % 

Planícies e Terraços Fluviais                          Aptf 207,16 0,26 

Colinas com Dissecação Média                           c11 78.587,70 99,74 

Total - 78.794,86 100,00 
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3.4 Declividade 

 
A UMF 2 possui quatro classes de declividade, com predomínio de áreas planas 

(80,32%), representada pela classe de declividade 0,0% a 3,0%. A Tabela 8 apresenta o 
quantitativo em hectares e o percentual participativo de cada classe de declividade na 
unidade de manejo, e sua distribuição pode ser visualizada na Figura 6. 

 

Tabela 8. Classe de Declividade na UMF 2 (em hectares). 

Classe de declividade Descrição UMF 2 % 

0,0% a 3,0% Plano 63.290,14 80,32 

3,0% a 8,0% Suave Ondulado 11.655,51 14,79 

8,0% a 20,0% Ondulado 3.723,09 4,73 

20,0% a 45,0% Forte Ondulado 126,11 0,16 

Total - 78.794,86 100,00 

 

Figura 6. Caracterização da Declividade na UMF 2. 
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4. CARACTERIZAÇÃO DA UMF 3 – FE DO RIO GREGÓRIO 

 
4.1 Vegetação 
 

Foram identificadas quatro tipologias florestais na UMF 3, com predomínio da 
tipologia Floresta Aberta com Bambu + Floresta Densa (FAB+FD), conforme apresentado na 
Tabela 9 e Figura 7. 

 

Tabela 9. Tipologia Florestal na UMF 3 (em hectares). 

Tipologia florestal Sigla UMF 3 % 

Floresta Aberta com Palmeiras FAP 7.122,02 5,54 

Floresta Aberta com Palmeiras + Floresta Aberta com 
Bambu 

FAP+FAB 14.174,38 11,02 

Floresta Aberta com Bambu + Floresta Aberta com 
Palmeiras 

FAB+FAP 871,29 0,68 

Floresta Aluvial Aberta com Palmeiras FAP-Aluvial 2.579,24 2,01 

Floresta Aberta com Bambu Dominante FABD 1.461,26 1,14 

Floresta Aberta com Bambu + Floresta Densa FAB+FD 102.377,31 79,60 

Áreas Antropizadas  9,86 0,01 

Total  128.595,36 100,00 

 

Figura 7. Caracterização da Vegetação na UMF 3. 
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4.2 Solos 

 
A UMF 3 é composta por nove tipos de solo, com predominância do Cambissolo 

Háplico Ta Eutrófico (CXve4) em 51,98% da área total da UMF, conforme Tabela 10 e 
Figura 8. 

 

Tabela 10. Tipo de Solo na UMF 3 (em hectares). 

Tipo de solo Sigla UMF 3 % 

Argissolo Amarelo Tb Alumínico PAva1 163,91 0,13 

Argissolo Vermelho Distrófico Plíntico PVd1 1.520,24 1,18 

Argissolo Vermelho Distrófico Típico PVd9 22.597,33 17,58 

Cambissolo Háplico Ta Eutrófico CXve4 66.849,93 51,98 

Cambissolo Háplico Ta Eutrófico CXve6 331,74 0,26 

Luvissolo Hipocrômico Órtico TPo5 17.389,27 13,52 

Luvissolo Hipocrômico Órtico Típico TPo4 16.758,02 13,03 

Neossolo Flúvico Tb Eutrófico Típico RUve1 1.037,09 0,81 

Plintossolo Háplico Eutrófico Típico FXe3 1.947,83 1,51 

Total - 128.595,36 100,00 

 

Figura 8. Caracterização do Solo na UMF 3. 
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4.3 Geomorfologia 

 
A UMF 3 está inserida na unidade geomorfológica Depressão Juruá-Iaco, com 

presença de três formações geomorfológicas: Planícies e Terraços Fluviais (Aptf), Colinas 
com Dissecação Média (c11) e Colinas com Dissecação Fraca (c12). Há predomínio da 
formação c12, apresentando 69,46% do total da área da UMF (Tabela 11). 
 

Tabela 11. Geomorfologia na UMF 3 (em hectares). 

Formações geomorfológicas Sigla UMF 3 % 

Planícies e Terraços Fluviais Aptf 2.491,37 1,94 

Colinas com Dissecação Média c11 36.786,80 28,61 

Colinas com Dissecação Fraca c12 89.317,19 69,46 

Total - 128.595,36 100,00 

 
4.4 Declividade 

 
A UMF 3 possui cinco classes de declividade, com predomínio de áreas planas em 

65,69% da área total da UMF, representada pela classe de declividade 0,0% a 3,0%. A 
Tabela 12 apresenta o quantitativo em hectares e o percentual participativo de cada classe 
de declividade na Unidade de Manejo. Na Figura 9 pode ser observada a distribuição destas 
na UMF. 

 

Tabela 12. Classe de Declividade na UMF 3 (em hectares). 

Classe de declividade Descrição UMF 3 % 

0,0% a 3,0%   Plano 84.461,15 65,69 

3,0% a 8,0% Suave Ondulado 19.329,89 15,03 

8,0% a 20,0% Ondulado 20.644,16 16,05 

20,0% a 45,0% Forte Ondulado 4.143,40 3,22 

45,0% a 75,0% Montanhoso 16,76 0,01 

Total - 128.595,36 100,00 
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Figura 9. Caracterização da Declividade na UMF 3. 
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ESTADO DO ACRE 

SECRETARIA DE ESTADO DE MEIO AMBIENTE – SEMA 
 

ANEXO 3 
 

CONTEXTUALIZAÇÃO AMBIENTAL, GEOGRÁFICA E SOCIOECONÔMICA DO 
COMPLEXO DE FLORESTAS ESTADUAIS DO RIO GREGÓRIO E SEU ENTORNO 

 
1. INTRODUÇÃO 

 
Visando fornecer informações adequadas aos interessados em participar do processo 

de licitação da concessão florestal das Unidades de Manejo Florestal (UMFs) localizadas no 
Complexo de Florestas Estaduais do Rio Gregório – CFERG, o presente documento promove 
a contextualização do Complexo Florestal Estadual, das cidades de abrangência e do seu 
entorno, sob os aspectos ambiental, geográfico e social. Para tanto, são apresentados dados 
demográficos, área territorial, limites, infraestrutura básica e atividades econômicas. 

O documento também apresenta informações relacionadas à caracterização do 
Complexo de Florestas (FE do Mogno, FE do Rio Liberdade e FE do Rio Gregório), acerca da 
localização, histórico de criação, Planos de Manejo, informações socioeconômicas, fatores 
bióticos e abióticos e zoneamento estratégico. 

As informações pertinentes aos municípios foram obtidas junto ao Instituto Brasileiro 
de Geografia e Estatística – IBGE, no anuário “Acre em Números, 2017” elaborado pela 
Secretaria de Estado de Planejamento do Acre – SEPLAN, e no Zoneamento Ecológico e 
Econômico do Estado do Acre – ZEE/AC, elaborado pelo Governo do Estado em colaboração 
com a SEPLAN e a Secretaria de Estado de Meio Ambiente – SEMA. As informações 
concernentes ao CFERG foram extraídas dos Planos de Manejo (Planos Gestores) das 
referidas Florestas Estaduais. 

 
2. CARACTERIZAÇÃO DOS MUNICÍPIOS DE ABRANGÊNCIA E DO ENTORNO DO 
COMPLEXO DE FLORESTAS ESTADUAIS DO RIO GREGÓRIO – CFERG 

 
2.1 Município de Tarauacá 

 

2.1.1 Localização 
 

O Complexo de Florestas Estaduais do Rio Gregório – CFERG está inserido no 
município de Tarauacá, localizado no noroeste do estado do Acre, distando 400 km da capital 

Rio Branco (Figura 1). O município possui os seguintes limites geográficos: 
 

 Norte: estado do Amazonas; 

 Sul: município de Jordão - AC; 

 Leste: município de Feijó - AC; e 

 Oeste: municípios de Cruzeiro do Sul - AC e Porto Walter - AC. 
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Figura 1. Município de Tarauacá - AC. 

 

2.1.1 Área 

 
Segundo dados publicados pelo anuário estatístico “Acre em Números - 2017”, o 

município de Tarauacá possui área territorial de 20.171,074 km², representando 12,29% da 
área do Estado, ocupando o 3º lugar em maior extensão territorial entre os municípios do 
Estado do Acre. 

 
2.1.2 População 

 
Segundo dados do IBGE 2016, a população de Tarauacá em 2010 era de 35.590 

habitantes, com estimativas para no ano de 2016 alcançar uma população de 39.427 
habitantes, o que a posiciona como a 4ª cidade mais populosa do Acre, representando 4,85% 
da população acreana. A distribuição da população residente por situação do domicílio, ou 
seja, residentes em meio urbano ou rural, está dividida de forma que 54,37% da população 
residem no meio urbano e os restantes 45,63% residem no meio rural. 

A pirâmide etária do município apresenta base larga e cume estreito, evidenciando a 
alta incidência de indivíduos adultos até 39 anos e baixa representatividade da população 
idosa, como observado na Figura 2. 
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Figura 2. Pirâmide Etária do Município de Tarauacá - AC. 

 
2.1.4 Indicadores Socioeconômicos 

 
O Índice de Desenvolvimento Humano (IDH) é utilizado para classificar a qualidade de 

vida e o desenvolvimento humano da população. O IDH é empregado pela Organização das 
Nações Unidas – ONU desde 1993, servindo como medida comparativa utilizada para 
classificar o grau de “desenvolvimento humano” em que os países, estados ou municípios se 
enquadram, podendo ser classificados como: desenvolvidos, em desenvolvimento e 
subdesenvolvidos. 

Segundo dados do Programa das Nações Unidas para o Desenvolvimento (PNUD, 
2010), órgão ligado a ONU que visa promover o desenvolvimento e erradicar a pobreza no 
mundo, o município de Tarauacá possui IDH de 0,539, sendo, portanto, classificado como 
subdesenvolvido e, consequentemente, apresentando baixo desenvolvimento humano. Para 
fins comparativos, é apresentada a Tabela 1 com os IDHs de Tarauacá, do estado do Acre e 
do Brasil. 

 
Tabela 1. Índice de Desenvolvimento Humano (IDH), Tarauacá - AC. 

 

Local Índice de Desenvolvimento Humano (IDH) 

Tarauacá 0,539 

Acre 0,663 

Brasil 0,727 

 
Outro indicador utilizado para avaliar o desenvolvimento de uma região é o Produto 

Interno Bruto (PIB), este indicador representa a soma (em valores monetários) de todos os 
bens e serviços produzidos em uma determinada região em determinado período. É 
subdividido em duas categorias, PIB a preços correntes, que avalia a movimentação 
monetária de bens e serviços na região, e o PIB per capita, que leva em consideração o 

número de habitantes em determinado espaço geográfico. O PIB de Tarauacá, segundo 
dados do IBGE 2013, está em R$ 335.520, e o PIB per capita, R$ 8.930, sendo assim, pode- 
se observar a desigualdade monetária quando comparamos com o estado do Acre e o Brasil 
(Tabela 2). 
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Tabela 2. Produto Interno Bruto per capita – PIB per capita. 
 

Local                       PIB per capita (R$) 

Tarauacá 8.927,12 

Acre 14.733,50 

Brasil 26.445,71 

 
2.1.5 Economia 

 

O município de Tarauacá possui a base da sua economia fundamentada na 
agricultura, pecuária, pesca e no extrativismo da borracha e madeira, mas a base da economia 
ainda é o funcionalismo público. A Tabela 3 apresenta o percentual participativo por setor 
econômico. 

 
 

Tabela 3. Distribuição do Produto Interno Bruto (PIB) por Atividade Econômica, Tarauacá-AC. 
 

Setor Econômico Participação (%) 

Agropecuária 18,9 

Indústria 4,0 

Serviços 21,1 

Administração Pública 56,0 

 

2.2 Município de Cruzeiro do Sul 

 
2.2.1 Localização 

 

O município de Cruzeiro do Sul faz fronteira com o Complexo de Florestas Estaduais 
do Rio Gregório, posicionando-se a noroeste do estado do Acre, distando 635 km da capital 
Rio Branco (Figura 3). O município possui os seguintes limites geográficos: 

 

 Norte: estado do Amazonas; 

 Sul: município de Porto Walter - AC; 

 Leste: município de Tarauacá - AC; e 

 Oeste: municípios de Mâncio Lima, Rodrigues Alves e com o Peru. 



Edital da Concorrência nº XX/2020 – Anexo 3 – Página 5 de 29  

Figura 3. Município de Cruzeiro do Sul - AC. 

 
2.2.2 Área 

 
Segundo dados publicados pelo anuário estatístico “Acre em Números - 2017”, o 

município de Cruzeiro do Sul possui área territorial de 8.779,403 km², representando 5,35% 
da área do Estado, ocupando o 6º lugar em maior extensão territorial entre os municípios do 
Estado do Acre. 

 
2.2.3 População 

 
Segundo dados do IBGE, a população de Cruzeiro do Sul em 2010 era de 78.507 

habitantes, com estimativa de 82.075 habitantes para o ano de 2016, representando 10,05% 
da população do Estado, sendo o segundo município mais populoso do Acre, superado 
apenas pela capital, Rio Branco. 

A distribuição da população residente por situação do domicílio está separada por 

70,47% residentes no meio urbano e 29,53% no meio rural, mostrando uma elevada taxa de 
urbanização para o município, ficando atrás somente da capital, Rio Branco. 

Similarmente ao município de Tarauacá, Cruzeiro do Sul também apresenta uma 
pirâmide etária com base larga e cume estreito, representando o alto índice de jovens e 
adultos até 39 anos e baixa representatividade de idosos, como observado na Figura 4. 
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Figura 4. Pirâmide Etária do Município de Cruzeiro do Sul - AC. 

 

2.2.4 Indicadores Socioeconômicos 
 

Como descrito anteriormente, os indicadores sociais são utilizados para retratar o 
estado social de um local, bem como permite conhecer o seu nível de desenvolvimento social. 
Sendo o IDH, o indicador social mais utilizado para classificação da qualidade de vida de um 
país, estado ou município. 

O IDH do município de Cruzeiro do Sul é 0,664, sendo considerado médio pelo 
Programa das Nações Unidades para o Desenvolvimento – PNUD, apresentando um valor 
superior ao observado na média estadual, com índice de 0,663 (Tabela 4). 

 
Tabela 4. Índice de Desenvolvimento Humano (IDH), Cruzeiro do Sul - AC. 

 

Local Índice de Desenvolvimento Humano (IDH) 

Cruzeiro do Sul 0,664 

Acre 0,663 

Brasil 0,727 

 

Como já mencionado, outro indicador que avalia o desenvolvimento humano de uma 
região é o Produto Interno Bruto (PIB), sendo que Cruzeiro do Sul apresenta PIB de R$ 
1.153.034 e PIB per capita de R$ 14.243,25. A Tabela 5 apresenta o comparativo do PIB per 
capita entre Cruzeiro do Sul, estado do Acre e Brasil. 

 
Tabela 5. Produto Interno Bruto per capita – PIB per capita. 

 

Local                    PIB per capita (R$) 

Cruzeiro do Sul 14.243 

Acre 17.034 

Brasil 28.498 

 
2.2.5 Economia 

 
O extrativismo da borracha foi a principal atividade econômica no município, 

juntamente com a exploração da madeira. Atualmente, a farinha é o principal produto agrícola 
da região de Cruzeiro do Sul, por apresentar grande valor cultural e garantir a segurança 
alimentar das famílias da região. Apesar do grande apelo cultural, a farinha de Cruzeiro do 
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Sul não apresenta grande impacto na participação econômica do município, como pode ser 
observado na Tabela 6. 

 
Tabela 6. Distribuição do PIB por Atividade Econômica, Cruzeiro do Sul-AC. 

 

Setor Econômico Participação (%) 

Agropecuária 7,5 

Indústria 10,5 

Serviços 39,4 

Administração Pública 42,6 

 

3. O COMPLEXO DE FLORESTAS ESTADUAIS DO RIO GREGÓRIO 
 

O Complexo de Florestas Estaduais do Rio Gregório – CFERG (Figura 5), criado em 
2008 pelo Decreto Estadual nº 3.433/08, abrange três unidades de conservação de uso 
sustentável: Floresta Estadual do Rio Gregório, Floresta Estadual do Mogno e Floresta 
Estadual do Rio Liberdade. 

 
Figura 5. Composição do Complexo de Florestas Estaduais do Rio Gregório. 

3.1 Localização 

 

O CFERG está localizado na porção noroeste do estado do Acre, situado ao longo da 
BR 364, entre os municípios de Tarauacá e Cruzeiro do Sul, contudo seu domínio territorial 
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pertence integralmente ao município de Tarauacá (Figura 6). Este complexo florestal possui 
os seguintes limites geográficos: 

 

 Norte: Estado do Amazonas; 

 Sul: Fazenda Paranacre, T.I. Rio Gregório e RESEX Riozinho da Liberdade; 

 Leste: Rio Acuraua e Assentamentos do INCRA; e 

 Oeste: Rio Liberdade e áreas de quem de direito. 

 
Figura 6. Limites Geográficos do Complexo de Florestas Estaduais do Rio Gregório. 

 
3.2 Histórico 

 
O Complexo de Florestas Estaduais do Rio Gregório foi criado visando mitigar os 

impactos ambientais decorrentes da concretização da BR-364, atuando também como um 
meio de produzir bens e serviços florestais de maneira legal e sob controle do Estado. 

Em 2003, o Instituto do Homem e Meio Ambiente da Amazônia – IMAZON apresentou 
um estudo apontando a aptidão do estado do Acre à criação de florestas públicas de 
produção. 

No ano seguinte, foram criadas as Florestas Estaduais do Rio Liberdade, do Rio 
Mogno e do Rio Gregório, no município de Tarauacá, totalizando, na época, uma área de 
496.319 hectares. 

As florestas estaduais foram criadas através dos seguintes decretos, no dia 
09/03/2004: 

 

 Floresta Estadual do Rio Liberdade - Decreto Estadual nº 9.716; 

 Floresta Estadual do Rio do Mogno - Decreto Estadual nº 9.717; 
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 Floresta Estadual do Rio Gregório - Decreto Estadual nº 9.718. 
 

A criação das Unidades de Conservação, de acordo com os decretos estaduais 
citados, objetiva a conservação, o uso sustentável dos recursos naturais através da sua 
utilização racional e a pesquisa científica. Concomitantemente, visando dar apoio à 
implementação de serviços básicos na região, foi criada duas Unidades de Gestão Ambiental 
Integrada (UGAIs), localizadas ao longo da BR-364. 

Os Planos de Manejo das florestas estaduais integrantes do complexo foram 
elaborados no ano de 2006, contendo o diagnóstico socioeconômico e ambiental, o 
zoneamento, as normas e programas a serem trabalhados nas unidades de conservação. 

Em 2007, foi publicada no DOU a Portaria 1.388, de 15 de agosto de 2007 que declara 
a posse permanente dos grupos indígenas Katukina e Yawanawá à Terra Indígena Rio 
Gregório, redefinindo sua área e perímetro, que se sobrepõe à área declarada da FE do Rio 
Liberdade. Segundo o ZEE-Acre (2010), a ampliação desta Terra Indígena agregaria 
110.064,7231 hectares à TI, sendo 49.056,90 hectares desmembrados da Floresta Estadual 
Rio Liberdade. 

Em 19/09/2008, conforme citado anteriormente, o Decreto Estadual nº 3.433/2008 
criou o Complexo de Florestas Estaduais do Rio Gregório – CFERG, com a finalidade de 
garantir uma efetiva gestão das florestas estaduais. O decreto também estabeleceu o 
Conselho Consultivo Integrado do CFERG, criado com o propósito de contribuir com o 
planejamento e desenvolvimento de atividades nas UCs, sobretudo em assuntos relacionados 
à implantação de planos de manejo e ao cumprimento dos objetivos de criação das Florestas 
Estaduais. 

No ano de 2012, os Planos de Manejo das Florestas Estaduais foram revisados, sendo 
aprovados posteriormente em 20/08/2014, pela Secretaria de Desenvolvimento Florestal, da 
Indústria, do Comércio e dos Serviços Sustentáveis – SEDENS, por meio da Portaria SEDENS 
nº 97. 

Dessa forma, foram realizados ajustes na delimitação da Florestas Estaduais e, com 
a revisão de seus Planos Gestores, a área correspondente ao CFERG passou a ser de 

430.593 hectares (Tabela 7). 

 
 

Tabela 7. Área das Florestas Estaduais do Complexo do Rio Gregório (em hectares). 
 

Floresta Estadual Área Decretada Área atual
1
 

Gregório 216.062 212.383 

Liberdade 126.360 76.760 

Mogno 143.897 141.450 

Total 486.319 430.593 

1
 Área proveniente dos arquivos shapefiles atuais das Florestas Estaduais. 

 
3.2.1 Planos de Manejo (Plano Gestor) 

 

O plano de manejo, também conhecido como plano gestor, é um documento técnico 
elaborado a partir de diversos estudos, incluindo diagnósticos do meio físico, biológico e 
social. Ele estabelece as normas, restrições para o uso, ações a serem desenvolvidas e 
manejo dos recursos naturais da UC e seu entorno. Além disso, quando for o caso, são 
definidos os corredores ecológicos associados à unidade de conservação, podendo também 
incluir a implantação de estruturas físicas dentro da UC, visando minimizar os impactos 
negativos, garantir a manutenção dos processos ecológicos e prevenir a simplificação dos 
sistemas naturais. 

Uma das ferramentas mais importantes do plano de manejo é o zoneamento da UC, 
que a organiza espacialmente em zonas sob diferentes graus de proteção e regras de uso. O 
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plano de manejo também inclui medidas para promover a integração da UC à vida econômica 
e social das comunidades vizinhas, o que é essencial para que a implementação da unidade 
seja mais eficiente. É também neste documento que as regras para visitação são elaboradas. 

No CFERG, foi elaborado um Plano de Manejo individual para cada Floresta Estadual 
pertencente ao mosaico, onde em cada qual foram estabelecidos o zoneamento, as regras de 
utilização e os programas de manejo. 

Os Planos de Manejo das Unidades estabelecem a delimitação e uso de sete zonas 
estratégicas, a saber: Zona de Conservação (ZOC); Zona de Produção (ZPR); Zona de Uso 
Especial (ZUE); Zona de Uso Público (ZUP); Zona Populacional (ZPO); Zona de Extrativismo 
e Caça (ZOE); e Zona de Amortecimento (ZOA). 

 
3.3 Caracterização 

 

Neste item é descrito o ambiente onde estão inseridas as florestas estaduais, 
utilizando-se como fonte de dados, o ZEE/AC, os Planos de Manejo das UCs e informações 
coletadas diretamente em campo. 

 
3.3.1 Fatores Abióticos 

 

Neste item são caracterizadas as principais informações acerca do meio abiótico das 
Florestas Estaduais: clima, relevo, geomorfologia, geologia, solos e hidrografia/hidrologia. 

 

 Clima 
 

De acordo com a classificação de Köppen, o clima acreano é do tipo equatorial, quente 
e úmido. Ocorrem duas estações bem definidas, uma seca e uma chuvosa. Durante a estação 
seca, que se inicia no mês de maio prolongando-se até o mês de outubro, são comuns 
períodos de “friagem”, resultantes do avanço da Frente Polar impulsionada por uma massa 
de ar Polar Atlântica que avança até a Amazônia Ocidental, provocando queda na 
temperatura. 

A estação chuvosa ocorre de novembro a abril, sendo caracterizada por chuvas 
constantes e abundantes. Apresenta alta umidade relativa do ar, chegando a atingir 90%. Os 
índices pluviométricos variam de 1.600 a 2.750 mm/ano. 

Segundo a classificação de Köppen, o clima do Complexo de Florestas Estaduais do 
Rio Gregório pertence ao grupo A (Tropical), caracterizado por apresentar, em seu mês mais 
frio, temperaturas superiores a 18°C. O tipo climático, segundo a mesma classificação, é Af 
(Equatorial ou Tropical Húmida), com a ocorrência de uma estação seca de curta duração, e 
elevados índices pluviométricos no período chuvoso. 

A temperatura média anual oscila entre 24,4 a 26,6°C. Os meses mais quentes estão 
entre setembro a dezembro, com temperaturas máximas variando entre 29,7 a 32,8°C. Os 
meses mais frios estão entre junho a agosto, com temperaturas mínimas variando entre 16,1 
a 18,4°C. 
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Figura 7. Classificação Climática de Köppen do Estado do Acre. 
 

 

 Geologia 

Fonte: Köppen, adaptado por STCP. 

 

A principal unidade geotectônica do estado do Acre é a Bacia do Acre, delimitada pelo 
Arco de Iquitos, a leste e ao norte, e pela Faixa Andina, a oeste e a sul. A bacia é formada 
principalmente por material sedimentar, ocupando quase toda extensão do estado. A 
predominância de rochas maciças é do tipo argilitos sílticos e siltitos ou rochas finamente 
laminadas com concreções carbonáticas e gipsíticas e arenitos finos, micáceos, e níveis ou 
lentes com matéria vegetal carbonizada, em geral fossilíferos. 

A unidade geológica predominante do território acreano, assim como do Complexo de 
Florestas Estaduais do Rio Gregório, é a Formação Solimões, ocupando 85% do estado e 
praticamente toda a extensão do CFERG. 

Considerando a escassez de informações e materiais disponíveis no estado do Acre, 
o estudo geológico indica algumas potencialidades de mineração nas diversas formações 
geológicas passíveis de exploração. No entanto, a falta de informações traz inseguranças da 
viabilidade de exploração, devido a falta de estudos, levantamento de campo e ensaios que 
verifiquem a possibilidade de extração dos materiais existentes. 

O estudo da geologia do estado acreano também fornece informações quanto a 
estruturas tectônicas e áreas de ocorrência de sismos. Na regional do Juruá, devido 
proximidade com a Cordilheira dos Andes, foi identificado pontos de epicentros de sismos. 
Inclusive, estes estudos indicam áreas com fragilidade geológica, o qual pode acarretar 
limitações em projetos de construção civil, abertura de estradas, construção de pontes e 
outras obras que estão sendo ou serão desenvolvidas no Estado. 
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 Geomorfologia 
 

O estudo da geomorfologia do Acre objetivou avaliar a distribuição do relevo, sendo a 
altimetria o principal elemento utilizado para este fim. O Acre, por não apresentar variação 
altimétrica expressiva, busca-se diferenciar por meio de análises morfogenéticas e texturais, 
através de imagens de satélite e de radar. 

A caracterização do relevo é de suma importância para avaliação do uso e potencial 
do ambiente. Para tanto, não basta a caracterização da forma, mas também caracterizar o 
nível de aprofundamento dos vales e da densidade da drenagem. 

O estado do Acre está dividido em nove unidades geomorfológicas, sendo elas: 
 

 Planície Amazônica - “áreas planas com altitudes que variam de 110 a 270 m e estão 
situadas ao longo das margens dos principais rios.” 

 

 Depressão do Endimari-Abunã - “altitude variando entre 130 e 200 m. Trata-se de 
superfície suavemente dissecada, com topos tabulares e algumas áreas planas. No 
trecho que acompanha longitudinalmente o rio Abunã ocorrem relevos um pouco mais 
dissecados e de topos convexos (limite leste do Estado).” 

 

 Depressão do Iaco-Acre - “altitude variando entre 160 e 290 m, com padrão de 
drenagem dendrítico. Compreende uma superfície muito dissecada e com declives 
muito expressivos. As áreas de topo aguçado com declives fortes e as de topo convexo 
com declives medianos refletem a presença de fácies arenosa da Formação Solimões. 
E ainda um conjunto de formas de relevo de topos estreitos e alongados, esculpidas 
em sedimentos, denotando controle estrutural, definidas por vales encaixados.” 

 

 Depressão de Rio Branco - “unidade com padrão de drenagem angular, refletindo 
controle estrutural. Varia na altimetria de 140 a 270 m. Caracteriza-se por um relevo 
muito dissecado, com topos convexos e densidade de drenagem muito alta, e 
apresenta declives medianos na parte centro-norte, diminuindo para sul, onde se torna 
suave ondulado.” 

 

 Depressão de Juruá-Iaco - “altitude variável entre 150 e 440 m. Apresenta modelados 
de topos convexos, por vezes aguçados, com declives que variam de medianos a 
fortes. Suas principais formas de dissecação são a convexa e a aguçada.” 

 

 Depressão do Tarauacá-Itaquaí - “unidade com variação altimétrica de 220 a 300 m. 
Trata-se de relevos de topos convexos (com dissecação convexa) com alta densidade 
de drenagem de primeira ordem organizados em um padrão essencialmente 
subdendrítico.” 

 

 Depressão Marginal à Serra do Divisor - “unidade com altitude variando de 230 a 300 

m. Caracteriza-se por relevo dissecado de topos convexos, comportando declives 
suaves. A dissecação dessa unidade na área se dá de forma tabular, aguçada e 
convexa.” 

 

 Superfície Tabular de Cruzeiro do Sul - “unidade de relevo com altitude média entre 
150 e 270 m. Predominam relevos tabulares com declives suaves, à exceção de 
alguns trechos, como sua borda oeste, nos quais os declives são mais acentuados.” 

 

 Planaltos Residuais da Serra do Divisor - “unidade com altitudes variando entre 270 e 
750 m, apresentando padrão dendrítico e paralelo (forte controle estrutural). As serras 
constituem estruturas anticlinais assimétricas, com escarpas voltadas para leste e 
reverso para oeste, intensamente dissecadas pela drenagem atual. De norte para sul 
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tem-se as serras do Jaquirana, do Moa, do Juruá-Mirim e do Rio Branco, 
compreendendo as maiores altitudes da Amazônia Ocidental.” 

 

De todas as nove unidades geomorfológicas identificadas no estado do Acre, apenas 
três compõem o Complexo de Florestas Estaduais do Rio Gregório, Planície Amazônica, 

Depressão do Juruá-Iaco e Depressão do Tarauacá-Itaquaí. 
A regional do Tarauacá, e consequentemente o CFERG, está predominantemente 

inserida na Depressão do Juruá-Iaco. Modelados de forte dissecação aguçada estão 
associados a rochas arenosas da Formação Solimões (Superior). Quando há predominância 
de material mais argiloso (Inferior), ocorrem formas de dissecação convexa. Tais dados 
associados a informações sobre os solos permitem verificar que, nessa regional, 
determinados usos da terra são limitados em função de uma maior vulnerabilidade do meio. 

Detalhadamente, o CFERG possui três formações geomorfológicas, sendo Planícies 
e terraços (Aptf), Colinas com dissecação média (c11) e Colinas com dissecação fraca (c12), 
conforme Tabela 8. 

 

 Planícies e Terraços Fluviais (Aptf) - “áreas aplainadas resultantes de acumulação 
fluvial, periódica ou permanentemente alagada, comportando meandros 
abandonados, ligada com ou sem ruptura de declive a patamar mais elevado.” 

 

 Colinas com Dissecação Média (c11) - “relevos de topo pouco convexo separados por 
vales em V e eventualmente por vales de fundo plano, mapeadas com dissecação 
média.” 

 

 Colinas com Dissecação Fraca (c12) - “relevos de topo pouco convexo separados por 
vales em V e eventualmente por vales de fundo plano, mapeadas com dissecação 
fraca.” 

 
Tabela 8. Caracterização do Relevo no Complexo de Florestas Estaduais do Rio Gregório 

(em hectares). 
 

Relevo 
FE do Rio 
Gregório 

FE do Rio 
Liberdade 

FE do Mogno TOTAL % 

Aptf 29.066 8.894 11.128 49.088 11,40 

c11 78.714 67.866 130.322 276.902 64,31 

c12 104.603 - - 104.603 24,29 

Total 212.383 76.760 141.450 430.593 100,00 

Fonte: ZEE/Acre 2010, adaptado por STCP. 

 

A área do CFERG apresentou três tipos de relevo, como apresentado na tabela acima, 
com predominância do tipo Colinas com dissecação média (c11), com 64,31%, seguido pelo 
tipo Colinas com dissecação fraca, com 24,29% e apresentando menor representatividade, 
Planícies e Terraços Fluviais, com 11,40% do total da área do complexo de f lorestas 
estaduais. 
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Figura 8. Relevo do Complexo de Florestas Estaduais do Rio Gregório. 

Fonte: SEDENS, 2012 (Plano Gestor das UCs), adaptado por STCP. 

 

O detalhamento das unidades geomorfológicas possibilita um maior entendimento 
sobre os processos morfogenéticos pertinentes a cada uma delas. A relação 
morfogênese/pedogênese pode ser mais bem vislumbrada. A consequente definição de 
vulnerabilidade morfológica em conjunto com dados de geologia, solos e de vegetação 
permite o maior detalhamento das unidades de paisagem biofísicas, fornecendo subsídios 
para uma melhor utilização do uso dos recursos naturais pelas populações tradicionais. 

 
 Solos 

 

O ZEE/Acre identificou para o CFERG nove tipos de solos, sendo as principais classes, 
em ordem crescente de expressão territorial: argissolos, cambissolos e luvissolos. A Tabela 9 
apresenta os diferentes tipos de solo encontrados no complexo florestal, bem como o 
percentual participativo de cada solo em sua respectiva unidade de conservação. Na Figura 
9 pode ser observada a distribuição dos tipos de solo no CFERG. 

 
 

Tabela 9. Caracterização dos Solos no Complexo de Florestas Estaduais do Rio Gregório (em 

hectares). 
 

Tipo de solo 
FE do Rio 
Gregório 

FE do Rio 
Liberdade 

FE do 
Mogno 

Total % 

Argissolo Amarelo Tb Alumínico 4.261 686 - 4.947 1,15 

Argissolo Vermelho Distrófico Plíntico 3.702 - - 3.702 0,86 
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Tipo de solo 
FE do Rio 
Gregório 

FE do Rio 
Liberdade 

FE do 
Mogno 

Total % 

Argissolo Vermelho Distrófico Típico 29.256 - - 29.256 6,79 

Cambissolo Háplico Ta Eutrófico 99.903 - - 99.903 23,20 

Gleissolo Melânico Eutrófico e Distrófico - 1.391 1.983 3.374 0,78 

Luvissolo Hipocrômico Órtico 29.062 - - 29.062 6,75 

Luvissolo Hipocrômico Órtico Típico 28.076 72.119 130.644 230.839 53,61 

Neossolo Flúvico Tb Eutrófico Típico 10.099 - - 10.099 2,35 

Plintossolo Háplico Eutrófico Típico 8.024 2.564 8.823 19.411 4,51 

Total 212.383 76.760 141.450 430.593 100,00 

Fonte: ZEE/Acre 2010. 

 
Figura 9. Solos do Complexo de Florestas Estaduais do Rio Gregório. 

 

Fonte: SEDENS, 2012 (Plano Gestor das UCs), adaptado por STCP. 

 

 Hidrografia 
 

O conceito de bacia hidrográfica pode ser associado a um sistema coletor de águas 
drenadas por um corpo principal e seus afluentes que faz convergir o escoamento para um 
único ponto de saída, formados pelas porções mais elevadas do terreno que existem em torno 
da bacia. 

Em 2002, o Conselho Nacional de Recursos Hídricos definiu a Divisão Hidrográfica 
Nacional em regiões e bacias hidrográficas. O estado do Acre, nessa divisão, faz parte da 
Região Hidrográfica do Amazonas, em nível 1, da Região hidrográfica do Solimões, em nível 

2, e das Bacias Hidrográficas do Juruá e Purus, em nível 3. 
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O Complexo de Florestas Estaduais do Rio Gregório está inserido na bacia 
hidrográfica do Rio Juruá e micro-bacias dos Rios Gregório e Liberdade (Figura 10). Os cursos 
d’água mais representativos, em relação à extensão, são os rios Acurauá, Preto e Gregório 
(Tabela 10). 

 
Tabela 10. Principais Rios e Igarapés do Complexo de Florestas Estaduais do Rio Gregório. 

Curso d’água Extensão (m) Participação (%) 

FE do Rio Gregório 340.228 100,0 

Rio Acurauá 97.895 28,8 

Rio Preto 68.944 20,3 

Rio Gregório 58.187 17,1 

Igarapé Bacuri 40.264 11,8 

Igarapé Santa Fé 32.140 9,4 

Igarapé Preto 26.810 7,9 

Igarapé Dois de Junho 15.987 4,7 

FE do Mogno 311.277 100,0 

Igarapé Boto 69.263 22,3 

Rio Gregório 56.062 18,0 

Igarapé São João 32.342 10,4 

Rio Liberdade 22.731 7,3 

Igarapé Luiz Brabo 21.601 6,9 

Igarapé Tauari 17.992 5,8 

Igarapé Zé Rodrigues 17.247 5,5 

Igarapé Antônio Carlos 16.018 5,1 

Igarapé Lorena 13.088 4,2 

Igarapé Italiano 10.763 3,5 

Igarapé Cachoeira 8.558 2,7 

Igarapé Limoeiro 8.492 2,7 

Igarapé Moreira 5.828 1,9 

Igarapé Cruzeiro 5.229 1,7 

Igarapé Brotinho 3.347 1,1 

Igarapé Tábua Lascada 2.716 0,9 

FE do Rio Liberdade 97.077 100,0 

Igarapé Tauari 33.587 34,6 

Rio Liberdade 24.773 25,5 

Igarapé São João 18.737 19,3 

Igarapé Rio Branco 11.372 11,7 

Igarapé Lavras 5.682 5,9 

Igarapé Brotinho 2.925 3,0 

Fonte: Elaborado por STCP. 
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Figura 10. Hidrografia do Complexo de Florestas Estaduais do Rio Gregório. 

 

Fonte: Elaborado por STCP. 

 

3.3.2 Fatores Bióticos 

 
O meio biótico compreende a fauna e flora da região. As informações que compõem 

este item foram extraídas do ZEE do Estado, assim como dos planos gestores das unidades 
de conservação. 

 

 Vegetação 
 

Segundo os Planos Gestores das UCs, existem no CFERG sete tipologias florestais 
(Tabela 11), sendo a Floresta Aberta com Bambu + Floresta Densa a mais representativa 
(Tabela 12). 
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Tabela 11. Caracterização da Vegetação no Complexo de Florestas Estaduais do Rio 

Gregório, (em hectares). 
 

Sigla Descrição Características 

 
 

FAP 

 
Floresta 

Aberta com 
Palmeiras 

Geralmente encontrada em áreas próximas a planícies 
aluviais de rios com grande vazão na época das cheias. 
Essa fisionomia se caracteriza por uma floresta de dossel 
aberto com presença de palmeiras, podendo também ser 
encontradas áreas com cipós. 

 
 

FAP+FD 

Floresta 
Aberta com 
Palmeiras + 

Floresta 
Densa 

 

Apresenta dominância da Floresta Aberta com 
Palmeiras, bem como manchas de Floresta Aberta com 
Bambu e manchas de Floresta Densa. 

 
 

 
FAP+FAB 

 

Floresta 
Aberta com 
Palmeiras + 

Floresta 
Aberta com 

Bambu 

 
Dominada pela Floresta Aberta com Palmeiras, nas 
quais podem ser encontradas várias espécies de 
palmeiras com manchas de floresta com sub-bosque de 
bambu. 

 

 
FAP – 

ALUVIAL 

 
Floresta 
Aluvial 

Aberta com 
Palmeiras 

Ocorre ao longo dos principais rios e alguns de seus 
afluentes, estando distribuída por todo o Estado. Em 
algumas áreas, essa floresta pode ocorrer associada a 
manchas de Floresta Densa com árvores emergentes e 
em outras áreas associada a manchas de Floresta Densa 
com dossel uniforme. 

 
 

FAP+FD+ 
FAB 

Floresta 
Aberta com 
Palmeiras + 

Floresta 
Densa + 
Floresta 

Aberta com 
Bambu 

 

 
Essa tipologia florestal ocorre nos municípios de Assis 
Brasil, Feijó, Marechal Thaumaturgo, Jordão e 
Tarauacá.” 

 
 
 

 
FABD 

 
 

Floresta 
Aberta com 

Bambu 
Dominante 

A concentração de bambus é grande, sendo que muitas 
vezes essa espécie alcança o dossel, dominando a 
vegetação. Podem também ocorrer manchas de Floresta 
Aberta com menor concentração de bambus e maior 
número de indivíduos arbóreos, bem como pequenas 
manchas de Floresta Densa. Nessa fisionomia, o sub- 
bosque é denso, com árvores de pequeno porte, sendo 
que os indivíduos arbóreos com Diâmetro à Altura do 
Peito  (DAP)  igual  a  20  cm  são  esparsos  e  pouco 
frequentes. As palmeiras também são pouco frequentes. 

 
 

FAB+FD 

Floresta 
Aberta com 
Bambu + 
Floresta 
Densa 

É caracterizada por áreas com grande concentração de 
bambus e manchas de Floresta Densa, podendo 
apresentar também pequenas manchas de Floresta 
Aberta com Palmeiras. 

Fonte: ZEE/Acre 2010. 
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Tabela 12. Vegetação no Complexo de Florestas Estaduais do Rio Gregório (em hectares). 
 

Tipologia 
Florestal 

FE do Rio 
Gregório 

FE do Rio 
Liberdade 

FE do 
Mogno 

  Total  

ha % 

FAP 7.122 8.543 - 15.665 3,64% 

FAP+FD 150.941 2.227 37.030 190.198 44,17% 

FAP+FAB 22.773 1.543 53.245 77.561 18,01% 

FAP – ALUVIAL 19.855 3.017 7.132 30.004 6,97% 

FAP+FD+FAB - 58.857 35.197 94.054 21,84% 

FABD 5.283 - 4.997 10.280 2,39% 

FAB+FD 150.941 - - 1.682 0,39% 

ÁREAS 
ANTROPIZADAS 

4.727 2.573 3.849 11.149 2,59% 

Total 212.383 76.760 141.450 430.593 100,00% 

Fonte: ZEE/Acre 2010. 

 
Figura 11. Vegetação do Complexo de Florestas Estaduais do Rio Gregório. 

 
 

 

 

 Fauna 

Fonte: SEDENS, 2012 (Plano Gestor das UCs), adaptado por STCP. 

 

Segundo ZEE/Acre 2010, o Estado possui 89% do seu território coberto por florestas, 
no entanto o desconhecimento sobre a biodiversidade amazônica é um fator limitante para os 
gestores da Região Norte. Apesar da falta de conhecimento sobre a biodiversidade 
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amazônica, as informações disponíveis indicam um quadro de alta variedade de espécies 
para a região. 

Com relação à fauna, os grupos mais representados foram os mamíferos, as aves e 
os anfíbios. A Lista de espécies de Vertebrados do Estado do Acre apresenta 1.443 espécies 
confirmadas e mais de 55 classificadas até o nível taxinômico de gênero. O grupo de aves foi 
o que apresentou maior diversidade, com 51,4% do total, seguido de peixes com 21,6%, 
mamíferos com 13,6%, anfíbios com 7,4% e répteis com 6%. A Tabela 6 apresenta a riqueza 
de espécies de vertebrados no estado do Acre, no Brasil e no Mundo. 

 
Tabela 13. Riqueza de Espécies de Vertebrados no Estado do Acre, no Brasil e no Mundo. 

 

Grupo Acre Brasil Mundo 

Osteichthyes 320 3.000 24.000 

Chondrichthyes 4 20 850 

Aves 769 1.677 9.050 

Répteis 91 468 6.400 

Mamíferos 203 524 4.500 

Anfíbios 111 517 4.500 

Total 1.498 6.206 49.300 

Fonte: ZEE/Acre 2010. 

 

Segundo o ZEE/Acre 2010, a Lista de Espécies de Vertebrados do estado do Acre não 
deve ser considerada definitiva, pois não mostra o número real de espécies, tendo em vista 
fatores como: pouco esforço de coleta; coletas mal distribuídas espacialmente; identificação 
taxonômica deficiente; e problemas com a identificação de sinonímias. 

 
Tabela 14. Caracterização da Fauna Existente do Complexo de Florestas do Rio Gregório. 

 

Grupo Ocorrência 

 

 
Ictiofauna 

O CFERG apresenta espécies de 12 famílias, tais como, arraias, pirambóia, 
poraquê, pirarucu, branquinha, jaraqui, curimatã, ubarana, piranha, pacu, 
curupeté, caranha, ueua, cachorrinho, icanga, sardinha, dourado, piabanha, 
tucunaré, acará, cará, jacundá, mandi, botinho, tamoatá, acari, chicote, jotoxi, 
cascudo, bobo, mandumbé, fidalgo, bocudo, manduví, jaú, bagre, surubim 
(pintado), tucandira, barbado e barbelo. 

 
Herpetofauna 

Na área do CFERG ocorrem espécies das famílias Hylidae, Ranidae e 
Bufonidae, sendo que as espécies com ocorrência são: canauaru, rã, sapo-boi, 
sapo-cururu e sapo-intano (RODRIGUES, 1992). 

 
 
 

Avifauna 

Espécies das famílias: Tinamiformes: Tinamidae (inhambus, codornas e 
perdizes) e Crepusculares; Ciconiformes: representados pelas famílias Ardeidae 
(garças e socós), Ciconiidae (jaburu, tuiuiú) e Threskiornithidae (colheireiro); 
Falconiformes: representados pelas famílias Acciptridae (gaviões), Cathartide 
(urubus) e Falconidae (acauã, cauré); Anseriformes: representado pela família 
Anatidae (marrecão e pato-bravo); Charadriformes: representados pelas famílias 
Charadriidae (maçarico, téu-téu), Jacanidae (piaçoca), Recurvirostridae 
(maçaricão), Scolopacidae (narceja) e Rynchopidae; Columbiformes 

 
Mastofauna 

Na área do CFERG, foram encontradas espécies das seguintes ordens: Cetacia, 
Sirenia, Chiroptera, Perissodactyla, Primates, Artiodactyla, Marsupialia, 
Lagomorpha, Rodentia e Edentata. 

Fonte: SEDENS, 2012 (Planos Gestores das UCs). 
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3.3.3 Socioeconomia 

 
A caracterização socioeconômica do CFERG foi baseada em três fontes de 

informação: 

 
 SEDENS (2012): Plano Gestor das Unidades de Conservação; 

 ITERACRE (2015): Levantamento dos Lotes ocupados nas UCs; e 

 SEMA (2017): informações repassadas a partir de conversas/entrevistas. 
 

O levantamento socioeconômico realizado na atualização dos planos gestores foi feito 
a partir da aplicação de questionário a famílias que residiam no interior e no entorno das 
Unidades de Conservação. A metodologia de levantamento dos dados consistia, portanto, nas 
seguintes premissas: 

 

 Abrangência do estudo: 
 Unidade de Conservação; 

 Zona de Amortecimento (10 km). 
 

 Estratificação: Nível de desenvolvimento (referência os critérios relativos aos volumes 
de produção, facilidade e qualidade de acesso, disponibilidade de infraestrutura e 
assistência técnica, além do grau de organização comunitária). 
 Alto; 

 Médio, e 
 Baixo. 

 

 Amostragem: 
 Sorteio de metade dos conglomerados das áreas de estudo (lotes). 

 
Tabela 15. Amostragem realizada para análise socioambiental do Complexo de Florestas do 

Rio Gregório. 

Local FE do Rio Gregório FE do Mogno FE do Rio Liberdade 

IDENTIF. AMOSTRADAS IDENTIF. AMOSTRADAS IDENTIF. AMOSTRADAS 

Interior 190 40 197 40 151 40 

Entorno 520 95 561 80 779 105 

FE Mogno 197 40  197 40 

FE Rio Gregório 190 40 190 40 

FE Liberdade 151 40 151 30  

Faz. Paranacre 172 15  172 15 

PA Taquari 220 10 220 10 

Total 710 135 758 120 930 145 

Fonte: SEDENS, 2012 (Planos gestores das UCs). 

 
Dados de 2015 cedidos pelo ITERACRE apontaram para a presença de áreas 

ocupadas em lotes não demarcados (Tabela 16). 
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Tabela 16. Ocupação das Florestas Estaduais. 
 

Floresta / Região 
Lotes Ocupados Lotes vazios 

(Demarcado) 
Total 

Não demarcado Demarcado Total 

FE do Rio Gregório 15 155 170 36 206 

Área Central 9 7 16 15 31 

Área do Sr. Orleir Cameli 6  6  6 

Baixo Rio Gregório  9 9 6 15 

Br-364  60 60  60 

Rio Acurauá  79 79 15 94 

FE do Rio Liberdade 31 66 97 9 106 

Não demarcada 25  25  25 

Br-364  66 66 9 75 

Alto Rio Liberdade 6  6  6 

FE do Mogno 10 197 207 19 226 

BR-364  139 139  139 

Liberdade+A22  21 21 13 34 

Não demarcada 10  10  10 

Rio Gregório  37 37 6 43 

Total 56 418 474 64 538 

Fonte: ITERACRE, 2015. 

 

Dados recentes de indicadores socioeconômicos são escassos, no entanto, na 
tentativa de identificar alterações no perfil socioeconômico da população, foi realizada uma 
pesquisa em fontes oficiais que acompanham e divulgam informações que possam nortear ou 
identificar tendências de alteração ou não no perfil apresentado em 2012, último levantamento 
realizado. 

O dado mais atualizado encontrado foi o Índice FIRJAN de Desenvolvimento Municipal 
(IFDM), um indicador composto que aborda, com igual ponderação, três áreas consagradas 
do desenvolvimento humano: Emprego & Renda, Educação e Saúde. Assim, o IFDM de um 
município consolida em um único número o nível de desenvolvimento socioeconômico local, 
através da média simples dos resultados obtidos em cada uma dessas três vertentes (Figuras 
12 e 13). 

Nota-se que o IFDM apresenta uma flutuação em seus índices no decorrer dos anos. 
Em Cruzeiro do Sul há uma sutil tendência de melhora deste indicador nos anos de 2010 e 
2013 em grande parte provocada pela crescente melhora nos índices de educação. Outros 
índices, no entanto, não apresentam tendência clara de melhora, o que leva a crer que não 
há alterações que refletem mudanças estruturais nos níveis da população, em especial 
emprego, renda e saúde, mas sim flutuações momentâneas, fruto de uma situação específica 
na economia local, por exemplo. 

Os dados do município de Tarauacá são incompletos, não permitindo uma análise 
melhor estruturada embora se perceba uma pequena diferença entre o IFDM de 2013 
comparado a 2005 (inferior a 10%). 
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Figura 12. Evolução do IFDM, Cruzeiro do Sul - AC. 

Fonte: Sistema Firjan, 2015. 

 

 
Figura 13. Evolução do IFDM, Tarauacá - AC. 

Fonte: Sistema Firjan, 2015. 

 

 
Observando os dados coletados junto ao Sistema Firjan e Iteracre, percebe-se que os 

dados constantes no Plano Gestor de 2012 continuam, muito provavelmente, refletindo a 
realidade atual das comunidades residentes no interior e entrono das do Complexo de 
Florestas Estaduais do Rio Gregório – CFERG. 

 

 População 
 

Dados de 2012 provenientes do Diagnóstico Socioeconômico do CFERG indicaram a 
existência de 559 famílias vivendo dentro dos limites do complexo florestal, destes, 190 
ocupavam a FE do Rio Gregório, 218 a FE do Mogno e 151 a FE do Rio Liberdade. 

Segundo o cadastro realizado pela SEDENS, a faixa etária predominante no CFERG 
é de adultos, representando 35,86% do total, seguido por crianças entre 0 a 12 anos, com 
30,37%, jovens de 13 a 18 anos, com 25,66% e o restante, representado pelos idosos, com 
participação de 8,11% do total. A Figura 14 apresenta a composição da população em cada 
uma das Florestas Estaduais. 
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Figura 14. Composição da População no Complexo de Florestas Estaduais do Rio Gregório. 
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Fonte: SEDENS, 2012 (Plano Gestor das UCs), adaptado por STCP. 

 
A divisão da população por gênero é bastante equilibrada, composta por 51,9% da 

população pelo sexo masculino e 48,1% pelo sexo feminino, como mostra a figura 15. 

 
Figura 15. Composição da População por Sexo no Complexo de Florestas Estaduais do Rio 

Gregório. 

Fonte: SEDENS, 2012 (Plano Gestor das UCs), adaptado por STCP. 

 

 Educação 
 

Dados levantados junto à SEMA em 2017 (não publicado), mostraram que o Complexo 
conta com aproximadamente 30 escolas distribuídas ao longo da BR-364 e às margens dos 
rios Gregório, Liberdade e Acurauá. 
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Escolas que atendem a Floresta Estadual do Gregório 

1. Escola Santa Terezinha-Anexo I 
2. Escola Santa Terezinha - Anexo III 
3. Escola 4 Escola Municipal Pedro Zumba da Silva 
4. Escola Municipal Pedro Zumba da Silva - Anexo VII 
5. Escola Municipal Pedro Zumba da Silva - Anexo VIII 

Escolas que atendem a Floresta Estadual do Mogno e Entorno 

1. Escola Municipal Pedro Zumba da Silva 
2. Escola Francisco Napoleão de Araújo 
3. Escola Pedro Zumba da Silva - Anexo III 

4. Escola Estatual Rural Princesa da Floresta 
5. Escola de Ensino Fundamental Aurélio Pereira de Brito - Anexo II 
6. Escola Estadual Aurélio Pereira de Brito - Sede 
7. Escola Estadual de Ensino Fundamental Cruzeiro do Sul 

8. Escola Rural 
9. Escola Estadual Mauricio Mares 
10. Escola Aurelino Pereira de Brito Anexo VI 

11. Escola Aurelino Pereira de Brito Anexo VII 
12. Escola Aurelino Pereira de Brito Anexo VII 
13. Escola Pedro Zumba da Silva - Anexo VII 

14. Escola Pedro Zumba da Silva - Anexo VIII 

Escolas que atendem a Floresta Estadual do Liberdade e Entorno 

1. Escola Estatual Rural Princesa da Floresta 
2. Escola de Ensino Fundamental Aurélio Pereira de Brito - Anexo II 
3. Escola Estadual Aurélio Pereira de Brito – Sede 
4. Escola Estadual de Ensino Fundamental Cruzeiro do Sul 
5. Escola Rural 
6. Escola Estadual Mauricio Mares 
7. Escola Magia do Saber 
8. Escola São José 
9. Escola Santa Rita 
10. Escola Extrema 

11. Escola Aurelino Pereira de Brito Anexo V 
 

O perfil educacional observado foi caracterizado pela baixa escolaridade, sendo que 
59,21% da população possuía Ensino Fundamental Incompleto, 20,65% eram analfabetos, e 
apenas 1,00% possuía nível superior completo (Tabela 17). 

 
Tabela 17. Nível de Escolaridade no Complexo de Florestas Estaduais do Rio Gregório. 

 

Nível de escolaridade 
FE do Rio 
Gregório 

FE do Mogno 
FE do Rio 
Liberdade 

Analfabeto 22% 22% 17% 

Ensino Fundamental Incompleto (1º ao 4º ano) 42% 41% 41% 

Ensino Fundamental Incompleto (5º ao 9º ano) 11% 21% 22% 

Ensino Fundamental Completo 18% 1% 11% 

Ensino Médio Completo 6% 14% 8% 

Ensino Superior Completo 1% 1% 1% 

Fonte: SEDENS, 2012 (Plano Gestor das UCs), adaptado por STCP. 
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 Saúde 
 

Os moradores do complexo florestal dispõem de dois postos de saúde, sendo um 
localizado na FE do Rio Liberdade e o outro na FE do Mogno, ambos contam com 
medicamentos de primeiros socorros. 

O Governo do Estado do Acre, através da Secretaria Estadual de Saúde, realiza o 
projeto “Saúde Itinerante” nos 22 municípios acreanos, inclusive no CFERG. Criado em 2000, 
o projeto visa levar atendimento médico especializado, odontológico e laboratorial aos 
moradores do complexo florestal, contando com médicos especialistas, biomédicos, 
assistentes sociais, enfermeiros, técnicos em enfermagem e equipe de apoio. 

 

 Infraestrutura 
 

Ainda segundo a SEMA, no que tange à infraestrutura, pouco foi alterado desde o 
último estudo, em 2012, as principais fontes de abastecimento de água apontadas no CFERG 
foram os rios, igarapés, vertentes e açudes. A água para beber e cozinhar era obtida 
principalmente nos rios, chuvas e açudes. 

Em relação à disponibilidade de energia elétrica, apenas as famílias instaladas ao 
longo da BR 364 desfrutavam deste benefício, sendo que o restante da população não 
possuía energia convencional, fazendo utilização de geradores ou placas solares. 

No CFERG inexiste sistema de esgoto ou coleta de lixo, portanto os resíduos sólidos 
são queimados, enterrados ou jogados a céu aberto pela população. Esse material, 
depositado em locais inadequados, favorece o aumento do número de doenças e na 
contaminação dos cursos d’água. O acesso ao Crédito Instalação do INCRA, possibilitou que 
parte dos moradores tivessem banheiros, fossa séptica e água encanada em suas 
residências, melhorando a qualidade de vida dos beneficiados. 

 Renda 
 

A composição da renda familiar no CFERG é baseada na agricultura e seus derivados, 
com destaques para mandioca, farinha de mandioca, milho, banana e criações de pequenos 
animais como galinha, porco, pato e gado, no entanto, não caracterizando “pecuarização”, 
uma vez que a criação de gado aparece apenas como complemento alimentar e reserva 
econômica de alta liquidez em caso de emergência. 

A agricultura e seus derivados representavam 82% da renda familiar no CFERG, onde 
a farinha de mandioca era o produto de maior representatividade, com 45% da renda derivada 
da produção agrícola e derivados (Tabela 18). Além da importância monetária, a farinha de 
mandioca assume extrema valia na manutenção da alimentação da população do CFERG. 

Outro produto que merece destaque para a composição da renda familiar no CFERG 
é o milho, representando 16% da renda derivada da produção agrícola e derivados, este 
produto assume também a função de alimentar as criações e gerar renda para comprar 

produtos não produzidos no lote (Tabela 18). 

 
Tabela 18. Composição da Renda Familiar Baseada na Produção Agrícola e Derivados no 

CFERG (R$) 
 

Produção 
FE do Rio 
Gregório 

FE do 
Mogno 

FE do Rio           

Liberdade 

Média   

R$ % 

Mandioca 3,84 3,1 0 2,31 1,2 

Farinha de Mandioca 83,70 143,87 26,22 84,60 45,5 

Milho 27,09 25,53 35,56 29,39 15,8 

Banana 23,92 39,25 28,75 30,64 16,5 

Outros 13,27 3,08 0,91 5,75 3,1 

Subtotal 151,82 214,83 91,44 152,69 82,1 
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Produção 
FE do Rio 
Gregório 

FE do 
Mogno 

FE do Rio           

Liberdade 

Média   

R$ % 

(Agricultura e 
Derivados) 

     

Criações 65,14 20,84 13,37 33,12 17,8 

Total 216,96 235,67 104,81 185,81 100,0 

Fonte: SEDENS, 2012 (Plano Gestor das UCs), adaptado por STCP. 

 

As famílias do CFERG possuíam fontes de renda adicionais à produção agrícola e 
derivados, sendo estas o autoconsumo, assalariamento e a transferência de renda 
(programas do Governo como a Bolsa Família) (Tabela 19). 

Sendo assim, a produção agrícola participa em média com R$ 185,81, representando 
26,5% do total da renda. O autoconsumo, ou seja, produtos como galinha, porco, gado, 
mandioca, entre outros, produzidos e consumidos pela unidade de produção, representam 
8,2% do total da renda familiar. O assalariamento é outro componente da renda familiar, e 
participa em 19,80% do total da renda. O último e mais significativo componente da renda 
familiar do CFERG é a transferência governamental, participando com 45,5% do total da 
renda, ou seja, R$ 318,62 por mês (Tabela 19). 

 
Tabela 19. Composição da Renda Familiar Total no CFERG. 

 

Produção 
FE do Rio 
Gregório 

FE do 
Mogno 

FE do Rio          
Liberdade 

Média  

R$ % 

Renda da Propriedade 216,96 235,67 104,81 186,81 26,5 

Autoconsumo 41,88 84,40 45,51 57,26 8,2 

Assalariamento 195,86 160,78 60,28 138,97 19,8 

Transferência 206,40 408,92 340,53 318,62 45,5 

Total 661,10 889,77 551,13 701,66 100,0 

Fonte: SEDENS, 2012 (Plano Gestor das UCs), adaptado por STCP. 

 

 Indicadores Socioeconômicos 
 

O principal índice utilizado para caracterizar as condições de vida da população vivente 
do Complexo de Florestas Estaduais do Rio Gregório foi o Índice de Desenvolvimento Familiar 
Rural (IDF-R). O IDF-R é um indicador sintético que mede o grau de desenvolvimento das 
famílias, possibilitando apurar o grau de vulnerabilidade de cada família, bem como analisar 
um grupo de famílias ou mesmo o total de unidades familiares do município. O grau de 
vulnerabilidade indica quais as condições de moradia e saneamento, os meios de 
subsistência, e o ambiente familiar, sendo que todos esses fatores compõem o estágio de 
risco social, ou seja, quando o indivíduo deixa de ter condições de usufruir dos mesmos 
direitos e deveres dos outros cidadãos, devido ao desequilíbrio socioeconômico instaurado. 

O Índice de Desenvolvimento Familiar Rural busca superar algumas limitações do 
Índice de Desenvolvimento Humano (IDH), especialmente no quesito quantidade de 
indicadores considerados na construção do índice, além do levantamento de informações em 
nível familiar. Enquanto o IDF-R utiliza oito indicadores para composição do índice, o IDH 
emprega apenas três indicadores: renda, longevidade e educação. 

Outro índice bastante utilizado, o IDF, consiste de seis dimensões básicas das 
condições de vida, compreendendo 48 indicadores ao total, sendo adotado um sistema de 
pesos neutros na composição dos indicadores. No surgimento do IDF-R, uma das dimensões 
originais (acesso ao conhecimento) foi transformada em duas (acesso ao ensino escolar e 
acesso ao conhecimento profissional e tradicional), além de ser incluída uma dimensão 
ambiental somando um total de oito dimensões. Além disso, alguns indicadores foram 
ajustados ao contexto rural, suprimindo outros indicadores inadequados. A neutralidade dos 
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pesos é mantida, ou seja, a síntese dos indicadores de cada dimensão, bem como o IDF-R – 
resultado da síntese das dimensões –, será constituída pela média aritmética simples dos 
referidos indicadores. 

Para constituição do IDF-R, foi realizada a média aritmética simples dos referidos 

indicadores, segundo a equação e os indicadores abaixo. 
 

 
 

 
Onde: 

 

IDFR = 

 
(IV + IE + IC + IT + IR + ID + IH + IA) 

  
8 

 IV (Vulnerabilidade): representa o volume adicional de recursos que uma família 
requer para satisfazer suas necessidades básicas, em relação ao que seria requerido 
por uma família-padrão; 

 IE (Acesso ao Ensino): visa mensurar o analfabetismo e o nível de educação da 
família; 

 IC (Acesso ao Conhecimento Profissional e Tradicional): mensura o grau de 
qualificação da família; 

 IT (Acesso ao Trabalho): representa a oportunidade que uma pessoa tem de utilizar 
sua capacidade produtiva; 

 IR (Disponibilidade de Recursos): visa mensurar a capacidade de geração de renda 
de uma família, a fim de satisfazer as necessidades básicas de bens e serviços; 

 ID (Desenvolvimento Infantil): indica ausência de trabalho precoce, acesso à escola, 
progresso escolar e mortalidade infantil; 

 IH (Condições Habitacionais): avalia propriedade do imóvel, déficit habitacional, 
abrigabilidade, acesso adequado à água, acesso adequado a esgoto sanitário, acesso 
à coleta de lixo, acesso à eletricidade e acesso a bens duráveis; e 

 IA (Condições Ambientais): representa o acesso aos recursos hídricos, a qualidade da 
água e destino de lixo e esgoto. 

 
O IDF-R varia de Ruim a Ótimo, sendo que quanto mais próximo de 1, melhores serão 

as condições da família. A Tabela 20 apresenta a classificação utilizada para avaliação do 
IDF-R. 

 
Tabela 20. Classificação Utilizada para Avaliação do IDF-R. 

 

Critério Classificação 

0,00 < IDF-R ≤ 0,25 Ruim 

0,25 < IDF-R ≤ 0,50 Regular 

0,50 < IDF-R ≤ 0,75 Bom 

0,75 < IDF-R ≤ 1,00 Ótimo 

Fonte: SEDENS, 2012 (Plano Gestor das UCs), adaptado por STCP. 

 

A comunidade da Floresta Estadual do Rio Gregório possui o menor índice de 
desenvolvimento familiar entre as FE, apresentando baixo desenvolvimento infantil e renda 
média familiar comprometida devido dificuldade de acesso ao trabalho (Tabela 21). 
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Tabela 21. Resultados dos Indicadores que compõem o Índice de Desenvolvimento Familiar 

Rural (IDF-R) do Complexo de Florestas Estaduais do Rio Gregório. 
 

Indicadores 
FE do Rio 
Gregório 

FE do 
Mogno 

F do Rio 
Liberdade 

Média 

Vulnerabilidade 0,55 0,58 0,57 0,58 

Acesso ao Ensino 0,28 0,29 0,29 0,29 

Acesso ao Conhecimento 0,36 0,36 0,36 0,37 

Acesso ao Trabalho 0,71 0,74 0,73 0,74 

Renda Média das Famílias 0,25 0,27 0,27 0,29 

Desenvolvimento Infantil 0,81 0,85 0,84 0,85 

Condições Habitacionais 0,30 0,33 0,33 0,33 

Condições Ambientais 0,59 0,62 0,61 0,63 

IDF-R 0,48 0,51 0,50 0,52 

Fonte: SEDENS, 2012 (Plano Gestor das UCs), adaptado por STCP. 

 
O levantamento indicou problemas quanto às condições habitacionais, renda das 

famílias e acesso ao conhecimento, sendo que estes indicadores apresentaram baixa 
pontuação para composição do IDF-R. 

 

 Organização Comunitária 
 

Atualmente, a população que reside nas Florestas Estaduais e seu entorno estão 
organizadas em 12 associações e uma cooperativa: 

 

 Associação Agroextrativista São Francisco de Assis do Rio Liberdade 
 Associação Agroextrativista Fortaleza Acreana 
 Associação dos Extrativistas da Região do Rio Tauari 
 Associação Agroflorestal da Região do Rio Gregório e BR-364 
 Associação dos Pequenos Produtores Mamoré 
 Associação dos Pequenos Produtos E Maracanã 
 Associação São Vicente 
 Associação São Pedro 

 Associação São Paulo 
 Associação Taquari 
 Associação Acuraua 
 Associação Baixo Acuraua 
 Cooperativa de Produtores Familiares e Economia Solidária da Floresta do Mogno – 

COOPERMOGNO 
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ESTADO DO ACRE 

SECRETARIA DE ESTADO DE MEIO AMBIENTE – SEMA 

ANEXO 4 

ANÁLISE MULTITEMPORAL DA INTERVENÇÃO ANTRÓPICA NO COMPLEXO 
DE FLORESTAS ESTADUAIS DO RIO GREGÓRIO 

 
1. INTRODUÇÃO 

 

A análise multitemporal visa apresentar a situação atual da cobertura florestal, bem 
como a evolução do desmatamento resultante da ação antrópica no Complexo de Florestas 
do Rio Gregório – CFERG e nas áreas pré-definidas para fins de concessão (Unidades de 
Manejo Florestal), servindo como um instrumento para: 

 

 Estabelecer uma linha de base do status do desmatamento antes do início das 
atividades vinculadas a concessão florestal; e 

 Apoiar na tomada de decisão para alocação das Unidades de Manejo Florestal 
(UMFs). 

 
2. PROCEDIMENTO METODOLÓGICOS 

 
A análise da intervenção antrópica no CFERG visou identificar e quantificar as áreas 

desmatadas nas Florestas Estaduais e nas UMFs para concessão florestal. Para tanto, a 
análise se baseou nos dados do Projeto de Estimativa de Desflorestamento da Amazônia – 
PRODES e na interpretação das imagens dos satélites LANDSAT 5, 7 ou 8 nas áreas das 
UCs, disponibilizados pelo Instituto Nacional de Pesquisas Espaciais – INPE. Através das 
imagens e dos dados PRODES, verificou-se a evolução do desmatamento ao longo do 
período analisado (1998 a 2016). 

 
2.1 Levantamento De Dados 

 
Os dados levantados para a execução do presente trabalho são provenientes de 

informações e imagens de satélites gratuitas e arquivos em Shapefiles, disponíveis na 

internet. 
 
2.1.1 Shapefiles PRODES 

 
A interpretação das imagens de satélite realizada pelo PRODES é disponibilizada 

através de arquivos shapefile, com analises ano a ano, a partir do ano 2000, através do portal 

http://www.dpi.inpe.br/prodesdigital/prodes.php (para o período entre 1997 a 2000 não há 
interpretação anual dos dados de desmatamento). 

 

2.1.2 Imagens de Satélite 
 

O CFERG abrange quatro cenas de imagens de satélite, ou seja, com órbitas/ponto 
distintas (Figura 1). Como a necessidade da interpretação para identificação da ação 
antrópica foi para o período compreendido entre 1997 e 2016, para cada ano foram obtidas 
quatro imagens, totalizando um conjunto de oitenta cenas, todas adquiridas no website do 

PRODES. 

Como para os anos de 1998 e 1999 não houve análise de desmatamento anual pelo 
PRODES, fez-se necessário adquirir as imagens daqueles anos, do sistema de 
compartilhamento gratuito de imagens do INPE. 

http://www.dpi.inpe.br/prodesdigital/prodes.php
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As datas das imagens são predominantemente oriundas do período entre os meses 
de julho e setembro (as mesmas do PRODES), conforme indicado na Tabela 1, 
correspondendo ao período com menores índices pluviométricos na região. Algumas imagens 
foram adquiridas fora do período citado acima, pelo fato de possuírem altos índices de nuvens, 
não permitindo a interpretação das áreas objeto do estudo. 

 
Tabela 1. Data das imagens de satélite utilizadas para as análises. 

 

 

Ano 
 Órbita/Ponto  

04/65 04/66 05/65 05/66 

1997 jan, 1997 mai, 1997 fev, 1997 jun, 1997 

1998 jul, 1998 jul, 1998 ago, 1998 ago, 1998 

1999 jul, 1999 out, 1999 out, 1999 nov, 1999 

2000 set, 2000 set, 2000 set, 2000 set, 2000 

2001 jul, 2001 ago, 2001 ago, 2001 ago, 2001 

2002 ago, 2002 ago, 2002 jul, 2002 set, 2002 

2003 ago, 2003 ago, 2003 jul, 2003 jun, 2003 

2004 ago, 2004 ago, 2004 ago, 2004 ago, 2004 

2005 set, 2005 set, 2005 set, 2005 set, 2005 

2006 jul, 2006 set, 2006 set, 2006 ago, 2006 

2007 jul, 2007 jul, 2007 ago, 2007 ago, 2007 

2008 ago, 2008 ago, 2008 set, 2008 ago, 2008 

2009 set, 2009 set, 2009 ago, 2009 ago, 2009 

2010 ago, 2010 ago, 2010 jul, 2010 jul, 2010 

2011 ago, 2011 ago, 2011 jul, 2011 ago, 2011 

2012 ago, 2012 ago, 2012 jul, 2012 set, 2012 

2013 ago, 2013 jul, 2013 set, 2013 ago, 2013 

2014 ago, 2014 ago, 2014 jun, 2014 set, 2014 

2015 ago, 2015 jul, 2015 ago, 2015 ago, 2015 

2016 jul, 2016 ago, 2016 ago, 2016 ago, 2016 
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Figura 1. Figura ilustrativa do enquadramento das imagens de satélite. 

 
2.2 Processamento dos Dados 

 
2.2.1 Interpretação de Imagens 

 

Para elaborar o mapeamento de uso e ocupação do solo, com destaque para as áreas 
desmatadas, foram utilizadas as mesmas imagens do PRODES (disponíveis no website do 

projeto) e do Instituto Nacional de Pesquisas Espaciais – INPE. 

O mapeamento foi realizado a partir do software Arcgis10 considerando apenas as 

áreas das Unidades de Conservação. O sistema de projeção adotado foi o Sirgas 2000, 
coordenadas planas (UTM), fuso 19 sul, e interpretação fixada na escala de 1:100.000. 

As oitenta cenas apresentam uma combinação de composição de cores RGB, 
denominada de falsa cor (Figura 2), e possuem uma resolução espacial de 30 metros por 
pixel. A combinação de bandas do sensor TM, usada neste trabalho, é a mesma utilizada pelo 
PRODES. Essa combinação de cores facilita na diferenciação de áreas florestais, solo 
exposto e corpos d’água. A combinação de bandas varia de acordo com a classe do satélite, 
conforme segue: 

 

 Imagens dos satélites Landsat 5 e Landsat 7: composição RGB 543; 

 Imagens do satélite Landsat 8: composição RGB 654. 
 

A interpretação das imagens foi realizada, exclusivamente, de forma manual (visual), 
por meio de digitalização de cada polígono segundo seu uso, ou seja, não foram utilizadas 
ferramentas de classificação automática. Na interpretação das imagens foram consideradas 
características como o contexto, formas geométricas, bordas, variações de cor e textura. O 
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critério para a classificação de áreas antropizadas foi baseado na metodologia de 
interpretação das imagens adotada pelo PRODES (Tabela 2). 

 
Tabela 2. Critérios para interpretação visual. 

 

Imagem LANDSAT TM de 
2011 

Critérios para interpretação 
visual 

Cobertura da 
terra 

Tipo de 
desmatamento 

 

Tonalidade magenta/ 
avermelhada ou verde muito 
claro (esmaecido). 
Forma regular, textura lisa, 
limites bem definidos entre o 
polígono com solo exposto e a 
floresta. 

Predomínio de 
solo exposto ou 
pastagem em 
formação. 

Corte Raso 

 
Para esta composição de Florenzano (2008), citado por Cunha (2009), apresentam-se 

abaixo exemplos de chaves de interpretação: 

 
 Área urbana: cor magenta (rosa); textura ligeiramente rugosa; forma irregular; 

localização junto a rodovias. 

 Solo exposto: cor magenta (dependendo do tipo de solo, pode ser bem claro, 
tendendo ao branco); textura lisa; forma regular; localização junto de áreas urbanas 
(área terraplanada para loteamentos, instalação de indústrias, etc.) ou áreas 
agrícolas (preparadas para cultivo ou recém-colhidas). 

 Área desmatada: cor magenta; textura lisa; forma regular. 

 Área agrícola: cor magenta (solo preparado ou cultura colhida), verde claro (cultura 
em estágio inicial) e verde escuro (cultura sadia e madura); textura lisa; forma 
regular/geométrica; padrão de talhões (divisão em parcelas). 

 Áreas de pastagem: cor magenta (solo preparado e pastagem seca) e verde 

(pastagem densa e verde); textura lisa (pastagem plantada) e ligeiramente rugosa 
(pasto sujo); forma irregular. 

 Área de mata/capoeira: cor verde escuro; textura rugosa; forma irregular. 

 Corpos d’água: cor azul (material em suspensão) ou preta (água limpa); textura 

lisa; forma irregular, linear retilínea ou curvilínea para rios. 
 

A partir das diretrizes metodológicas de classificação de imagens citadas acima, a 
interpretação das áreas antropizadas foi realizada ano a ano, a partir de 1997. A partir deste 
ano, novos polígonos foram adicionados e que, por ventura, sofreram algum tipo de 
intervenção e ou alteração. Deste modo, ainda que um polígono apresentasse sinais de 
restauração da vegetação ao longo dos anos, seu status permaneceria como “área 
antropizada” (Figura 2). 
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Figura 2. Figura ilustrativa do avanço do desmatamento. 

 
2.2.2 Consolidação dos Dados PRODES (shapefiles) 

 
Após o download dos dados (shapefiles), utilizou-se o software ArcGis10 para realizar 

sua consistência quanto à geometria, apenas para as áreas de interesse (UCs). Com a 
consolidação das bases PRODES, a estrutura dos shapefiles foi organizada considerando 
quatro categorias de uso do solo: 

 

 Área Desmatada; 

 Floresta (vegetação em estágio primário e secundário); 

 Vegetação não Florestal; 

 Área de Nuvens. 
 

A partir daí foram calculadas e tabuladas as áreas de cada classe identificada, para 
cada ano do horizonte de análise. 

 
2.3 Comparativo Dados Levantados x PRODES 

 
A comparação entre as informações geradas a partir da interpretação de imagens de 

satélite e daquelas produzidas pelo projeto PRODES, foi realizada, tão somente, no que tange 
à classificação e detecção das áreas de desmatamento (corte raso), na área de abrangência 
do presente estudo (Figura 4). 
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Figura 3. Comparativo entre as interpretações das imagens de satélite e os dados PRODES. 

 
3 RESULTADOS 

 

3.1 ANÁLISE MULTITEMPORAL DA INTERVENÇÃO ANTRÓPICA NO COMPLEXO DE 
FLORESTAS ESTADUAIS DO RIO GREGÓRIO 

 

Os resultados da interpretação realizada foram comparados com as informações 
geradas a partir dos shapefiles disponibilizados pelo projeto PRODES, e sobrepostos aos 
limites das Unidades de Conservação, originários dos Planos Gestores das Florestas 
Estaduais. 

 
3.1.1 Desmatamento – Comparativo entre PRODES e Interpretação de Imagens 

 

 Corte Seletivo 

 
A análise não identificou corte seletivo para as áreas do Complexo de Florestas 

Estaduais do Rio Gregório. 
 

 Corte Raso 
 

A diferença resultante da comparação entre a interpretação realizada a partir das 
imagens de satélite e a classificação feita pelo PRODES é inferior a 1% para a área total 
(Tabelas 3 a 7). 
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Tabela 3. Comparação de Área Desmatada (em hectares) por Floresta Estadual. 
 

 

Floresta Estadual 
 

Área¹ (ha) 
PRODES  Interpretação 

Área (ha) % Área (ha) % 

FE do Rio Gregório 212.383 3.550 1,67 5.249 2,47 

FE do Mogno 141.450 3.120 2,21 4.773 3,38 

FE do Rio Liberdade 76.760 2.752 3,59 2.922 3,81 

Total 430.593 9.422 2,19 12.944 3,01 

¹ Área total da Floresta Estadual no CFERG. 

 

Tabela 4. Comparação de Área Desmatada (em hectares) por Zona Estratégica – CFERG. 
 

 

Zona 
 

Área¹ (ha) 
PRODES  Interpretação 

Área (ha) % Área (ha) % 

ZPR 261.079 965 0,37 379 0,14 

ZOC 37.084 96 0,26 31 0,08 

ZEX 73.347 339 0,46 522 0,71 

ZPO / ZUE / ZUP 59.083 8.022 13,58 12.012 20,35 

Total 430.593 9.422 2,19 12.944 3,01 

Legenda: ZPR - Zona de Produção; ZOC - Zona de Conservação; ZEX - Zona de Extrativismo e Caça; ZPO - 
Zona Populacional; ZUE - Zona de Uso Especial; ZUP - Zona de Uso Público. 

¹ Área total da zona no CFERG. 

 

Tabela 5. Comparação de Área Desmatada (em hectares) por Zona Estratégica – FE do Rio 

Gregório. 
 

 

Zona 
 

Área¹ (ha) 
PRODES  Interpretação 

Área (ha) % Área (ha) % 

ZPR 131.386 112 0,09 108 0,08 

ZOC 19.374 30 0,15 7 0,04 

ZEX 37.968 167 0,44 232 0,61 

ZPO / ZUE / ZUP 23.655 3.241 13,70 4.908 20,75 

Total 212.383 3.550 1,67 5.255 2,47 

Legenda: ZPR - Zona de Produção; ZOC - Zona de Conservação; ZEX - Zona de Extrativismo e Caça; ZPO - 
Zona Populacional; ZUE - Zona de Uso Especial; ZUP - Zona de Uso Público. 

¹ Área total da zona no CFERG. 

 

Tabela 6. Comparação de Área Desmatada (em hectares) por Zona Estratégica – FE do 

Mogno. 
 

 

Zona 
 

Área (ha) 
PRODES  Interpretação 

Área (ha) % Área (ha) % 

ZPR 78.794 281 0,36 68 0,09 

ZOC 9.300 46 0,49  0 

ZEX 25.934 73 0,28 104 0,4 

ZPO / ZUE / ZUP 27.422 2.720 9,92 4.601 16,79 

Total 141.450 3.120 2,21 4.773 3,38 

Legenda: ZPR - Zona de Produção; ZOC - Zona de Conservação; ZEX - Zona de Extrativismo e Caça; ZPO - 
Zona Populacional; ZUE - Zona de Uso Especial; ZUP - Zona de Uso Público. 
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Tabela 7. Comparação de Área Desmatada (em hectares) por Zona Estratégica – FE do Rio 

Liberdade. 
 

 

Zona 
 

Área (ha) 
PRODES  Interpretação 

Área (ha) % Área (ha) % 

ZPR 50.899 570 1,12 202 0,39 

ZOC 8.410 20 0,24 24 0,29 

ZEX 9.445 99 1,05 186 1,96 

ZPO / ZUE / ZUP 8.006 2.063 25,74 2.510 31,39 

Total 76.760 2.752 3,59 2.922 3,81 

Legenda: ZPR - Zona de Produção; ZOC - Zona de Conservação; ZEX - Zona de Extrativismo e Caça; ZPO - 
Zona Populacional; ZUE - Zona de Uso Especial; ZUP - Zona de Uso Público. 

 

3.1.2 Evolução do Desmatamento – Comparativo entre PRODES x Interpretação de 
Imagens 

 
Os dados PRODES apresentaram maior taxa de desflorestamento que os dados 

levantados até o ano 2005, tanto na análise por Floresta Estadual, quanto em análises por 
zona estratégica. Após 2005, a análise da evolução do desmatamento com base na 
interpretação de imagens mostrou-se superior aos dados PRODES (Figura 4 e Tabela 8). 

 
Figura 4. Evolução do Desmatamento (% área total) – Interpretação x PRODES. 
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Tabela 8. Evolução do Desmatamento (em hectares) por Floresta Estadual - PRODES x 

Interpretação. 
 

 
Ano 

FE do Rio Gregório 
(ha) 

FE do Mogno 
(ha) 

FE do Rio Liberdade 
(ha) 

Total 
(ha) 

 PRODES INTERP. PRODES INTERP. PRODES INTERP. PRODES INTERP. 

≤2000 2.353 1.878 1.447 815 1.812 818 5.611 3.511 

2001 2.449 2.011 1.485 890 1.936 1.230 5.870 4.131 

2002 2.668 2.418 1.554 1.069 1.981 1.393 6.203 4.880 

2003 2.963 2.721 1.680 1.231 2.087 1.470 6.730 5.422 

2004 3.046 2.877 1.814 1.497 2.223 1.674 7.084 6.048 

2005 3.099 3.305 1.912 1.902 2.262 1.887 7.273 7.094 

2006 3.118 3.430 1.952 2.176 2.262 2.023 7.332 7.629 

2007 3.149 3.604 2.024 2.531 2.316 2.151 7.489 8.286 

2008 3.218 3.780 2.163 2.772 2.356 2.252 7.737 8.804 

2009 3.229 3.862 2.242 2.922 2.371 2.355 7.843 9.139 

2010 3.291 4.003 2.430 3.226 2.478 2.500 8.199 9.729 

2011 3.343 4.116 2.452 3.362 2.502 2.571 8.296 10.049 

2012 3.403 4.263 2.885 3.513 2.648 2.624 8.935 10.400 

2013 3.439 4.374 2.924 3.794 2.668 2.655 9.030 10.823 

2014 3.530 4.621 2.948 3.919 2.682 2.702 9.160 11.242 

2015 3.537 4.984 2.990 4.557 2.692 2.840 9.219 12.381 

2016 3.551 5.249 3.120 4.773 2.752 2.922 9.423 12.944 

 
A análise da antropização nas zonas do Complexo de Florestas do Rio Gregório 

aponta resultados semelhantes entre dados da interpretação e PRODES. As zonas de 
produção e de conservação têm menos de 0,5% de sua área aberta. Já a zona populacional, 
onde é identificada a principal diferença entre dados PRODES e Interpretação chega a 20% 
nesta segunda análise (Figura 5 e Tabela 9). 
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Figura 5. Crescimento das áreas desmatadas por zona (% área da zona) - PRODES x 

Interpretação. 
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*Legenda: ZPR - Zona de Produção; ZOC - Zona de Conservação; ZEX - Zona de Extrativismo e Caça; ZPO - 
Zona Populacional; ZUE - Zona de Uso Especial; ZUP - Zona de Uso Público. 

 

Tabela 9. Evolução do Desmatamento (em hectares) por Zona Estratégica - PRODES e 
Interpretação. 

 

 
Ano 

ZPR (ha) ZOC (ha) ZEX (ha) ZPO / ZUE / ZUP (ha) Total (ha) 

PRODES INTERP. PRODES INTERP. PRODES INTERP. PRODES INTERP. PRODES INTERP. 
 

≤2000 927 140 89 1 262 124 4.333 3.245 5.611 3.511 

2001 935 170 96 4 265 141 4.574 3.817 5.870 4.132 

2002 938 199 96 4 268 153 4.902 4.524 6.203 4.880 

2003 940 206 96 4 285 187 5.409 5.025 6.730 5.422 

2004 942 228 96 5 288 219 5.757 5.597 7.084 6.049 

2005 942 259 96 5 288 269 5.946 6.560 7.273 7.093 

2006 942 273 96 7 288 296 6.005 7.054 7.332 7.629 

2007 942 282 96 9 288 311 6.163 7.683 7.489 8.285 

2008 943 306 96 13 288 329 6.410 8.156 7.737 8.804 

2009 943 313 96 15 296 343 6.508 8.469 7.843 9.139 

2010 943 320 96 20 308 369 6.852 9.021 8.199 9.729 

2011 943 321 96 25 310 388 6.948 9.315 8.296 10.049 

2012 964 324 96 25 326 417 7.549 9.635 8.935 10.400 

2013 964 324 96 28 326 430 7.644 10.041 9.030 10.823 

2014 964 331 96 28 331 449 7.768 10.434 9.160 11.242 

2015 964 359 96 29 331 482 7.827 11.511 9.219 12.381 

2016 964 379 96 31 338 522 8.025 12.012 9.423 12.944 

*Legenda: ZPR - Zona de Produção; ZOC - Zona de Conservação; ZEX - Zona de Extrativismo e Caça; ZPO - 
Zona Populacional; ZUE - Zona de Uso Especial; ZUP - Zona de Uso Público. 
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3.1.3 Análise do Desmatamento Anual no CFERG – Comparativo PRODES x Interpretação 

 
Por meio da análise do desmatamento anual é possível verificar, com maior clareza, 

os períodos em que as diferenças entre a interpretação realizada e os dados PRODES 
mostram-se mais evidentes. Embora existam algumas diferenças entre as duas metodologias 
para obtenção de dados de desmatamento, pode-se afirmar que no período entre 2001 e 2016 
o desmatamento representa menos de 0,4% da área do Complexo de Florestas do Rio 
Gregório (Figura 6 e Tabela 10). 

 
Figura 6. Desmatamento Anual (% da área total) no CFERG – Interpretação x PRODES. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Tabela 10. Desmatamento Anual (em hectares) por Floresta Estadual – Interpretação x 

PRODES. 
 

 
Ano 

FE do Rio Gregório 
(ha) 

FE do Mogno 
(ha) 

FE do Rio Liberdade 
(ha) 

Total (ha) 

 PRODES INTERP. PRODES INTERP. PRODES INTERP. PRODES INTERP. 

≤2000 2.353 1.878 1.447 815 1.812 818 5.611 3.511 

2001 97 133 37 75 125 412 259 620 

2002 219 407 70 179 44 163 333 749 

2003 295 303 125 162 106 77 526 542 

2004 83 156 134 266 137 204 354 626 

2005 53 428 98 405 38 213 189 1.046 

2006 19 125 40 274 0 136 59 535 

2007 31 174 72 355 54 128 157 657 

2008 69 176 139 241 39 101 248 518 

2009 11 82 79 150 16 103 105 335 

2010 62 141 188 304 106 145 356 590 

2011 51 113 22 136 24 71 97 320 

2012 60 147 433 151 146 53 639 351 

2013 36 111 39 281 20 31 95 423 

2014 92 247 24 125 14 47 129 419 

2015 7 363 42 638 11 138 59 1.139 

2016 14 265 130 216 60 82 204 563 

Total 3.551 5.249 3.120 4.773 2.752 2.922 9.423 12.944 
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Por meio da comparação de diferentes layers temáticos, a comparação da 

interpretação realizada com os dados adquiridos no PRODES apontou pequenas diferenças 
nos contornos das áreas consideradas como abertas, ou de corte raso. 

Esta diferença deve-se, em grande parte, à diferença de metodologia das duas 

análises. Uma baseada predominantemente pela classificação automática (PRODES) e a 
segunda a partir da interpretação manual (visual) das imagens de satélite. 

A Figura 7 exemplifica esta diferença. Nota-se que grande parte das divergências está, 
justamente, nos contornos de áreas identificadas como de corte raso. 

 
Figura 7. Comparativo da Interpretação das Imagens – Interpretação x PRODES. 
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3.2 ANÁLISE MULTITEMPORAL DA INTERVENÇÃO ANTRÓPICA NAS UNIDADES DE 
MANEJO FLORESTAIS (UMFs) 

 

O comparativo dos resultados obtidos por meio de interpretação de imagens com os 
dados do PRODES foi realizado para as Unidades de Manejo Florestal do CFERG. 

Segundo o PRODES, todas as unidades de manejo apresentam algum nível de 
antropização, ainda assim a superfície desmatada é inferior a 0,5%, conforme Tabela 11. 

 
Tabela 11. Comparação de Área Desmatada (em hectares) por Unidade de Manejo Florestal. 

 

 
Unidade de 

Manejo 

Área   

da UMF 
(ha) 

PRODES  INTERPRETAÇÃO  

Floresta Estadual Área (ha) 
Desmatada 

% 
Desmatado 

Área (ha) 
Desmatada 

% 
Desmatado 

Liberdade UMF 1 31.220 74 0,24 - - 

Mogno UMF 2 78.795 281 0,36 68 0,09 

Gregório UMF 3 128.595 55 0,04 30 0,02 

Total - 238.610 410 0,17 98 0,04 

 
3.2.1 Evolução do Desmatamento – Comparativo entre PRODES x Interpretação de 

Imagens 
 

A área desmatada nas UMFs, segundo o PRODES, não sofreu alterações desde o ano 
2012 quando atingiu o patamar de 410 hectares (0,17% da área total das UMFs), enquanto 
os dados provenientes da interpretação de imagens apresentaram sutil aumento na área 
aberta no ano de 2016 (11 hectares), conforme Figura 8. 

 
Figura 8. Evolução do Desmatamento nas UMF (em hectares). 

 
A diferença mais expressiva nas análises realizadas foi na UMF 2, referente à Floresta 

Estadual do Mogno, na qual houve uma divergência de 213 hectares entre os dados do 
PRODES e da interpretação das imagens de satélite (Tabela 12). 

A única UMF que houve incremento no desmatamento pertence a Floresta Estadual 
do Rio Gregório (UMF 3), no ano de 2012, sendo que a análise não observou novas aberturas 
de áreas florestais nas Florestas Estaduais do Rio Liberdade e Mogno, UMF 1 e UMF 2, 
respectivamente (Tabela 12). As diferenças entre os dados provenientes do PRODES e da 
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interpretação das imagens de satélite são expressivas quando comparadas umas com as 
outras, no entanto, deve-se considerar que as imagens de satélite utilizadas em ambas 
análises têm baixa resolução e que, aliado às metodologias distintas de 
interpretação/classificação, é possível ocorrer “diferenças” desta ordem de grandeza. 

 
Tabela 12. Evolução do Desmatamento (em hectares) nas Unidades de Manejo Florestal - 

PRODES x Interpretação. 
 

 

Ano 
UMF 1 UMF 2 UMF 3 TOTAL 

PRODES INTERP. PRODES INTERP. PRODES INTERP. PRODES INTERP. 

≤2000 74 - 281 65 31 3 386 68 

2001 74 - 281 65 31 3 386 68 

2002 74 - 281 65 31 3 386 68 

2003 74 - 281 65 34 6 389 71 

2004 74 - 281 68 34 7 389 75 

2005 74 - 281 68 34 10 389 78 

2006 74 - 281 68 34 11 389 79 

2007 74 - 281 68 34 11 389 79 

2008 74 - 281 68 34 19 389 87 

2009 74 - 281 68 34 19 389 87 

2010 74 - 281 68 34 19 389 87 

2011 74 - 281 68 34 19 389 87 

2012 74 - 281 68 55 19 410 87 

2013 74 - 281 68 55 19 410 87 

2014 74 - 281 68 55 19 410 87 

2015 74 - 281 68 55 19 410 87 

2016 74 - 281 68 55 30 410 98 

 
Com o intuito de reforçar a análise do desmatamento nas UMFs do CFERG, 

adicionalmente ao comparativo entre PRODES e das imagens de satélite realizada, 
adicionou-se à imagem comparativa pontos de desmatamento identificados pelo Sistema de 
Detecção do Desmatamento em Tempo Real na Amazônia - DETER (Figura 9). 

O sistema possui vantagem na detecção de desmatamento devido sua frequência 
temporal dos detectores, de 2 a 5 dias, no entanto, o sistema possui limitações quanto à 
resolução espacial, permitindo detecções somente em áreas superiores a 0,25 km² (ou 25 
hectares). Sendo assim, devido as limitações de resolução, o sistema detectou apenas 4 
pontos na área de abrangência do Complexo, limitando-se a apenas 1 ponto na área da UMF 
3, pertencente à Floresta Estadual do Rio Gregório (Figura 9). 
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Figura 9. Análise Comparativa do Desmatamento PRODES x DETER x Interpretação de 

Imagens.  

 



Edital da Concorrência nº XX/2020 – Anexo 5 – Página 1 de 26  

 

ESTADO DO ACRE 

SECRETARIA DE ESTADO DE MEIO AMBIENTE – SEMA 

ANEXO 5 

INFRAESTRUTURA DO COMPLEXO DE FLORESTAS ESTADUAIS DO RIO 
GREGÓRIO E SEU ENTORNO 

 
1. INTRODUÇÃO 

 

O trabalho de análise da infraestrutura do Complexo de Florestas Estaduais do Rio 
Gregório e do seu entorno, tem o objetivo de apresentar as possíveis alternativas para o 
escoamento da produção dos produtos a serem gerados na concessão florestal. 

Neste aspecto são apresentados dados relativos às principais alternativas de acesso 
ao Complexo de Florestas Estaduais do Rio Gregório, incluindo as opções fluviais, 
rodoviárias, infraestrutura portuária existente, principais aeródromos e aeroportos regionais. 

Pata tal são apresentadas informações para cada um dos modais de transporte e o 

detalhamento do acesso às UCs. 
 

 Modal Hidroviário; 

 Modal Rodoviário; 

 Modal Aeroviário; e 

 Acesso às Florestas Estaduais. 
 

Por fim, este Anexo visa retratar as oportunidades e limitações logísticas da 
infraestrutura da área, assim como os polos madeireiros do Estado, para que essas 
informações possam ser inseridas no planejamento e na elaboração das propostas. 

 
2. MODAL HIDROVIÁRIO 

 

Devido à dimensão continental da Região Hidrográfica do Amazonas, composta por 
um grande número de rios a serem analisados, bem como, por decorrência do traçado e da 
relevância de determinados rios à navegação interior, a Região Hidrográfica do Amazonas é 
dividida em 3 sistemas hidroviários (Sistemas Hidroviários do Amazonas, do Madeira e do 
Tapajós) que somam 17.293 km. 

Considera-se que as principais hidrovias que poderiam participar do escoamento dos 
produtos das concessões florestais no Estado são: Rio Acre, Rio Branco, Rio Envira, Rio 
Juruá, Rio Tarauacá, Rio Amazonas e Rio Solimões. 

Embora a hidrovia do Rio Madeira não tenha ligação com os rios acreanos, pode ser 
uma via de escoamento de madeira para o Porto de Belém, a partir do Porto de Porto Velho 
(RO), o qual pode ser acessado através do modal rodoviário. 

 
2.1 Sistema Hidroviário do Amazonas 

 

As condições de navegabilidade ao longo dos rios da bacia Amazônica são 
condicionadas pela presença da Depressão Amazônica, uma região onde predomina uma 
superfície extremamente plana, dissecada por extensos e prolongados processos de erosões 
fluviais, originando um modelado de baixas colinas, com pequenas altitudes em relação ao 
nível do mar. 

O sistema hidroviário do Amazonas é composto por uma série de vias atualmente 
navegáveis por diversos tipos de embarcações. Os rios de maior importância – Amazonas e 
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Solimões – comportam embarcações marítimas desde a foz no Oceano Atlântico até 
Tabatinga, na tríplice fronteira Brasil-Peru-Colômbia, o ano todo. 

Em relação à navegação comercial, as melhores condições físicas se apresentam nos 
meses de cheia, quando o nível d’água se eleva significativamente e permite a passagem de 
comboios maiores. Contudo, na época de seca os inúmeros obstáculos naturais, aliado às 
baixas profundidades, restringem a passagem de embarcações comerciais. 

 
2.1.1 Hidrovia do Rio Amazonas 

 
Tabela 1. Diagnóstico de Navegabilidade do Rio Amazonas. 

 

Item Informações 

 
Extensão 

Total: 6.850 km 

Território Brasileiro: 3.165 km 

Hidrovia: 1.434 km 

Declividade média 1 cm/km. 

Largura média 5 km 

Profundidades mínimas Em torno de 30 m 

 

Sinuosidade 

Relativamente longilíneo; 

Poucos meandros; 

Presença de arquipélagos fluviais (o traçado da rota de navegação 
pode resultar mais sinuoso que o esperado em alguns trechos). 

Vazões médias a jusante 
Estação Seca: 109.000 m³/s 

Estação chuvosa: 290.000 m³/s 

Navegabilidade Ano todo 

 
 

Restrições 

(época seca) 

Visibilidade restrita devido às queimadas, fortes chuvas ou 
nevoeiros; 

Afloramentos rochosos (época de seca); 

Trecho 124, próximo à cidade de Itacoatiara (AM); 

Trecho 138, a cerca de 60 km a jusante de Manaus (AM); 

Profundidade: pode afetar as condições de navegabilidade de 
embarcações de grande calado. 

Barreiras Não há barramentos, pontes ou outras construções hidráulicas que 
representem em dificuldades relevantes à navegação. 

 

2.1.2 Hidrovia do Rio Solimões 
 
Tabela 2. Diagnóstico de Navegabilidade do Rio Solimões. 

 

Item Informações 

Extensão 
Total: 1.700 km 

Hidrovia: 1.523 km 

Declividade média -- 

Largura média -- 

Largura mínima 500 m e 2 km 

Profundidades mínimas 
(Julho e Outubro) 

4 metros - Entre Manaus (AM) e Coari (AM) 

3 metros - Entre Coari (AM) e Tabatinga (AM) 

 
Sinuosidade 

Relativamente longilíneo e possui poucos meandros ao longo de 
seu percurso; 

Trecho mais sinuosos: entre Tefé (AM) e Tabatinga (AM). 
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Item Informações 

Vazões médias a jusante 100.000 m³/s 

Navegabilidade Ano todo, com restrições de calado na vazante. 

 O leito do rio muda frequentemente, havendo mudança dos canais 
navegáveis de um ano para o outro. 

 
 

 
Restrições 

Época Seca: formação de praias e surgimento de pedrais; 

Tabatinga há um pedral importante à jusante do Porto de Tabatinga. 

Época Chuvosa: troncos  e galhadas  de árvores  representam em 
riscos à navegação, concentrando-se na porção mais profunda dos 
canais, onde a corrente de água é mais forte; 

Visibilidade restrita devido às queimadas, fortes chuvas e de 
nevoeiros. 

Barreiras 
Não existem barramentos ou pontes que representem em 
limitações à navegação. 

 

2.2 Rios do Acre 
 

No Acre, embora não existam hidrovias formalizadas pela Marinha do Brasil, nos rios 
de maior porte, em particular em áreas sem acesso contínuo por estradas a partir de Rio 
Branco, tais como Feijó, Cruzeiro do Sul, Santa Rosa do Purus e Tarauacá, a navegação 
comercial é de grande importância. 

 
2.2.1 Hidrovia do Rio Purus/Acre 

 
Tabela 3. Diagnóstico de Navegabilidade dos Rios Purus e Acre. 

 

Item Informações 

Extensão 
Total: 1.700 km 

Hidrovia: 1.523 km 

Declividade média -- 

Largura 
Superiores a 800 (próximos a foz do rio Purus); 

Inferiores a 40 m (região de Rio Branco). 

Profundidades mínimas 
(junho a novembro) 

2,5 metros - 80 km a jusante do município de Boca do Acre; 

1,2 metros - 20 km de Boca do Acre, na passagem Igarapé Preto; 

0,8 metro - trecho de Boca do Acre até Rio Branco (90% do tempo). 

 

Sinuosidade 

Os   índices de sinuosidade são elevados: diversos trechos 
meandrados, curvas muito acentuadas; 

Ocasiona dificuldades de manobra e em grande atraso para se atingir 
o destino final. 

Vazões médias 
350 m³/s próximo à Rio Branco 

13.000 m³/s na foz 

 

 
Navegabilidade 

Navegável durante o período de cheias, apresentando apenas alguns 
pontos críticos; 

Na época de estiagem as profundidades são muito reduzidas a ponto 
de impossibilitar a navegação de embarcações comerciais, 
principalmente à montante de Boca do Acre (AM). 

 
 

Restrições 

Estação Seca: formação de lagoas pelo isolamento de canais ao 
longo do rio; 

Estação chuvosa: troncos de árvores e a formação de bancos 
oferecem sérias restrições à navegação e, em alguns casos a 
navegação pode ficar obstruída; 

Trecho entre foz no Solimões, até cerca de 800 km para montante: 
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Item Informações 

 Estação seca: sérias restrições, devido aos baixios e pedras, 
determinando o estreitamento dos canais de navegação ou a redução 
das profundidades; 

Estação chuvosa: sem restrições importantes; 

Trecho partir da foz do Acre, até a barra do Iaco, por cerca de 290 km: 

Estação seca: barrancas altas; 

Estação chuvosa: velocidades instantâneas das correntes aumentam 
bastante, fato que dificulta a navegação neste trecho. 

 

Barreiras 

Pontes e Passarela: todas localizadas sobre o rio Acre, dentro do 
perímetro urbano de Rio Branco. Por se situarem no extremo final 
montante da hidrovia, estas não representam em um empecilho à 
navegação. 

 

O leito é periodicamente modificado em sua configuração, essas alterações ocorrem 
principalmente nas cheias, determinando sensíveis modificações no leito dos rios e, 
consequentemente, o canal navegável também sofre constantes mudanças nesse período, 
promovendo dificuldades que são agravadas pelos desmoronamentos das margens, exigindo 
cuidados redobrados para sua navegação. 

 

2.2.2 Hidrovia do Rio Juruá 

 
Tabela 4. Diagnóstico de Navegabilidade do Rio Juruá. 

 

Item Informações 

Extensão 
Total: 3.280 km 

Hidrovia: 2.310 km 

Declividade média 5 cm/km 

Largura mínima 
300 m próximo à foz 

70 m nos trechos mais de montante. 

Profundidades mínimas 
(junho a novembro) 

1,0 m (cerca de 700 km, entre as cidades de Eirunepé (AM) e 
Cruzeiro do Sul. 

 

 
Sinuosidade 

Um dos rios mais sinuosos da Bacia Amazônica; 

Formação de inúmeros sacados que vão alterando o curso do rio e 
criando novos caminhos; 

Sinuosidade ocasiona em grandes dificuldades de manobra e em 
grande atraso para se atingir o destino final. 

Vazões médias 2.600 m³/s 

Navegabilidade 
Navegável em toda sua extensão apenas durante o período de 
cheias, apresentando apenas alguns pontos críticos. 

 
 

 
Restrições 

Comum o problema com repiquetes, uma vez que, deixando de 
chover apenas um dia, o nível do rio pode baixar em cerca de dois 
metros; 

Pontos críticos: pedrais, bancos de areia, áreas alagadiças de pouca 
profundidade, troncos; 

Entre Eirunepé (AM) e Cruzeiro do Sul (AC) a principal passagem é o 
Paraná do Javi, onde não deve ser navegado na seca. 

Barreiras 
Não existem barramentos ou outras construções que representem em 
dificuldades à navegação. 
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2.2.3 Hidrovia do Rio Tarauacá 

 
Tabela 5. Diagnóstico de Navegabilidade do Rio Tarauacá. 

 

Item Informações 

Extensão 
Total 

Hidrovia: 410 km 

Declividade média -- 

 
Largura mínima 

Variam muito ao longo de sua extensão, sendo que em poucos 
trechos a hidrovia o rio apresenta larguras mínimas superiores a 100 
metros. 

Profundidades mínimas 
1,2 m no período de estiagem; 

Pode chegar a 30 m no período chuvoso. 

Sinuosidade 
Altos índices de sinuosidade; 

Nenhum trecho com sinuosidade inferior a 2,0. 

Vazões médias 820 m³/s 

Navegabilidade 
Apenas por pequenas embarcações ao longo de toda a hidrovia, com 
profundidades mínimas de 1,20 m. 

Restrições 
Processos intensos de erosão e sedimentação, com a presença de 
muitos bancos de areia ao longo de todo o traçado do rio. 

 
Barreiras 

No trecho da hidrovia foi identificada apenas uma ponte, no extremo 
montante da hidrovia, na cidade de Tarauacá (AC), não impeditiva à 
navegação. 

 
2.2.4 Hidrovia do Rio Envira 

 
Tabela 6. Diagnóstico de Navegabilidade do Rio Envira. 

 

Item Informações 

 
Extensão 

Total: 

Hidrovia: 150 km (desde sua foz, no rio Tarauacá, até a cidade de 
Feijó). 

Declividade média -- 

Largura mínima Oscilam entre 40 e 130 m 

Profundidades mínimas 
Estação seca: 1,20 m 

Estação chuvosa: 30 m 

Sinuosidade Altos índices de sinuosidade (média de 2,2) 

Vazões médias 450 m³/s 

Navegabilidade Apenas por pequenas embarcações ao longo de toda a hidrovia 

 
 
 

Restrições 

Processos intensos de erosão e sedimentação, com a presença de 
muitos bancos de areia ao longo de todo o traçado do rio que podem 
alterar o canal navegável, e tornar a rota de navegação ainda mais 
sinuosa e estreita que a esperada, tornando as distâncias navegáveis 
muito superiores às distâncias traçadas em linha reta e ocasionando 
em maiores dificuldades de manobra e em grande atraso para se 
atingir o destino final. 

Barreiras 
Possui uma ponte construída, no segmento mais a montante da 
hidrovia, na cidade de Feijó (AC), não impeditiva a navegação. 
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2.2.5 Navegação nos rios do Acre 

 
Ao observarem-se os dados de vazão média dos rios, verifica-se que as maiores 

vazões são encontradas nos Rios Purus e Juruá (Figura 1). 

 
 

Figura 1. Vazão Média Anual dos principais trechos navegáveis dos rios do Acre. 

 

Nos rios Juruá, Acre e Purus a demanda de vazão para navegação no período de 
águas altas corresponde a aproximadamente 1.300,00 m3.s-1 (Rio Juruá), 1.200,00 m3.s-1 (Rio 
Purus) e 555,4 m3.s-1 (Rio Acre), enquanto no período de águas baixas os valores de vazão 
correspondem a 513,86 m3.s-1 (rio Juruá), 190,28 m3.s-1 (Rio Purus) e 193,51 m3.s-1 (Rio Acre). 

 
Tabela 7. Valores médios para as vazões máxima, mínima e média m3.s-1. 

 

Estação da ANA Máxima Média Mínima 

12360000 - Foz do Breu 501,46 176,9 48,23 

12370000 - Mal. Thaumaturgo 906,42 390,72 130,11 

12390000 - Porto Walter 995,69 547,34 230,67 

12500000 - Cruzeiro do Sul 1.361,70 900,95 513,86 

12650000 - Envira 895,8 490,79 242,47 

13170000 - Santa Rosa 1.203,53 472,27 190,28 

13310000 - Sena Madureira 20,83 16,13 14,23 

13450000 - Assis Brasil 265,31 55,24 10,46 

13470000 - Brasiléia 350,57 120,58 44,37 

13550000 - Xapuri 434,37 210,22 95,85 

13600002 - Rio Branco 555,44 347,73 193,51 

Além da vazão do rio, o calado é um fator importante na determinação da capacidade 
de navegação. Rios de calado muito reduzido (alto Rio Acre e alto Rio Tarauacá) não 
permitem deslocamentos de embarcações de grande porte na época de estiagem, enquanto 
rios de maior calado permitem a navegação de embarcações maiores, tanto no período de 
águas baixas quanto no período de águas altas e médias (rios Juruá, Purus e Acre). 
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No período de estiagem o calado varia de 0,7 m a 4,0 m, enquanto na época de águas 
altas varia entre 6 m e 15 m. 

 

Figura 2. Calados máximo e mínimo dos principais trechos navegáveis dos rios do Acre. 

 

Os rios do Acre são navegáveis em épocas de águas médias e altas, quando o calado 
pode variar desde mais de um metro até pouco mais de 14 metros, em alguns casos. Tal fato 
implica na redução da capacidade de transporte de carga na época de águas médias, 
enquanto na época de águas baixas os rios são navegáveis apenas por embarcações com 
capacidade menor ou igual a 10 toneladas (Tabela 8). Na época de águas médias e altas as 
embarcações com capacidade de 100 a 800 toneladas, de acordo com o trecho de rio 
considerado, podem navegar para escoar a produção. O período de águas altas é mais crítico 
em termos de transporte terrestre, uma vez que a maioria das estradas vicinais (ramais) se 
torna intrafegável por veículos, havendo necessidade da utilização do transporte hidroviário 
pelos rios que suprem essa demanda de escoamento de parte da produção. 

 
Tabela 8. Capacidade de carga de embarcações (toneladas) nos períodos de águas baixas e 

de águas médias e altas nos rios do Acre. 

Regional Rio Trecho Época 
Capac. 

Embarc. 

Juruá Rio Juruá 

Cruzeiro do Sul/ Porto 
Walter 

Águas médias / altas 800 

Águas baixas 10 

Porto Walter/ Mal. 
Thaumaturgo 

Águas médias / altas 300 

Águas baixas 6 

Mal. Thaumaturgo/ Foz 
do Breu 

Águas médias / altas 250 

Águas baixas 4 

Taraucacá/ 
Envira 

 
Rio Tarauacá 

Foz do Envira/ Jordão 
Águas médias / altas 400 

Águas baixas 4 

Rio Envira 
Foz do Envira/ Seringal 

Califórnia 

Águas médias / altas 440 

Águas baixas 4 

Purus 

Rio Purus 
Boca do Acre/ Santa 

Rosa 

Águas médias / altas 400 

Águas baixas 4 

Rio Iaco 
Foz do Purus/ Sena 

Madureira 

Águas médias / altas 440 

Águas baixas 4 

 

Baixo Acre 
 

Rio Acre 
Boca do Acre/ Rio 

Branco 

Águas médias / altas 500 

Águas baixas 10 

 

Alto Acre 
 

Rio Acre 

 

Rio Acre / Xapuri 
Águas médias / altas 300 

Águas baixas 7 
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Xapuri / Brasiléia 
Águas médias / altas 200 

Águas baixas 4 

Brasiléia / Assis 
Brasil 

Águas médias / altas 100 

Águas baixas 2 
 

 

2.3 Sistema Hidroviário do Madeira 
 

O Sistema Hidroviário do Madeira é composto por 3 potenciais hidrovias formadas 
pelos trechos navegáveis dos rios Guaporé, Madeira e Mamoré, localizados dentro dos limites 
da bacia hidrográfica do Madeira. 

O rio Madeira recebe destaque dentre os afluentes do rio Amazonas. Consiste em uma 
hidrovia já em atividade, possuindo boas condições de navegabilidade desde sua foz até Porto 
Velho, apresentando apenas obstáculos sazonais e pontuais. 

A variação anual das profundidades da água no rio Madeira é da ordem de 12m. 
Durante o período de cheias, o rio Madeira sofre influência do rio Amazonas, ocasionando 
grandes áreas de inundação, alagando as corredeiras existentes no trecho de jusante do rio 
Madeira. Os trechos mais críticos correspondem ao segmento entre Humaitá e Porto Velho, 
onde aparecem corredeiras e afloramentos rochosos durante a época de seca. 

Destacam-se também os processos de erosões de margens verificados em extensos 
trechos do rio e que ocasionam em problemas localizados de assoreamentos, que afloram 
principalmente durante o período de seca, quando as profundidades são mais baixas. 

Devido à ausência de sistemas de eclusas nas Usinas Hidrelétricas – UHEs Santo 
Antônio e Jirau, a navegação fica impedida à montante da barragem de Santo Antônio. 

 
2.3.1 Hidrovia do Rio Madeira 

 
Tabela 9. Diagnóstico de Navegabilidade do Rio Madeira. 

 

Item Informações 

Extensão Total: 1.420 km 

Declividade média -- 

Largura mínima -- 

Profundidades mínimas 
Entre a foz do rio Madeira e Humaitá: 3 metros 

Entre Humaitá (AM) e Porto Velho (RO): 2 metros 

Sinuosidade 
Não possui problemas com trechos sinuosos (índices de sinuosidade 
não ultrapassam valores de 1,3). 

Vazões médias 22.000 m³/s 

 
 

Navegabilidade 

Durante a época de seca, devido às baixas profundidades, alguns 
anteparos naturais pontuais podem ocasionar em maiores 
dificuldades à navegação, contudo, mesmo nessa época, há 
navegação de grandes comboios, com até 18.000 t. 

Na época de águas altas, as profundidades médias podem atingir 25 
m. 

Restrições Estação seca: bancos de areia, pedrais e corredeiras em muitos 
trechos da extensão do rio, que apesar de não interromperem a 
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Item Informações 

 navegação, aumentam o tempo de viagem e os riscos para a 
navegação; 

Afloramentos rochosos entre Humaitá (AM) e Porto Velho (RO); 

Período chuvoso: transporte de troncos de madeira; 

Muitos troncos boiando no rio na época chuvosa; 

Dependendo do nível do reservatório na barragem de Jirau, o trecho 
entre Abunã e Nova Mamoré torna-se não navegável. 

 
 

Barreiras 

De Porto Velho (RO) (trecho 107) para montante destaca-se a 
existência das UHEs Santo Antônio e Jirau (trechos 108 e 119, 
respectivamente), que não possuem eclusas construídas, e consistem 
atualmente nos obstáculos físicos mais relevante à navegação desta 
hidrovia. 

 

2.4 Navegação de cabotagem 
 

A navegação de cabotagem, aqui definida como o transporte por embarcações 
marítimas entre portos brasileiros, pode ser vista como concorrente ou complementar ao 
transporte hidroviário interior. As cargas transportadas no Amazonas por barcaças podem ser 
transferidas para embarcações marítimas para posterior transporte ao longo do litoral 
brasileiro. 

A única área onde a competição entre o transporte hidroviário interior e a navegação 
de cabotagem ocorre é ao longo do rio Amazonas. Entre Manaus e qualquer porto a jusante, 
as cargas podem ser transportadas por barcaça ou por embarcação marítima. 

Atualmente, o frete transportado entre portos brasileiros está restrito a embarcações 
de bandeiras domésticas operadas por brasileiros individualmente ou por uma empresa de 
navegação brasileira (chamada Empresa Brasileira de Navegação – EBN), de acordo com a 
Lei 9.432/97. Embarcações estrangeiras são permitidas apenas para serem utilizadas em 
navegação de cabotagem, navegação interior, navegação de apoio off-shore e navegação 

entre portos quando fretadas por uma EBN, para a qual é exigida uma autorização. São 
concedidas autorizações se uma embarcação de bandeira brasileira do tipo requerido não 
estiver disponível, seja declarada de interesse público ou se a embarcação estrangeira for 
substituída por uma em construção no Brasil. 

 
Tabela 10. Distâncias de transporte entre os principais portos da Região Norte. 

 

Origem Destino Distância Média (km) 

 

Belém (PA) 

Barcarena (PA) 60 

Itacoatiara (AM) 1.432 

Manaus (AM) 1.642 

Porto Velho (RO) 2.553 

Santana (AP) 525 

Santarém (PA) 889 

Manaus (AM) 

Barcarena (PA) 1.581 

Itacoatiara (AM) 197 

Itaituba (RO) 1.052 

Porto Velho (RO) 1.231 

Salvaterra (PA) 1.700 

Santana (AP) 1.301 

Santarém (PA) 768 



Edital da Concorrência nº XX/2020 – Anexo 5 – Página 10 de 26  

Origem Destino Distância Média (km) 

Porto Velho (RO) 

Barcarena (PA) 2.518 

Itacoatiara (AM) 1.138 

Santarém (PA) 1.706 
 

Tabela 11. Distâncias de transporte entre os principais portos do país. 
 

Origem Destino Distância média (km) 

AM 

BA 4.502 

CE 2.957 

ES 5.396 

MA 2.293 

PE 3.813 

PR 6.629 

RJ 6.033 

RN 3.333 

RS 7.475 

 

PA 

BA 2.890 

CE 1.494 

ES 3.798 

MA 1.091 

PA 1.065 

PB 2.004 

PE 2.211 

PR 5.294 

RJ 4.411 

RN 1.792 

RS 5.943 

SP 5.055 

 
2.5 Instalações Portuárias 

 

Considerando as principais hidrovias que tem potencial de atender ao escoamento 
da produção proveniente da Concessão Florestal no CFERG, destacam-se 3 (três) 
instalações portuárias: 

 

 Porto de Cruzeiro do Sul - Acre; 

 Porto de Rio Branco - Acre; e 

 Porto de Porto Velho – Rondônia. 
 

2.5.1 Porto de Cruzeiro do Sul 
 

 Terreno portuário: 47.701,26m² 

 Guarita: 14,56m² 

 Sistema de abastecimento: 7,39m² 

 Prédio Administrativo: 345,82m² 

 Apoio Banheiros: 29,12m² 

 Galpão/Sede SUFRAMA: 407,49m² 
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 Galpão Armazém: 407,49m² 

 Cantina: 29,12m² 

 Vias, Pátio de manobra e Rampas de acesso: 7.081,75m². 
 
Figura 3. Estrutura do Porto de Cruzeiro do Sul. 

 
O Porto fluvial do município de Cruzeiro do Sul é propriedade do Estado do Acre e 

tem como principal rota de transporte o trecho Manaus-AM à Cruzeiro do Sul-AC. 

 

Produtos transportados 
Manaus - Cruzeiro do Sul: Materiais de construção 

Cruzeiro do Sul - Manaus: Farinha 

 

Operação (período da Cheia) 

Aproximadamente 10 balsas 

Carregamento: manual 

Tempo de Carregamento da Balsa: aproximadamente 1 semana 

Tráfego: 6 balsas/mês 

Custos 
Manaus - Cruzeiro do Sul: R$ 0,30/kg 

Cruzeiro do Sul - Manaus: R$ 0,10/kg 

 
Figura 4. Estrutura do Porto de Cruzeiro do Sul. 
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O acesso aquaviário é realizado pelo Rio Juruá e o acesso rodoviário pode ser 
realizado através da BR-364. O rio apresenta pontos críticos que dificultam a navegação 
durante a vazante. 

 
2.5.2 Porto de Rio Branco 

 
O Porto de Rio Branco (localizado na Rua Epaminondas Jacome - Bairro Cadeia 

Velha) atualmente encontra-se desativado, sendo utilizado apenas para o transporte de 
perecíveis, que chegam por meio de produtores rurais residentes das áreas próximas a Rio 
Branco, que segue para Boca do Acre. Segundo profissionais da Prefeitura (Secretaria de 
Agricultura e Floresta - SAFRA) que trabalham no local, as balsas pararam de atracar no 
estabelecimento cerca de 20 ou 25 anos atrás. Com a chegada da BR todo o fluxo pesado do 
Rio foi migrado para a rodovia. Atualmente existe um projeto de revitalização do Porto cujo 
responsável pela elaboração são os técnicos do DERACRE (Departamento Estadual de 
Estradas de Rodagem, Hidrovias e Infraestrutura do Acre). 

A Unidade Portuária possui uma rampa de ancoragem para balsas, um pátio de 
manobra e um depósito de mercadoria. O porto é composto por uma sede administrativa em 
bom estado de conservação e 02 galpões frechados de 250,00m² e 01 galpão aberto de 
150,00m². 
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Rampa de cargas 

 
Galpão aberto 

 
Galpões fechados 

 
Sede administrativa 

Figura 5. Porto Fluvial de Rio Branco. 

O Porto fluvial do município de Rio Branco é propriedade do Estado do Acre. Nos 
últimos anos vem sofrendo com erosões e deslizamento de massa de suas margens. 

O porto foi projetado para operação em uma rampa de embarque de cargas e 
descargas. Atualmente, parte desta estrutura está prejudicada em função do deslizamento de 
talude da pista de manobra. 

 
Figura 6. Estrutura do Porto de Rio Branco. 
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2.5.3 Porto de Porto Velho-RO 
 

O Porto de Porto Velho localiza-se na margem direita do Rio Madeira, a cerca de 2 km 
de Porto Velho, capital do estado de Rondônia, a uma distância de 80 km à montante da foz 
do Rio Jamari. É administrado pela Sociedade de Portos e Hidrovias de Rondônia (SOPH), 
por delegação ao estado de Rondônia. 

O Porto de Porto Velho é classificado como Porto Organizado definido no artigo 2º da 
Lei 12.815/13, e as operações portuárias devem ser realizadas por operadores portuários com 
fulcro no artigo 2º, inciso III da referida Lei. Mas, ao mesmo tempo, não realiza navegação de 
longo curso, não opera navios, visto que está instalado em um rio interior e opera apenas 
embarcações (balsas). 

O Porto de Porto Velho é um porto fluvial que atende exclusivamente a navegação 
hidroviária interior, não sendo visitado por navios de navegação marítima de longo curso ou 
de cabotagem. Assim sendo, toda a movimentação de cargas do porto tem sua origem, 
fundamentalmente, no tráfego entre Porto Velho e Manaus, portanto, nos rios Madeira e 
Amazonas. 

O acesso ao Porto de Porto Velho pode ser feito por rodovia (rodovias BR-364 e BR- 
319) ou pelo rio Madeira. Não existe acesso ferroviário na região, tampouco de dutovias, 
contudo, o Governo Federal projeta a construção da Ferrovia Ferronorte e a duplicação da 
BR-364 de Sapezal à Porto Velho. 

A rodovia Porto Velho-Rio Branco é inteiramente asfaltada, com pista de rolamento e 
acostamentos de cada lado. 
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A profundidade do Rio Madeira no Porto varia ao longo do ano, podendo atingir 17 
metros no período de cheia e 2 metros na vazante. O rio apresenta pontos críticos que 
dificultam a navegação durante a vazante, que deverão ser objeto de dragagem e/ou 
derrocagem. 

A ligação fluvial de relevância ao Porto de Porto Velho é feita pelo Baixo Madeira, que 
vai da foz até o início das cachoeiras, cerca de 1.100km da foz e um pouco a montante de 
Porto Velho. Admite a navegação de embarcações (balsas) de até 6,10 metros de calado no 
período das cheias (março/abril), e de embarcações calando até 2,10 metros no período da 
seca (agosto/setembro). 

Em razão de suas características (calado máximo, largura da rota de navegação, raios 
de curvaturas e declividade velocidade), as embarcações utilizadas no transporte de cargas 
na hidrovia são constituídas basicamente de chatas e barcaças com formação de comboio e 
empurrador. 

 

 Instalações físicas - As instalações físicas do Porto de Porto Velho resumem-se às 
instalações de acostagem, armazenagem, apoio, vias internas de circulação e de suprimento. 
Não há obras de abrigo nem obras de contenção, devido a boa localização do porto e 
características das margens, com taludes inclinação naturais estáveis. 

 Cais Flutuante - esse ponto de operação atende a movimentação de contêineres, 
granéis sólidos, carga geral, além de carga de projeto, sendo composto de 02 (dois) módulos 
flutuantes com 25m de largura e 115m de comprimento, ligados à margem por uma ponte 
metálica de 113,5m de vão. Possui 5 berços. As barcaças graneleiras possuem prioridade de 
atracação no berço que apresenta um carregador de granéis. 

 Um barranco de talude estável, mais a jusante, atendido por duas gruas fixas com 
capacidade operacional máxima de 3,5t e um guindaste móvel portuário (MHC) de 
capacidade de 70t de propriedade da operadora portuária Hermasa Navegação da Amazônia 
S.A, instalado através de um termo de cooperação com a SOPH, operando carga própria e 
de terceiros. 

 Pátio das gruas - nesse local são efetuadas as operações de carga e descarga de 
produtos das balsas através da utilização de 02 (duas) gruas com capacidade de 3,5t usadas 
para movimentação de carga geral e 01 (um) guindaste de capacidade de 40t que vem sendo 
usado para o descarregamento de adubo/fertilizante. 

 Rampas Ro-Ro (“roll-on/roll-of”) - Operação típica no embarque - desembarque de 
carretas que se destinam às cidades de Manaus (AM), Belém (PA), Cruzeiro do Sul (AC), 
Itacoatiara (AM) entre outras inúmeras carretas, na maioria das vezes, sofrem um transbordo 
de mercadorias no pátio localizado acima das rampas. Nestas operações são usadas duas 
rampas do tipo “Charriot”. 

 
Tabela 12. Esquema Operacional do Porto de Porto Velho. 

 

Local de atracação Tipos de movimentação 

 
 

Cais Flutuante 

 Embarque/Desembarque de contêineres. 

 Embarque/Desembarque de carga solta. 

 Embarque/Desembarque de carretas. 

 Embarque/Desembarque de granéis sólidos. 

Pátio Das Gruas  Carga/Descarga de mercadorias nas embarcações 

 

 
Rampas Ro-Ro 
(’roll-on/roll-off) 

 Transbordo de mercadorias de caminhão para carreta e 
embarque/desembarque na balsa com cavalo mecânico. 

 Transbordo de mercadorias de caminhão para carreta e 
embarque/desembarque sem cavalo mecânico. 

 Embarque/Desembarque direto de carreta na balsa sem transbordo e 
com cavalo mecânico. 
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Local de atracação Tipos de movimentação 

 Embarque/Desembarque direto de carreta na balsa sem transbordo e 
sem cavalo mecânico. 

 

As instalações de armazenagem existentes são constituídas por três armazéns 
cobertos para carga geral e por seis pátios descobertos, sendo quatro pavimentados e dois 
de terra batida. 

 

Os pátios pavimentados são denominados Pátio das Rampas, Pátio dos Guindastes, 
Pátio de Containers e Pátio de Espera de Graneis Sólidos. O Pátio das Rampas serve para o 
estacionamento de caminhões e carretas destinados ao embarque nas balsas ou que terão 
suas cargas transbordadas para outras carretas. O Pátio dos Guindastes serve ao 
estacionamento de carretas cuja carga destina-se ao transbordo na grua e no guindaste MHC. 

 

Os Pátios de Containers e Pátio de Espera constituem a retaguarda de pátios do porto, 
servem ao estacionamento de caminhões e a estocagem de containers. 

 

 Movimentação de Produtos 

 
Na Hidrovia Madeira-Amazonas são movimentados diversos tipos de cargas, tais 

como: complexo soja (grãos, farelo e óleo), milho, arroz, açúcar, fertilizantes, carretas, 
derivados de petróleo, cimento, hortifrutigranjeiros, eletroeletrônicos, veículos, produtos 
frigorificados, seixo, bebidas e carga geral diversificada. 

 
Tabela 13. Movimentação principais produtos 2007/2016. 

 

 

Produto 
  Movimentação (t)    

2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 

Soja 2.000.899 1.694.024 2.117.895 1.922.620 1.925.685 1.480.540 1.494.441 

Adubo 64.855 76.354      

Fertilizante       125.596 

Milho 319 551.650 680.454 976.449 780.032 1.006.056 530.324 

Contêineres 8.142  3.044 9.717 68.051 12.000 1.985 

Carretas 88.808  118.522 101.348 197.037 182.000 161.043 

Açúcar 33.948 33.600 36.688 54.916 104.753 62.000 32.939 

Madeira 471 3.010 3.686 3.720 1.442 9.522 9 

Telha  1.822      

Brita 14.136   9.786 7.296   

Carretas exp. 30.835 175.866 57.964 65.375 107.043 100.408  

Contêineres imp. 364 5.204 2.393 9.163 20.165 42.408  

Calcário       1.641 

Farelo de soja       7.497 

Além do Porto Público de Porto Velho, existem vários terminais privados na capital de 
Rondônia que movimentam os mais diversos tipos de mercadorias. 

 
Granéis líquidos 

a) Petróleo Sabbá S/A – SHELL 

b) Companhia Brasileira de Petróleo Ipiranga – IPIRANGA 
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Gás Liquefeito de Petróleo – GLP, gás em botijão 

c) Amazonas distribuidora de gás liquefeito de petróleo Ltda – AMAZONGÁS 

d) Sociedade Fogás Ltda – FOGÁS 
 
Granéis sólidos 

a) Transportes Bertolini Ltda – BERTOLINI 

b) Amaggi Exportação e Importação Ltda – AMAGGI/HERMASA 

c) Cargill Agrícola S/A – CARGILL 
 
Carga geral 

a) Itaituba Indústria de Cimentos do Pará S.A – NASSAU 
b) J.F. de Oliveira Navegação Ltda. – PASSARÃO 

 
3. MODAL RODOVIÁRIO 

 

3.1 Rede Rodoviária do Estado do Acre 

 
Os grandes eixos rodoviários no Acre são formados pelas rodovias federais BR-364 

com 871 km, e a BR-317, com 415 km, interligando ao longo de seu traçado dezoito dos 
vinte e dois municípios acreanos. Essas rodovias fazem a integração regional, nacional e 
internacional, no entanto, nenhuma está inteiramente concluída e, no aspecto 
internacional, há que considerar os investimentos rodoviários a serem feitos no lado 
peruano para estabelecer a conexão brasileira à rede pan-americana. 

 
Tabela 14. Extensão das Redes Rodoviárias Federal, Estadual e Municipal, por Situação e 

Tipo de Leito (Km). 
 

Tipo Federal Estadual Municipal Total 

Pavimentada 1.109,40 347,8 430,2 1.887,40 

Em obras de pavimentação 110,1 40 - 150,1 

Leito Natural - 183 4.054,00 4.237,00 

Implantadas - 9 2.536,50 2.545,50 

Em obras de implantação - - - - 

Planejadas 388,1 - - 388,1 

TOTAL 1.607,60 579,80 7.020,70 9.208,10 



Edital da Concorrência nº XX/2020 – Anexo 5 – Página 18 de 26  

Figura 7. Rede Rodoviária do Estado do Acre. 
 

 

De acordo com o Departamento Nacional de Infraestrutura de Transportes – DNIT, as 
distâncias entre as capitais foram definidas a partir da menor extensão pavimentada usando 
rodovias federais, estaduais ou municipais (Tabela 15). 

 
Tabela 15. Distância Rodoviária de Rio Branco às Demais Capitais do Brasil. 

 

Região Capital Distância (km) 

Região Norte 

Belém 4.931 

Boa Vista 2.230 

Manaus 1.445 

Palmas 3.764 

Porto Velho 544 

Região Centro-Oeste 

Brasília 3.123 

Campo Grande 2.684 

Cuiabá 1.990 

Goiânia 2.924 

Região Nordeste 

Aracajú 4.763 

Fortaleza 5.396 

João Pessoa 5.356 

Maceió 5.039 

Natal 5.533 

Recife 5.243 

Salvador 4.457 

São Luís 4.968 

Teresina 4.900 

Região Sudeste Belo Horizonte 3.584 

Rio de Janeiro 4.007 
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Região Capital Distância (km) 

 São Paulo 3.604 

Vitória 4.109 

Região Sul Curitiba 3.669 

Florianópolis 3.976 

Porto Alegre 4.196 
 

4. MODAL AEROVIÁRIO 

 
O sistema aeroviário é de suma importância no Acre, devido às grandes distâncias 

entre o Estado e outras capitais do país, além da falta de uma ligação terrestre adequada 
entre a capital, Rio Branco, e os municípios do interior. 

O modal aeroviário do estado do Acre é composto por dez pistas de pouso e 
decolagem, sendo três de uso público e sete de uso particular, e dois aeroportos (Tabela 16). 

 

Tabela 16. Aeródromos do Estado do Acre. 
 

Tipo e Localização Latitude Longitude Superfície 

Públicos    

Cruzeiro do Sul (Aeroporto de Cruzeiro) 7° 35’ 58’’ S 72° 46’ 10’’ W Asfalto 

Plácido de Castro (Aeroporto de Rio Branco) 9° 52’ 8’’ S 67° 53’ 53’’ W Asfalto 

Tarauacá 8° 9’ 17’’ S 70° 46’ 58’’ W Asfalto 

Novo Aeródromo de Feijó 8° 8’ 27’’ S 70° 20’ 50’’ W Asfalto 

Xapuri 10° 38’ 1’’ S 68° 33’ 2’’ W Grama 

Privados    

Rio Branco (Fazenda Água Limpa) 9° 58’ 13” S 67° 29’ 12” W Grama 

Rio Branco (Fazenda Nictheroy) 10° 16’ 3” S 67° 41’ 53” W Grama 

Jordão 9° 11’ 25” S 71° 56’ 49” W Asfalto 

Manoel Urbano 8° 50’ 57” S 69° 15’ 59” W Asfalto 

Marechal Thaumaturgo 8° 57’ 34” S 72° 46’ 47” W Asfalto 

Porto Walter 8° 16’ 18” S 72° 44’ 43” W Asfalto 

Santa Rosa do Purus 9° 26’ 47” S 70° 28’ 58” W Grama 

 

Apenas duas empresas realizam transporte aéreo no estado do Acre, Gol e Latam, 
com voos domésticos para Brasília e Porto Velho (Tabela 17). 

 
Tabela 17. Empresas Aéreas Atuantes no Estado do Acre. 

 

Empresa Origem Destino Frequência 

 
Gol 

 Brasília  

Rio Branco Porto Velho  
Diário 

 Cruzeiro do Sul  

Cruzeiro do Sul Rio Branco  

Latam Rio Branco Brasília Diário 
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Além das companhias Gol e Latam, o estado do Acre possui algumas empresas que 
realizam o serviço de aerotáxi, realizando voos de curta distância, viabilizando o translado em 
épocas de chuva, onde a BR-364 fica intransitável (Tabela 18). 

 
Tabela 18. Empresas de Táxi Aéreo Atuantes no Estado do Acre. 

 

Cidade Empresa 

Rio Branco 

Envira Táxi Aéreo 

Ocidental Táxi Aéreo 

Ortiz Táxi Aéreo 

Radial Aerotáxi 

Rima - Rio Madeira Aerotáxi 

Rio Branco Aerotáxi 

TAP - Táxi Aéreo Pauiniense 

Cruzeiro do Sul Tucano Táxi Aéreo 

Feijó Rima - Rio Madeira Aerotáxi 

Tarauacá 
Rima - Rio Madeira Aerotáxi 

 
 

Rio Branco Aerotáxi 

 
5. ACESSO ÀS FLORESTAS ESTADUAIS DO RIO GREGÓRIO 

 

O acesso às Florestas Estaduais do Rio Gregório pode ser feito pelas vias rodoviária, 
fluvial ou aérea. 

 

5.1 Rodoviário 
 

5.1.1 BR-364 
 

Por meio rodoviário o acesso é efetuado pela rodovia BR-364, que liga a capital do 
Estado, Rio Branco, à Cidade de Cruzeiro do Sul passando pelo limite sul das Florestas 
Estaduais do Mogno e Rio Gregório e pelo limite norte da Floresta Estadual do Rio Liberdade. 
A partir de Rio Branco se faz a interligação com o restante do país, através da mesma rodovia. 

A BR-364 é asfaltada em sua integralidade, muito embora as condições do pavimento 
sejam bastante ruins, especialmente no trecho entre as florestas e o município de Sena 
Madureira. 

 
Tabela 19. Distâncias das Florestas até Principais Municípios. 

 

Município Gregório Mogno Liberdade 

Cruzeiro do Sul 210 140 120 

Tarauacá 50 83 110 

Rio Branco 498 533 560 

 
5.1.2 Estradas internas e Ramais 

 

As estradas internas limitam-se às que dão acesso aos lotes e casas dos moradores 
das Florestas Estaduais, localizadas ao longo da BR-364. Não há estradas ou ramais para 
acesso ao interior da Floresta. 
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5.2 Fluvial 

 
O transporte fluvial, até a década de 70, era a principal via de acesso à região onde 

estão localizadas as Floresta Estaduais, tendo perdido importância após a construção da BR- 
364. 

Os rios Liberdade, Gregório, Acurauá e o Igarapé Tauari são os cursos d’água mais 
importantes na navegação, no entanto, embora não haja estudos publicados acerca da sua 
navegabilidade, sabe-se que são navegáveis por pequenas embarcações no período de 
cheia. 

Há relatos de que se pode trafegar com pequenas balsas pelo rio Liberdade nos 
períodos em que o rio está cheio para transporte de máquinas e equipamentos. Neste caso, 
o acesso deveria ser feito pelo Rio Juruá. 

Para o acesso à F.E do Rio Gregório, os rios Gregório e Acurauá e seus tributários 
garantem o acesso ao interior da UC, porém, com precariedade no período da seca. Pelo rio 
Acurauá é possível se deslocar até a cidade de Tarauacá (AC) e Envira (AM), enquanto que 
pelo Gregório é possível chegar aos municípios de Ipixuna e Eirunepé (AM). 

O acesso à F.E. do Rio Liberdade pode ser feito através do Rio Liberdade, tributário 
do Rio Juruá. Porém, a distância e as dificuldades de navegação (especialmente no verão 
com o baixo nível das águas) inviabiliza este tipo de acesso. A região central é acessada no 
verão através dos “varadouros” e no inverno pelos rios Liberdade e Tauari, e igarapés Extrema 
e São João. 

Para acessar a F.E. do Mogno é possível se deslocar através dos rios Liberdade e 
Gregório, tributários do rio Juruá. Porém, a distância e as dificuldades de navegação 
(especialmente no verão com o baixo nível das águas) inviabilizam este tipo de acesso. No 
entanto, foi possível constatar que os moradores da região do baixo Gregório mantêm 
relações com os municípios de Ipixuna e Eirunepé localizados no estado do Amazonas. 

 
5.3 Aéreo 

 

Como alternativa ao acesso às florestas existem voos regulares (terças e quintas) de 
Rio Branco para Tarauacá (escala em Jordão), companhia Rio Branco Aerotáxi. 

As cidades de Cruzeiro do Sul e Rio Branco são atendidas por voos diários das 
empresas GOL e TAM com destinos para Brasília e Porto Velho. 

Adicionalmente, as cidades de Cruzeiro do Sul, Tarauacá e Feijó, possuem empresas 
de Taxi Aéreo, as quais podem ser utilizadas para voos programados. 

 
6. POLOS MADEIREIROS DO ACRE QUE PODEM SER BENEFICIADOS PELAS 

CONCESSÕES 

 
A região do Baixo Acre, especialmente os municípios de Bujari, Porto Acre e Rio 

Branco, concentra a maior parte da madeira produzida no Acre, junto com o município de 
Sena Madureira (Região do Purus) correspondem a mais da metade de toda madeira em tora 
produzida no Estado (Tabela 20). 
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Tabela 20. Quantidade e valor dos produtos, carvão vegetal, lenha e madeira em tora, da 

extração vegetal de madeiras em 2015. 
 

Carvão Vegetal Lenha Madeira em Tora 

 Município Qtdade. 

(1.000 t) 

Valor 

(R$ 1.000) 

Qtdade. 

(1.000 m³) 

Valor 

(R$ 1.000) 

Qtdade. 

(1.000 m³) 

Valor 

(R$ 1.000) 

 Assis Brasil 5 4 4.916 64 550 47 

 

A
lt

o
 A

c
re

 

Brasiléia 39 32 18.740 244 2.193 186 

Epitaciolândia 55 47 17.500 245 12.389 1.177 

Xapuri 14 16 9.617 135 5.412 465 

 Subtotal 113 99 50.773 688 20.544 1.875 

 Acrelândia 240 175 4.775 65 11.545 1.039 

 Bujari 146 108 7.401 93 35.588 3.025 

 B
a
ix

o
 A

c
re

 Capixaba 489 391 4.578 55 18.253 1.643 

Plácido de Castro 92 75 13.675 186 5.280 449 

Porto Acre 478 416 19.726 262 27.713 2.356 

 Rio Branco 157 172 28.611 343 45.000 3.600 

 Senador Guiomard 48 44 14.490 193 485 39 

 Subtotal 1.650 1.381 93.256 1.197 143.864 12.151 

 Cruzeiro do Sul 75 98 106.540 1.601 4.081 388 

 Mâncio Lima 88 68 13.200 198 3.185 303 

 

J
u

ru
á
 

Marechal Thaumaturgo 12 12 56.256 619 3.200 304 

Porto Walter 6 7 30.555 336 1.080 103 

 Rodrigues Alves 31 25 41.687 459 5.589 419 

 Subtotal 212 210 248.238 3.213 17.135 1.517 

 Manoel Urbano 31 37 1.711 22 21.262 1.722 

 

P
u

ru
s
 

Santa Rosa do Purus 12 12 4.528 51 2.320 167 

Sena Madureira 68 60 22.843 336 56.084 4.767 

 Subtotal 111 109 29.082 409 79.666 6.656 

T
a
ra

u
a
c
á
- 

E
n

v
ir

a
 

Feijó 194 241 24.117 271 18.956 1.801 

Jordão 22 24 19.643 255 1.521 149 

Tarauacá 165 160 28.810 452 3.627 355 

 Subtotal 381 425 72.570 978 24.104 2.305 

 
Total 2.467 2.224 493.919 6.485 285.313 24.504 

 

O Estado do Acre possui atualmente 34 empresas licenciadas, sendo a maior parte na 
região do Baixo Acre. 

O Governo do Acre há alguns anos estabeleceu um conjunto de políticas que 
contribuíssem para o uso sustentado dos recursos florestais do Estado. Entre as ações 
adotadas foi realizado um investimento no desenvolvimento e implantação de projetos 
industriais por parte do setor público com o intuito de agregar valor ao recurso florestal, 
gerando emprego, rendas e impostos localmente. 
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O princípio destas ações é de que o setor público assumisse a responsabilidade pelo 
desenvolvimento do projeto industrial e, se necessário, participar da implantação em parceria 
com o setor privado. O gerenciamento das operações, no entanto, é realizado pelo setor 
privado. 

Dentro deste contexto, o governo do Estado do Acre implantou complexos industriais 
com foco na utilização de produtos oriundos da produção florestal: fábricas (pisos, laminados, 
serrados, dentre outros) e movelarias que permitissem a geração de emprego e renda de 
pequenos e micro empresários vinculados ao ramo da marcenaria. 

 

 Fábrica de Xapuri 
 

O Complexo Industrial Florestal de Xapuri é uma aliança público-privada-comunitária, 
gerido também pelo governo do Estado, por meio da Agência de Negócios do Acre – ANAC. 

Com uma capacidade de produção (produto beneficiado) de 800m³/mês, a indústria 
produz pisos, decks, batentes, vistas, forros e pergolados, destinados ao mercado externo, 
especialmente Europa, China, Estados Unidos e Peru. 

As atividades no complexo foram retomadas em 2017, para abastecer a indústria, 
pretende-se adquirir madeira provenientes de planos de manejo de terceiros, propriedades 
próprias (a serem adquiridas) ou mesmo compra de madeira em tora de outras empresas. As 

espécies de interesse são, a princípio, cumaru ferro, jatobá, garapeira, tauari. 
 

 Fábrica de Tarauacá 
 

A fábrica implantada em Tarauacá é um empreendimento originado de uma parceria 
entre o governo do Estado e o Banco Nacional de Desenvolvimento Econômico e Social – 
BNDES. Atualmente a indústria está desativada, mas conta com estrutura de barracões e 
máquinas com capacidade de atuar em duas linhas de produção independentes, serrando 
anualmente, cerca de 40 mil m³ em toras. 

 
Figura 8. Indústria de Tarauacá. 
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Fonte: STCP, 2017. 

 

 Polos Moveleiros 

 
O Estado do Acre possui 9 polos moveleiros instalados, dos quais 8 (exceção de 

Tarauacá) estão em operação. 

Tratam-se de estruturas de galpões, com cerca de 400m² construídas pelo Governo 
do Estado, cedidas a profissionais do setor moveleiro do estado. 

Tratam-se de microempresas, marcenarias em sua maioria, que atendem ao mercado 
local através do fornecimento de móveis, portas, caixilhos, janelas, entre outros. 

 
Tabela 21. Polos Moveleiros do Acre. 

 

Município Status N° Galpões 
N° de empresas / 

Cooperados 

Brasiléia Ativo 12 12 

Epitaciolândia Ativo 10 10 

Acrelândia Ativo 10 10 

Xapuri Ativo 8 8 

Rio Branco Ativo 26 26 

Sena Madureira Ativo 12 18 

Feijó Ativo 12 16 

Tarauacá Inativo - - 

Cruzeiro do Sul Ativo 16 17 

Total  106 117 
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Figura 9. Polos Moveleiros do Estado do Acre. 

 
Polo de Xapuri 

 

 

Polo de Epitaciolândia 
 

 

Polo de Brasiléia 
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Polo de Feijó 
 

 

Polo de Tarauacá Polo de Sena Madureira 
 

 

Polo de Cruzeiro do Sul 
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ANEXO 6 

PRODUTOS PASSÍVEIS DE EXPLORAÇÃO 

1. PRODUTO OBJETO DA CONCESSÃO 

 
1.1 Madeira em tora 
 
 Definição  

 
Seção do fuste de árvores abatidas, em formato roliço, destinada ao processamento 

industrial. 
 
 Condições especiais e exclusões 
 

Espécies florestais que também sejam provedoras de produtos florestais não 
madeireiros de uso exclusivo de comunidades locais devem ser manejadas de forma a 
garantir a produção sustentável desses produtos. Provisões especiais nesse sentido 
deverão constar do Plano de Manejo Florestal Sustentável (PMFS) e ser aprovadas pelo 
órgão gestor. 

Serão imunes de corte todas as espécies madeireiras protegidas por lei, norma 
federal ou local ou se assim estiverem previstas no Plano de Manejo da Unidade de 
Conservação (Plano Gestor). 
 
2. DIREITOS VETADOS E OUTRAS PROVIDÊNCIAS 

 
 É vedada a outorga de qualquer dos seguintes direitos no âmbito da concessão 

florestal: 
 

i. Titularidade imobiliária ou preferência em sua aquisição; 
ii. Acesso ao patrimônio genético para fins de pesquisa e desenvolvimento, 

bioprospecção ou constituição de coleções; 
iii. Uso dos recursos hídricos acima do especificado como insignificante, nos 

termos da Lei Federal no 9.433, de 8 de janeiro de 1997; 
iv. Exploração dos recursos minerais; 
v. Exploração de recursos pesqueiros ou da fauna silvestre; 
vi. Comercialização de créditos decorrentes da emissão evitada de carbono em 

florestas naturais. 

 No caso de reflorestamento de áreas degradadas ou convertidas para uso 
alternativo do solo, o direito de comercializar créditos de carbono poderá ser 
incluído no objeto da concessão, nos termos de regulamento. 

 O manejo da fauna silvestre pelas comunidades locais observará a legislação 
específica. 

 

 

http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/LEIS/L9433.htm
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ESTADO DO ACRE 

SECRETARIA DE ESTADO DE MEIO AMBIENTE – SEMA 
 

ANEXO 7 
 

REGRAS DE VISITAÇÃO ÀS UNIDADES DE MANEJO FLORESTAL (UMFs) 

 
1. AGENDAMENTO 

 

1.1 Visita de Reconhecimento 

 
As visitas de reconhecimento deverão ser agendadas com a Comissão Especial de 

Licitação (CEL) nº , com anuência da Secretaria de Estado de Meio Ambiente do 
Acre – SEMA, conforme os seguintes procedimentos e premissas e demais orientações do 
Edital de Concorrência nº   /   : 

 

 Os agendamentos podem ser realizados a partir da data de publicação do Edital 
de concessão até 20 (vinte) dias antes da data prevista para apresentação de 
propostas; 

 Solicitação deve ser encaminhada por meio de correio eletrônico 

  . 
 

O interessado deverá informar os seguintes dados no momento da solicitação de 
agendamento: 

 

 Nome completo, CPF e telefone para contato das pessoas que realizarão a visita 
em campo, assim como um contato de uma pessoa a ser comunicada, em caso 
de imprevistos durante a visitação; 

 Razão social, CNPJ e telefone das empresas representadas; 

 A(s) UMF(s) que deseja visitar, de preferência o(s) local(is) exato(s) da visitação;  
e 

 O dia e horário em que deseja realizar a visita. 
 

Alterações nos dados apresentados no agendamento poderão ser efetivadas com no 
mínimo 5 (cinco) dias úteis de antecedência, através dos mesmos meios os quais se 
realizou o agendamento. 

 

1.2 Levantamento de informações adicionais 

 
Para levantamento de dados adicionais, os interessados deverão encaminhar

requisição   por   escrito,   por   meio   de correio  eletrônico     
antecedência mínima de 15 (quinze) dias. 

Deverão constar da requisição: 
 

 Nomes e dados pessoais das pessoas que acessarão a(s) UMF(s); 

 Descrição das informações a serem coletadas; 

 Metodologia empregada na coleta de informações; 

 Descrição dos locais onde será feita a coleta de informações. 

à CEL, com 
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A visita para levantamento de informações complementares será condicionada à 
anuência da SEMA e às normas estabelecidas no Plano de Manejo da Unidade de 
Conservação, na qual se insere a UMF em questão. 

Em ambos os casos a CEL enviará, por meio de correio eletrônico e, no máximo em 

5 (cinco) dias úteis, carta com os dados da visita, que deverá ser impressa e apresentada na 
ocasião da visita à UMF indicada no agendamento. 

 
2. OPERACIONALIZAÇÃO DA VISITA 

 

A CEL agendará, com cada interessado em realizar a visita, reunião (presencial ou 
por videoconferência) a fim de discutir: 

 

 Logística da viagem; 

 Data e horário; 

 Local de encontro; 

 Equipamento de Proteção Individual necessários para visitação; e 

 Outros assuntos relevantes à visita. 
 

Na ocasião da visita, os interessados deverão apresentar a carta, conforme modelo 
fornecido pela SEMA, com os dados de confirmação da mesma. O transporte até o local de 
visitação deverá ser providenciado por meios próprios, não havendo responsabilidade por 
parte do Poder Concedente. 

No caso em que o interessado optar por realizar sobrevoo na área, não será 
obrigatório a presença de representante da SEMA, somente se o interessado optar pelo 
acompanhamento. 

Apenas as pessoas identificadas quando da realização do agendamento poderão ter 
acesso às áreas das Unidades de Manejo Florestal. 

A visita será liberada a partir de assinatura do proponente de termo de aceite das 
normas e roteiro da visita. 

 

3. PROIBIÇÕES 
 

As proibições e permissões estão vinculadas às Normas Gerais e Específicas das 
Zonas da Unidade de Conservação (UC). Portanto, fica proibido no dia da visitação: 

 

 Coletar flores, frutos, sementes, folhas ou qualquer material de natureza vegetal, 
animal ou mineral; 

 Retirar do local, mover ou danificar qualquer objeto, peça, construção e vestígio 
do patrimônio cultural, histórico, arqueológico e paleontológico da UC; 

 Gerar ruídos que possam perturbar a fauna local; 

 Circular em áreas não autorizadas e sem o uso de Equipamento de Proteção 
Individual (EPI); 

 Utilizar imagens do complexo florestal, geradas na visita, para fins comerciais; e 

 Em se tratando de realização de sobrevoo, fica proibido pousar em pistas 
clandestinas que porventura contenham no interior do complexo florestal. 

 
Será admitido no máximo 5 (cinco) representantes por licitante, sendo que pessoas 

não autorizadas não poderão acessar as áreas das Unidades de Manejo Florestal. 
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4. CUSTOS PARA VISITAS 

 
Todos os custos de logística, alimentação, contratação de serviços e apoio ao 

transporte à(s) referida(s) UMF(s) serão de responsabilidade do interessado, devendo a 
SEMA apenas dispor de um técnico para acompanhar os visitantes. 

 

5. CONSIDERAÇÕES GERAIS 

 

A CEL e a SEMA não se responsabilizam por danos ou acidentes ocorridos com os 
interessados ou o patrimônio estadual durante a visita. 

A coordenação geral da visita fica a cargo de um técnico disponibilizado pela SEMA, 
que relatará quaisquer ocorrências e responderá a dúvidas ou questionamentos, os quais 
poderão ser encaminhados à Comissão Especial de Licitação, desde que solicitado pelo 
interessado. 

As regras de visitação previstas no Edital e neste Anexo não afastam as limitações 
estabelecidas no Plano de Manejo das Unidades de Conservação (PMUCs). 

O visitante deverá assinar declaração de que realizou o reconhecimento do local por 
meio de visita ou sobrevoo ou que possui conhecimento da área não sendo necessário o 
reconhecimento. No caso da realização do reconhecimento do local, o visitante deverá 
assinar um termo de aceite das normas estabelecidas para visitação. 

No ato da visitação, o interessado deverá assinar o livro de visitantes, bem como 
preencher uma ficha de visitação, contendo os dados de cada visitante, contendo nome 
completo, RG, CPF, endereço e profissão. 

Após a realização da visita, o interessado deverá encaminhar à CEL um relatório 
simplificado sobre a visita realizada, contendo local visitado com coordenadas e fotografias, 
os integrantes da empresa visitante, as impressões obtidas com a visita e os dados 
levantados. 
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ESTADO DO ACRE 

SECRETARIA DE ESTADO DE MEIO AMBIENTE – SEMA 

ANEXO 8 

DECLARAÇÕES 

1. MODELO DE DECLARAÇÃO DE RESPONSABILIDADE TRABALHISTA 

 
 

 
CONCORRÊNCIA Nº /2020 

 
 

 

A empresa.........................................................................., inscrita no CNPJ 
nº............................, por intermédio de seu representante legal o(a) 
Sr(a)...................................., portador(a) da Carteira de Identidade 

nº....................................... e do CPF nº ..................................., DECLARA, para fins do 
disposto no inciso V do art. 27 da Lei Federal nº 8.666, de 21 de junho de 1993, acrescido 
pela Lei Federal nº 9.854, de 27 de outubro de 1999, que não emprega menor de dezoito 
anos em trabalho noturno, perigoso ou insalubre e não emprega menor de dezesseis anos. 

 
 

Ressalva: emprega menor, a partir de quatorze anos, na condição de aprendiz (   ). 

 

Declara ainda que está plenamente ciente do teor e da extensão desta declaração e 
que detém plenos poderes e informações para firmá-la. 

 
 

 
.......................................................................... 
(local e data) 

 
 
 
 
 

.......................................................................... 
(assinatura e carimbo - representante legal) 

 
 
 

 
(Observação: em caso afirmativo, assinalar a ressalva acima) 



2. MODELO DE DECLARAÇÃO DE INEXISTÊNCIA DE FATOS IMPEDITIVOS 
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CONCORRÊNCIA Nº  /2020 
 
 

 

A empresa.........................................................................., inscrita no CNPJ 
nº............................, por intermédio de seu representante legal o(a) 
Sr(a)...................................., portador(a) da Carteira de Identidade 
nº....................................... e do CPF nº ..................................., DECLARA, em atendimento 

ao item 7.4.1.1.2. do Edital nº .............  e ao art. 32, §2º, da Lei Federal nº 8.666/93, a 
inexistência de fato superveniente impeditivo da sua habilitação, ciente da obrigatoriedade de 
declarar ocorrências posteriores. 

 
 

Declara ainda que  está plenamente ciente do teor e da extensão desta declaração e que detém 
plenos poderes e informações para firmá-la. 

 
 

 
.......................................................................... 
(local e data) 

 
 
 
 
 

.......................................................................... 
(assinatura e carimbo - representante legal) 



3. MODELO DE DECLARAÇÃO DE ELABORAÇÃO INDEPENDENTE DE PROPOSTA 
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CONCORRÊNCIA Nº  /2020 
 
 

 

A empresa.........................................................................., inscrita no CNPJ 
nº............................, por intermédio de seu representante legal o(a) 
Sr(a)...................................., portador(a) da Carteira de Identidade 
nº....................................... e do CPF nº ................................... , para fins do disposto no item 
7.4.1.1.3 do Edital nº .................... de licitação da SEMA/AC, DECLARA, sob as penas da 
lei, em especial o art. 299 do Código Penal Brasileiro, que: 

 
(a) a proposta apresentada para participar da .................... (identificação da licitação) foi 
elaborada de maneira independente pelo(a) .............................. (Licitante/Consórcio), e o 
conteúdo da proposta não foi, no todo ou em parte, direta ou indiretamente, informado, 
discutido ou recebido de qualquer outro participante potencial ou de fato da ........................ 

(identificação da licitação), por qualquer meio ou por qualquer pessoa; 

(b) a intenção de apresentar a proposta elaborada para participar da .......................... 
(identificação da licitação) não foi informada, discutida ou recebida de qualquer outro 
participante potencial ou de fato da........................... (identificação da licitação), por qualquer 

meio ou por qualquer pessoa; 

(c) que não tentou, por qualquer meio ou por qualquer pessoa, influir na decisão de qualquer 
outro participante potencial ou de  fato da ........................... (identificação da licitação) quanto 
a participar ou não da referida licitação; 

(d) que o conteúdo da proposta apresentada para participar da ......................... 
(identificação da licitação) não será, no todo ou em parte, direta ou indiretamente, 
comunicado ou discutido com qualquer outro participante potencial ou de fato da 
......................... (identificação da licitação) antes da adjudicação do objeto da referida 
licitação; 

(e) que o conteúdo da proposta apresentada para participar da ......................... 
(identificação da licitação) não foi, no todo ou em parte, direta ou indiretamente, informado, 
discutido ou recebido de qualquer integrante da ......................... (órgão licitante) antes da 
abertura oficial das propostas; e 

(f) que está plenamente ciente do teor e da extensão desta declaração e que detém plenos 
poderes e informações para firmá-la. 

 
 

 
.......................................................................... 
(local e data) 

 
 

.......................................................................... 
(assinatura e carimbo - representante legal) 



4. MODELO DE DECLARAÇÃO DE APTIDÃO FINANCEIRA 
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CONCORRÊNCIA Nº  /2020 
 
 

 

A empresa........................................................................., inscrita no CNPJ 
nº............................, por intermédio de seu representante legal o(a) 
Sr(a)...................................., portador(a)         da         Carteira de Identidade 
nº....................................... e do CPF nº ................................... , para fins do disposto no item 
7.4.1.1.4 do Edital nº .................... de licitação da SEMA/AC, DECLARA, que possui aptidão 
financeira para a execução do contrato de concessão florestal, em conformidade com o 
inciso III do art. 27 e 

§§ 1º e 5º do art. 31 da Lei 8.666/93. 

 

Declara ainda que está plenamente ciente do teor e da extensão desta declaração e 
que detém plenos poderes e informações para firmá-la. 

 
 

 
........................................................................... 
(local e data) 

 
 
 
 
 

.......................................................................... 
(assinatura e carimbo - representante legal) 



5. MODELO DE DECLARAÇÃO DE AUSÊNCIA DE DECISÕES CONDENATÓRIAS 
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CONCORRÊNCIA Nº  /2020 
 
 

 

A empresa.........................................................................., inscrita no CNPJ 
nº............................, por intermédio de seu representante legal o(a) 
Sr(a)...................................., portador(a) da Carteira de Identidade 
nº....................................... e do CPF nº ................................... , para fins do disposto no item 
7.4.1.1.5 do Edital nº .....................  de licitação da SEMA/AC, DECLARA, sob as penas da 
lei, que até a presente data não há contra si decisões condenatórias transitadas em julgado 
em ações penais relativas a crime contra o meio ambiente ou a ordem tributária ou a crime 
previdenciário, nos termos do art. 19 da Lei 11.284/06. 

 
 

Declara ainda que está plenamente ciente do teor e da extensão desta declaração e 
que detém plenos poderes e informações para firmá-la. 

 
 

 
.......................................................................... 
(local e data) 

 
 
 
 
 

.......................................................................... 
(assinatura e carimbo - representante legal) 



6. MODELO DE DECLARAÇÃO DE RESPONSABILIDADE SOCIAL 
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CONCORRÊNCIA Nº  /2020 
 
 

 

A empresa.........................................................................., inscrita no CNPJ 
nº............................, por intermédio de seu representante legal o(a) 
Sr(a)...................................., portador(a) da Carteira de Identidade 
nº....................................... e do CPF nº ................................... , para fins do disposto no item 
7.4.1.1.6 do Edital nº .................... de licitação da SEMA/AC, DECLARA, sob as penas da 
lei, que não realiza nem emprega agentes que permitam a prática ou façam apologia, 
incentivo, mediação ou favorecimento da prostituição infantil ou outra forma de exploração 
sexual de criança ou adolescente ou de vulnerável, nos termos da Constituição Federal art. 
227; Lei 12.015/09 e Lei 11.284/06 Art. 45, §1º, X. 

 
 

Declara ainda que está plenamente ciente do teor e da extensão desta declaração e 
que detém plenos poderes e informações para firmá-la. 

 
 

 
.......................................................................... 
(local e data) 

 
 
 
 
 

.......................................................................... 
(assinatura e carimbo - representante legal) 
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7. MODELO DE DECLARAÇÃO DE INEXISTÊNCIA DE TRABALHO ESCRAVO 

 
 

 
CONCORRÊNCIA Nº  /2020 

 
 

 

A empresa.........................................................................., inscrita no CNPJ 
nº............................, por intermédio de seu representante legal o(a) 
Sr(a)...................................., portador(a) da Carteira de Identidade 
nº....................................... e do CPF nº ................................... , para fins do disposto no item 
7.4.1.1.7 do Edital nº .................... de licitação da SEMA/AC, DECLARA, sob as penas da 
lei, que não consta no Cadastro de Empregadores que tenha submetido trabalhadores a 
condições análogas às de escravo, conforme Portaria Interministerial MTE/SDH nº 2, de 12 
de maio de 2011. 

 
 

Declara ainda que: (i) para os efeitos e sob as penas da lei a empresa não pratica ou aceita a 
exploração de trabalho escravo ou em condições análogas às de escravo; e (ii) está plenamente 
ciente do teor e da extensão desta declaração e que detém plenos poderes e informações para firmá-
la. 

 
 

 
.......................................................................... 
(local e data) 

 
 
 
 
 

.......................................................................... 
(assinatura e carimbo - representante legal) 
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ESTADO DO ACRE 

SECRETARIA DE ESTADO DE MEIO AMBIENTE – SEMA 

ANEXO 9 

ORIENTAÇÕES PARA O PROCESSAMENTO DAS GARANTIAS 

As orientações para o processamento das garantias para a concessão florestal, 
segue as regras estabelecidas e demais disposições expostas neste anexo (em linha com o 
Art. 21 da Lei Federal nº 11.284/2006 e com os Arts. 31, III e 56 da Lei Federal nº 
8.666/1993). 

 
1. GARANTIA DE PROPOSTA 

 
1.1. A garantia de proposta deverá ser submetida juntamente com a documentação de 
habilitação, sendo que sua falta resultará na inabilitação do concorrente. 

1.2. Conforme o art. 56, §1º, da Lei Federal nº 8.666/1993, a garantia de proposta deverá 
ser oferecida em qualquer das modalidades previstas na lei, conforme descritas nesse 
anexo, e sua validade acompanhará o prazo estipulado para a proposta. 

I. Caso a adjudicação não ocorra dentro do período de validade da proposta, a SEMA 
solicitará aos licitantes a prorrogação do prazo de vencimento das garantias sujeitas a 
expiração. 

1.3. A execução da garantia de proposta ocorrerá nos seguintes casos: 

i) retirada, pela proponente, de sua proposta, dentro do prazo de validade; 

ii) não cumprimento pela adjudicatária das obrigações prévias à celebração do 
contrato; 

iii) recusa da adjudicatária em celebrar o contrato. 

1.4. A devolução da garantia de proposta dos licitantes ocorrerá: 

i) em até 15 (quinze) dias após a conclusão da fase de habilitação, para os licitantes 
desclassificados na fase de habilitação; 

ii) em até 15 (quinze) dias após a assinatura dos contratos de concessão florestal, 
para os demais licitantes. 

 

2. GARANTIA DE EXECUÇÃO DO CONTRATO 
 

2.1. Prestação da Garantia de Execução do Contrato 

 
2.1.1. A manutenção dos direitos outorgados pelo contrato de concessão florestal será 
condicionada pela garantia contratual. 

2.1.2. A execução da garantia seguirá percentuais do Valor de Referência do Contrato 
(VRC) e as fases determinadas no Edital de Concorrência nº XX/2020 de licitação para 
concessão de floresta pública estadual. 

2.1.3. Para observar o disposto no §3º do art. 21 da Lei Federal nº 11.284/2006, as 
garantias deverão ser realizadas em prazo definido pelo Edital para pessoa jurídica de 
pequeno porte, microempresas e associações de comunidades locais. 

2.1.4. O adiantamento da prestação de uma ou mais fases da garantia de execução do 
contrato é facultado ao concessionário. 

2.1.5. Os valores das diferentes fases que compõem a garantia em modalidades diferentes 
poderão ser opcionalmente mantidos pelo concessionário, ou integradas em modalidade 
única. 
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2.1.6. Poderá ser utilizada uma das diferentes modalidades de garantia previstas em lei para 
a prestação e atualização da garantia em cada fase de execução do contrato. 

2.1.7. A prestação da garantia de execução do contrato deverá ser instituída através das 
modalidades estabelecidas no § 1º do art. 56 da Lei Federal nº 8.666/1993, c/c § 2º do art. 
21 da Lei Federal nº 11.284/2006, conforme regras apresentadas a seguir. 

a) Caução em Dinheiro: somente será considerada como caução em dinheiro prestada 

aquela em que se apresente comprovante de depósito na Caixa Econômica Federal 
(CEF), nos termos do Decreto Federal nº 93.872, de 23 de dezembro de 1986. 

b) Caução em Títulos da Dívida Pública: de acordo com a Lei Federal nº 10.179/2001 
(dispõe sobre os títulos da dívida pública de responsabilidade do Tesouro Nacional, 
consolidando a legislação em vigor sobre a matéria), os títulos da dívida pública deverão 
ser aceitos por seu valor nominal, desde que emitidos sob forma escritural, por meio de 
registro em sistema centralizado de liquidação e custódia autorizado pelo Banco Central 
do Brasil, bem como avaliados pelos seus valores econômicos, como definido pelo 
Ministério da Fazenda. Títulos da dívida pública pendentes de condição ou termo, fora 
de seus prazos de validade, ou que estejam prescritos, não deverão ser aceitos como 
garantia válida. 

c) Seguro-Garantia: a emissão de seguro-garantia deverá ser realizada por entidade 
com registro na Superintendência de Seguros Privados (SUSEP). O mesmo deve ser 
ressegurado de acordo com a legislação sobre este assunto, figurando como 
adjudicatário o tomador. A Secretaria de Estado de Meio Ambiente do Acre, CNPJ nº 
63.601.769/0001-85 deverá figurar como beneficiário do seguro-garantia. 

d) Fiança Bancária: a emissão de fiança bancária deverá ser feita por instituição 
bancária registrada no Banco Central do Brasil, tendo a Secretaria de Estado de Meio 
Ambiente do Acre, CNPJ nº 63.601.769/0001-85 como favorecida. 

 

2.2. Execução da Garantia do Contrato 
 
2.2.1. Em caso de rescisão ou inadimplência contratual, a execução da garantia deverá ser 
realizada, podendo ser efetuada nos casos de: 

a) Ressarcimento de prejuízos a terceiros e ao erário, causados por ação ou omissão do 
concessionário no cumprimento do objeto do contrato, incluindo a infraestrutura de 
órgãos governamentais e dos bens reversíveis da concessão; 

b) Inadimplência das obrigações financeiras contratuais e suas atualizações monetárias, 
cujo o valor ultrapasse o valor prestado em garantia, inclusive dos custos do Edital; 

c) Em caso de rescisão contratual, excetuando-se o caso previsto no inciso IX, art. 45 da 
Lei 11.284 de 2006; 

d) Na constatação de prestação de informação falsa para o cumprimento da proposta 
técnica e investimentos associados à bonificação, garantindo de ampla defesa e 
contraditório; 

e) Condenação definitiva do poder concedente por conta de atos de responsabilidade 
do concessionário durante execução do contrato; e 

f) Execução da garantia contratual para ressarcir a Administração, e dos valores das 
multas e indenizações a ela devidos. 

2.2.2. Caso o valor da garantia não seja suficiente para a cobertura dos eventos listados 
acima, o concessionário permanecerá responsável pelo valor remanescente. 

2.2.3. A garantia de execução do contrato também poderá ser executada sempre que o 
concessionário não adotar, após notificação, providencias para sanar inadimplemento de 
obrigação legal, contratual ou regulamentar. 
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2.2.4. A execução da garantia será precedida de processo administrativo que irá qualificar e 
quantificar os danos e montantes devidos, assegurando-se ao concessionário o direito ao 
contraditório e à ampla defesa. 

 
2.3. Renovação das Garantias 

 

2.3.1. De modo a cobrir o tempo total de execução do contrato, ou enquanto existir 
responsabilidade do concessionário pela sua execução, as garantias contratuais deverão 
ser renovadas, conforme a duração de seu prazo de validade. 

 
2.4. Recomposição da Garantia 

 
2.4.1. Caso haja descumprimento das obrigações contratuais, e a garantia seja executada, a 
recomposição dos valores deverá ser feita em um prazo máximo estipulado no Edital de 
concessão. Observados o contraditório e a ampla defesa, a falta da garantia provocará a 
suspensão imediata das operações florestais dentro da Unidade de Manejo Florestal (UMF). 
Além disso, o contrato de concessão será rescindido no caso da não recomposição do valor 
dentro do prazo estipulado. 

 
3. REGRAS GERAIS 

 
3.1. Ainda que parcial, não deverá ser aceita garantia prestada por terceiros. 

3.2. No caso de participação de consórcio, qualquer uma das empresas componentes 
poderá apresentar a garantia, de acordo com o termo de constituição. 

3.3. Conforme as regras estabelecidas no Edital de concessão florestal, a atualização anual 
das garantias deverá ser efetuada através do mesmo índice das demais obrigações 
financeiras do contrato de concessão. 

3.4. Através de autorização da Secretaria de Estado de Meio Ambiente do Acre – SEMA, o 
concessionário poderá mudar a modalidade de garantia. 

3.5. Caso o motivo da extinção do contrato de concessão florestal não comprometa a sua 
execução, o valor depositado como garantia deverá ser devolvido até 3 (três) meses após o 
encerramento do contrato. 

3.6. As garantias deverão estar compatibilizadas com o disposto no Edital de licitação e no 
contrato de concessão. 

3.7. Para certificação do cumprimento da condição de assinatura e manutenção do contrato, 
bem como para prestação de garantia de sua execução, deverão ser apresentados os 
originais de todos os títulos representativos. Os seguintes instrumentos também devem ser 
apresentados, de acordo com a modalidade de garantia adotada (em linha com o art. §1º, do 
art. 56, da Lei Federal nº 8.666/1993 c/c §2º, do art. 21, da Lei nº 11.284/2006): 

a) Caução em Dinheiro: comprovante de depósito, em moeda corrente, em conta 

bancária da Caixa Econômica Federal (CEF) (Decreto Federal nº 93.872/1986); 

b) Caução em Títulos da Dívida Pública: documentos representativos do depósito 
dos títulos públicos federais, na forma da legislação aplicável, contendo o valor 
nominal; 

c) Seguro-Garantia: apólice do seguro-garantia; 

d) Fiança bancária: instrumento da fiança bancária. 

3.8. Tais títulos deverão ser emitidos em favor da Secretaria de Estado de Meio Ambiente 
do Acre (SEMA). 



Proposta de Critérios Técnicos: 

 

ESTADO DO ACRE 

SECRETARIA DE ESTADO DE MEIO AMBIENTE – SEMA 

ANEXO 10 

FORMULÁRIO PARA APRESENTAÇÃO DE PROPOSTA TÉCNICA 

 

Ref.: CONCORRÊNCIA Nº  /  

Processo nº   _/  – Comissão Especial de Licitação (CEL) nº    

UMF nº    

 

Obs.: O proponente deverá preencher os campos indicados abaixo, na cor cinza. 

 
Dados do Proponente: 

 

RAZÃO SOCIAL:  

CNPJ:  

NOME DO REPRESENTANTE:  

UMF DE INTERESSE:  

 
 
 
 

 

CRITÉRIO 
 

INDICADOR 
 

PARÂMETRO 
LIMITES  

PROPOSTA 
MÍN. MÁX. 

 
C1 – Critério 

ambiental 

A1 - Implantação e 
manutenção de 

certificação 
socioambiental 

Obtenção e 
manutenção do 

certificado 
socioambiental 

Não 

Pontuação 
0 

Sim 

Pontuação 
120 

 

C2 – 

Critério 

social 

 

A2 - Investimentos 
em infraestrutura e 

serviços sociais 

 

R$/ha/ano 

 
R$ 

0,75/ha/ano 

 
R$ 

1,50/ha/ano 

 

 

C3 – Critério 
eficiência 

A3 - Adoção de 
inovações técnicas e 

tecnológicas 
associadas ao 

manejo florestal 

 
Adoção de Manejo 

Florestal de 
Precisão 

 
Não 

Pontuação 
0 

 
Sim 

Pontuação 
120 

 

 

C4 – Critério 
agregação 

valor 

 

A5 - Grau de 
processamento local 
do produto florestal 

 
Fator de 

Agregação 

de Valor (FAV) 

UMF I - 3 16 
 

UMF II - 3 16 

UMF III - 3 16 

 
 

............................................................ 
(assinatura e carimbo - representante legal) 

 
Observação: Essa ficha deve ser entregue em envelope separado ao da Ficha de Resumo do Critério Preço. A 
parametrização dos critérios consta no Anexo 12. 
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Obs.: O proponente deverá preencher os campos indicados abaixo, na cor cinza. 

 
Dados do Proponente: 

RAZÃO SOCIAL: 

CNPJ: 

NOME DO REPRESENTANTE: 

UMF DE INTERESSE: 

Proposta de Preço Ofertado pela Outorga da Concessão Florestal: 

 

ESTADO DO ACRE 

SECRETARIA DE ESTADO DE MEIO AMBIENTE – SEMA 

ANEXO 11 

FORMULÁRIO PARA APRESENTAÇÃO DE PROPOSTA DE PREÇO 

 

Ref.: CONCORRÊNCIA Nº  /  

Processo nº   _/  – Comissão Especial de Licitação (CEL) nº    

UMF nº    

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

CRITÉRIO 
 

PROPOSTA 

 
Preço ofertado (R$/m³ de madeira em tora) 

 

Nota: A proposta deve respeitar o preço mínimo estabelecido em Edital. 

 
 
 
 
 

 
............................................................ 

(assinatura e carimbo - representante legal) 

 
 
 

Observação: Essa ficha deve ser entregue em envelope separado ao da Ficha de Resumo do Critério Técnico. 
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ESTADO DO ACRE 

SECRETARIA DE ESTADO DE MEIO AMBIENTE – SEMA 

ANEXO 12 

FICHAS DE PARAMETRIZAÇÃO DE INDICADORES PARA FINS DE 
CLASSIFICAÇÃO E BONIFICAÇÃO 

 
Notas Introdutórias 

 

 Os indicadores abaixo apresentados são inicialmente discriminados conforme a sua função. 
Poderão ser classificatórios, influindo na pontuação de sua 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; 

 

 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 
determinadas ações pelo concessionário durante a execução do contrato; 

 

 A pontuação e classificação das propostas técnicas seguirão estritamente o disposto no item 8 
do presente Edital de concessão; 

 
 A bonificação seguirá estritamente as regras estabelecidas no item 15 do presente Edital de 

concessão; 
 

 Os bonificadores e seus respectivos intervalos de percentuais de aplicação e prazos expressos 
na Tabela C desse anexo constituem uma lista de opções para o estabelecimento do conjunto 
de bonificadores, e seus respectivos percentuais, que serão válidos por períodos de quatro 
anos, a partir da aprovação do 1º Plano Operacional Anual (POA), por parte do concessionário; 

 

 Para o primeiro período de quatro anos serão válidos os indicadores, percentuais e prazos 
estabelecidos na Tabela D. 

 

 A aplicação da bonificação está vinculada ao atendimento das condições e dos requisitos 
mínimos estabelecidos no item 15 do Edital de Concorrência nº XX/2020 e as previsões 
constantes na Cláusula 8ª do Anexo 13 (minuta de contrato).. 
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Tabela A. Indicadores classificatórios. 
 

Tabela Indicadores 

I A1 – Implantação e manutenção de certificação socioambiental 

II A2 – Investimentos em infraestrutura e serviços sociais 

III A3 – Adoção de inovações técnicas e tecnológicas associadas ao manejo florestal 

IV A4 – Grau de processamento local do produto florestal 

 

 
Tabela B. Ponderação dos critérios e indicadores classificatórios. 

 

Critérios Indicadores 
Pontos dos 
indicadores 

Pontos totais 
dos critérios 

Critério 
Ambiental 

A1 - Implantação e manutenção de 
certificação socioambiental 

120 120 

 

Critério Social 
A2 - Investimentos em infraestrutura e 
serviços sociais 

 

150 
 

150 

Eficiência 
A3 - Adoção de inovações técnicas e 
tecnológicas associadas ao manejo florestal 

100 100 

Agregação de 
Valor 

A4 - Grau de processamento local do 
produto florestal 

130 130 

TOTAL  500 500 
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Tabela C. Bonificadores e percentuais de desconto sobre a proposta de preço, passíveis de 

serem utilizados ao longo da execução do contrato de concessão1. 
 

 

Tabela 
 

Indicadores 
 

Desconto sobre 
investimentos

2
 

Prazo do 
desconto 

(ano)
3
 

Menor impacto ambiental 

 
V 

B1 – Apoio e participação em projetos 
de pesquisa no Complexo de Florestas 
Estaduais 

 
50% a 80% 

 
1 

 
VI 

B2 – Investimentos na proteção e 
monitoramento do Complexo de 
Florestas Estaduais 

 
80% a 120% 

 
3 

 

VI 

B3 – Investimentos para a 
implementação dos instrumentos de 
gestão das florestas estaduais do 
CFERG 

 

70% a 110% 

 

2 

 
VIII 

B4 – Investimentos na melhoria da 
infraestrutura do Complexo de 
Florestas Estaduais 

 
80% a 110% 

 
3 

Maiores benefícios sociais diretos 

 
IX 

B5 – Apoio à produção agroflorestal 
comunitária sustentável no Complexo 
de Florestas Estaduais 

 
100% a 110% 

 
3 

 
X 

B6 – Capacitação em atividades 
produtivas agroflorestais e gestão de 
negócios para comunidades locais 

 
100% a 110% 

 
1 

 

XI 

B7 – Capacitação de comunidades 
locais voltada para a formação de mão 
de obra para as atividades de manejo 
florestal e produção industrial 

 
30% a 50% 

 

1 

 
XII 

B8 – Concessão de bolsas de estudo 
para estudantes oriundos das 
comunidades locais 

 
70% a 100% 

 
1 

 

XIII 

B9 – Implantação e manutenção de 
sistema de gestão integrada de 
qualidade em saúde e segurança no 
trabalho e responsabilidade social 

 
30% a 50% 

 

3 

Maior eficiência 

 
XIV 

B10 – Obtenção e manutenção de 
sistema de gestão da qualidade e 
gestão ambiental na indústria. 

 
30% a 50% 

 
2 

 
XV 

B11 – Implantação de inovações 
técnicas e tecnológicas associadas à 
indústria 

 
30% a 50% 

 
3 

XVI 
B12 – Realização de capacitações 
voltadas para funcionários 

30% a 40% 1 

 

XVII 

B13 – Realização de estudos para a 
redução de desperdício nas atividades 
de manejo florestal e processamento 
mecânico da madeira 

 

30% a 50% 

 

3 

XVIII 
B14 – Investimento em geração ou 
cogeração de energia elétrica e térmica 

40% a 60% 4 

 Maior agregação de valor ao produto ou serviço florestal na região da concessão 



Edital da Concorrência nº XX/2020 – Anexo 12 – Página 4 de 27 

 

 

 

Tabela 
 

Indicadores 
 

Desconto sobre 
investimentos

2
 

Prazo do 
desconto 

(ano)
3
 

 
XIX 

B15 – Realização de estudos para o 
aproveitamento e inserção comercial de 
novas espécies no mercado 

 
40% a 60% 

 
2 

XX 
B16 – Implantação de etapas adicionais 
de agregação de valor 

50% a 70% 4 

1
 Esta tabela refere-se a todos os indicadores que podem ser aplicados ao longo do período de contrato. Partindo da 

tabela C, foi efetuada a seleção dos indicadores aplicáveis para os 4 (quatro) primeiros anos do contrato, indicados 
na tabela D. Para os anos posteriores, a SEMA selecionará, com base na tabela C, os critérios aplicáveis por periodo 
por meio de apostilamento, e comunicará com antecedência de ____ meses previamente ao concessionário. 
Informações complementares sobre o tema constam na Cláusula 8ª do Anexo 13 do Edital (minuta do contrato). 
2
 Avaliação anual (por safra).  

3 
O prazo estipulado nesta coluna refere-se ao periodo máximo para utilização da bonificação, a partir do momento 

em que ela é gerada. 

 
Tabela D. Primeiro conjunto de bonificadores válidos para o primeiro período de aplicação da 
bonificação – Prazo de quatro anos após a aprovação do 1º Plano Operacional Anual (POA). 

 

Nº do 
Indicador 

 

Indicador 
 

Descrição do indicador 
Desconto sobre 
investimentos

1
 

Prazo do 
desconto 

(ano)
2
 

Menor impacto ambiental 

 
 

B2 

Investimentos na 
proteção e 
monitoramento do 
Complexo de 
Florestas Estaduais 

Investimentos
 
em infraestrutura, bens, 
serviços e insumos para a 
proteção e o 
monitoramento das 
Florestas Estaduais 

 
 

110% 

 
 

3 

 
 

B4 

Investimentos na 
melhoria da 
infraestrutura do 
Complexo de 
Florestas Estaduais 

Investimentos realizados 
na melhoria da 
infraestrutura de acesso e 
de gestão das Florestas 
Estaduais 

 
 

90% 

 
 

3 

Maiores benefícios sociais diretos 

 

 
B5 

Apoio à produção 
agroflorestal 
comunitária 
sustentável  no 
Complexo de 
Florestas Estaduais 

 

Investimentos
 
em equipamentos, 
insumos e construções 
voltadas para a produção 
comunitária 

 

 
110% 

 

 
3 

 
 

B6 

Capacitação em 
atividades produtivas 
agroflorestais e gestão 
de negócios para 
comunidades locais 

Treinamentos voltados 
para o fortalecimento das 
iniciativas
 produtiv
as comunitárias 

 
 

80% 

 
 

1 

Maior eficiência 

 
B11 

Implantação de 
inovações  técnicas  e 
tecnológicas 
associadas à indústria 

Implantação de inovações 
tecnológicas na atividade 
de 
manejo florestal e
 na indústria. 

 
80% 

 
2 

 

B12 
Realização de 
capacitações voltadas 
para funcionários 

Realização de 
treinamentos para 
funcionários para a 
melhoria da produtividade 

 

50% 
 

1 
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B14 

 

Investimento em 
geração ou cogeração 
de energia elétrica e 
térmica 

Gastos com 
equipamentos, obras civis 
e treinamento de mão de 
obra para a implantação 
de unidades de geração 
de energia elétrica, 
térmica ou ambas 

 

 
60% 

 

 
4 

Maior agregação de valor ao produto ou serviço florestal na região da concessão 

 
 

B15 

Realização de estudos 
para o aproveitamento 
e inserção comercial 
de novas espécies no 
mercado 

Contratação de estudos e 
consultorias voltadas para 
a inserção comercial de 
novas espécies 

 
 

50% 

 
 

2 

1 
Avaliação anual (por safra). 

2
 O prazo estipulado nesta coluna refere-se ao periodo máximo para utilização da bonificação, a partir do momento 

em que ela é gerada. 



Tabela I. Ficha de parametrização de indicador classificatório – A1. 
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1. Identificação: A1 

Critério Menor impacto ambiental. 

Indicador 
IMPLANTAÇÃO E MANUTENÇÃO DE CERTIFICAÇÃO 
SOCIOAMBIENTAL. 

Parâmetro de 
desempenho 

Obtenção e manutenção do certificado socioambiental do manejo florestal 
com reconhecimento nacional. 

Aplicação (X) Classificatório ( ) Bonificador 

2. Parametrização:  

 
 

 
Descrição do 
indicador 

Certificação socioambiental na unidade de manejo florestal objeto da 
concessão florestal, emitida por entidade credenciada por pelo menos um 
dos seguintes sistemas: 

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

 CERFLOR – Programa Brasileiro de Certificação Florestal; 

 
Poderão ser considerados outros sistemas de certificação, reconhecidos em 
ato próprio pela Secretaria de Estado de Meio Ambiente do Acre (SEMA). 

Intervalo de variação ( ) Sim ( ) Não 

 
Classificação 

Será conferida a pontuação máxima do indicador aos proponentes que se 
comprometerem com a certificação florestal marcando “sim” na linha acima. 
Não pontuarão os proponentes que assinalarem “não”. 

 
 
 
 
Periodicidade e prazo 
de apuração 

- Este indicador será apurado conforme a seguinte regra de gradualidade: 

(i) Apresentação do relatório da Auditoria de Pré-avaliação da certificação 
socioambiental realizada por um organismo certificador – seis meses 
após a aprovação do Plano de Manejo Florestal Sustentável (PMFS); 

(ii) Apresentação do (s) relatório (s) de Auditoria de Avaliação Completa 
da certificação socioambiental realizada por um organismo certificador – 
um ano após a aprovação do 1º Plano Operacional Anual (POA); 

(iii) Apresentação do certificado válido e/ou outro documento que 
comprove a certificação socioambiental do manejo florestal – dois anos 
após a aprovação do 1º Plano Operacional Anual. 

 
3. Meios de 
Verificação 

Poderão ser utilizados os seguintes meios de verificação: 

 Apresentação de certificado válido; 

 Resumo Público da Avaliação de Certificação; 

 Sumários executivos e relatórios de auditorias de certificação 
(publicados na internet  pela certificadora); e 

 Consultas às organizações certificadoras. 



Tabela II. Ficha de parametrização de indicador classificatório – A2. 
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1. Identificação: A2 

Critério Maiores benefícios sociais diretos. 

Indicador INVESTIMENTOS EM INFRAESTRUTURA E SERVIÇOS SOCIAIS 

Parâmetro de 
desempenho 

Valor investido nas comunidades locais em bens (infraestrutura) e serviços 
(R$/hectare/ano). 

Aplicação (X) Classificatório ( ) Bonificador 

2. Parametrização: 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Descrição do 
parâmetro de 
desempenho 

Valor anual destinado para investimento em comunidades do Complexo de 
Florestas Estaduais do Rio Gregório (CFERG) e entorno, em infraestrutura, 
equipamentos sociais, bens e serviços, definidos a partir de propostas 
aprovadas pelo Conselho de Meio Ambiente do Município de Tarauacá, ou 
órgãos que venham a substituí-lo, conforme detalhamento a seguir: 

 
 Investimentos em infraestrutura e bens duráveis: investimentos em 

infraestrutura para comunidades residentes do CFERG e entorno onde a 
UMF está inserida. Dentre as áreas a serem contempladas estão: 
saneamento básico; energia elétrica; captação, tratamento e distribuição de 
água; telecomunicação; construção, reforma e manutenção de escolas e 
postos de saúde; compra ou locação de veículos fluviais e terrestres para 
uso comunitário, construção de armazéns para estoque de mercadorias, 
construção de unidades de beneficiamento da produção agroflorestal local, 
abertura, reforma e manutenção de ramais. 

 
 Investimentos em serviços: investimentos em geração de serviços de 

utilidade pública dos municípios onde a UMF está inserida. Dentre os 
serviços elegíveis estão: Atendimento médico; assistência técnica; 
atividades esportivas e educativas para crianças e adolescentes, deficientes 
físicos e idosos; cursos profissionalizantes (desde que não abranjam 
funcionários do concessionário) e treinamento em atividades produtivas e 
na gestão de empreendimentos comunitários, apoio ao fortalecimento do 
associativismo e cooperativismo. 

 
Investimentos em infraestrutura, bens e serviços não citados neste anexo, 
deverão ser apreciados e aprovados pela SEMA. 

 
O valor anual será expresso em reais (R$) por hectare da área total da Unidade 
de Manejo Florestal (UMF) pretendida pelo licitante, a ser depositado em conta 
específica para este fim. Os valores ofertados serão reajustados anualmente 
pelo mesmo índice de reajuste dos preços florestais definido no contrato de 
concessão. 

 
Os valores ofertados, enquanto não repassados pelo concessionário, serão 
obrigatoriamente aplicados em cadernetas de poupança de instituição 
financeira. 

 
Os rendimentos de ativos financeiros serão obrigatoriamente computados aos 
valores ofertados e aplicados, exclusivamente, no objeto de sua finalidade, 
estando sujeitos às mesmas condições de prestação de contas exigidas destes. 

 
Intervalo de 
variação 

Intervalo de variação do indicador (em R$/ha.ano
-1

) depende do montante anual 
a ser investido em infraestrutura e serviços às comunidades, dividido pela área 
da UMF. O presente Edital de licitação estabelece intervalo entre R$ 0,75 e 1,50 
por hectare/ano. 
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Classificação 

O licitante que apresentar a proposta com o maior valor anual expresso em 
R$/ha por ano, dentro do intervalo de variação, receberá a pontuação máxima 
do indicador. As demais propostas serão pontuadas de forma diretamente 
proporcional à maior proposta, de acordo com a fórmula a seguir: 

𝑃𝑜𝑛𝑡𝑜𝑠 = (
𝑃𝐿𝑖𝑐

𝑀𝑃
) 𝑥 𝑇𝑃 

 
Em que: 

PLic – Proposta do licitante; 

MP – Maior proposta; 

TP – Total de pontos do indicador. 

 
 

Periodicidade e 
prazo de apuração 

- Este indicador será apurado conforme a seguinte regra de gradualidade: 

(i) Pagamento de 50% do valor da proposta técnica – um ano após a aprovação 
do 1º Plano Operacional Anual (POA); 

(ii) Pagamento de 75% do valor da proposta técnica – dois anos após a 
aprovação do 1º Plano Operacional Anual (POA); 

(iii) Início do pagamento integral do valor da proposta técnica – três anos após 
a aprovação do 1º Plano Operacional Anual (POA). 

 
 

 
3. Meios de 
Verificação 

Poderão ser utilizados, isolada ou conjuntamente, os seguintes meios de 
verificação: 

 Extratos de conta bancária específica; 

 Prestação de contas dos investimentos realizados, conforme instrução 
da SEMA; 

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

 Medição (ões) e verificação (ões) in loco dos investimentos. 
 



Tabela III. Ficha de parametrização de indicador classificatório – A3. 
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1. Identificação: A3 

Critério Maior eficiência. 

Indicador 
ADOÇÃO DE INOVAÇÕES TÉCNICAS E TECNOLÓGICAS ASSOCIADAS 
AO MANEJO FLORESTAL. 

Parâmetro de 
desempenho 

Adoção do Manejo Florestal de Precisão 

Aplicação (X) Classificatório ( ) Bonificador 

2. Parametrização:  

Descrição do 
parâmetro de 
desempenho 

Adoção das tecnologias convergentes implementadas no planejamento, 
execução, controle e monitoramento das operações florestais: 
Sensoriamento Remoto (SR); Sistema de informações geográficas (SIG); e, 
Global Navigation Satellite System (GNSS). 

Intervalo de variação ( ) Sim ( ) Não 

 
Classificação 

Será conferida a pontuação máxima do indicador aos proponentes que se 
comprometerem com a adoção do Manejo Florestal de Precisão, marcando 
“sim”. Não pontuarão os proponentes que assinalarem “não”. 

Periodicidade e prazo 
de apuração 

- Anual, a partir da apresentação do Plano de Manejo Florestal Sustentável 
(PMFS) e do Plano Operacional Anual (POA) ao órgão ambiental 
competente. 

 
 

3. Meios de 
Verificação 

Poderão ser utilizados, isolada ou conjuntamente, os seguintes meios de 
verificação: 

 Análise de PMFS; 

 Análise de POAs; 

 Visitas de campo; 

 Análise de relatórios e mapas; e 

 Análise de banco de dados georreferenciados. 



Tabela IV. Ficha de parametrização de indicador classificatório – A4. 
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1. Identificação: A4 

Critério 
Maior agregação de valor ao produto florestal na região da concessão 
florestal. 

Indicador GRAU DE PROCESSAMENTO LOCAL DO PRODUTO FLORESTAL. 

Parâmetro de 
desempenho 

Valor adicionado à madeira em tora extraída da UMF, por meio de 
unidades de processamento localizadas na zona de influência da 
concessão florestal. 

Aplicação (X) Classificatório ( ) Bonificador 

2. Parametrização:  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Descrição do 
parâmetro de 
desempenho 

A agregação de valor é verificada por meio do Fator de Agregação de Valor 
(FAV), que mede a relação entre o preço de venda dos produtos 
madeireiros e o preço mínimo do Edital para os produtos tora, 
considerando a “madeira em pé”. 

 
O cálculo realizado é a razão entre a receita obtida com a venda de toras, 
ou de produtos madeireiros industrializados, a partir das toras oriundas da 
UMF, e o valor das toras produzidos com base no Preço Mínimo do Edital 

 
O FAV 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. 

𝐹𝑎𝑡𝑜𝑟 𝑑𝑒 𝐴𝑔𝑟𝑒𝑔𝑎çã𝑜 𝑑𝑒 𝑉𝑎𝑙𝑜𝑟 (𝐹𝐴𝑉) =  
𝐴+𝐵

𝐶
 

 
Em que:  

 
A = Receita bruta obtida a partir da comercialização de toras ou de 
produtos industrializados pelo concessionário nos municípios localizados 
sobrepostos à área da concessão florestal, oriundos das toras produzidas 
na UMF, durante o período de apuração, descontado o volume 
comercializado e contabilizado como receita bruta de terceiros. O período 
de apuração compreende os dados do ano base de apuração e do ano 
anterior. 

 
B = Receita bruta obtida a partir da cadeia de comercialização de toras ou 
de produtos industrializados por terceiros nos municípios localizados na 
zona de influência da concessão, oriundos das toras produzidas na UMF, 
durante o período de apuração. O período de apuração compreende os 
dados do ano base de apuração e do ano anterior. 

 
C = Valor das toras produzidas com base no Preço Mínimo do Edital, 
corrigido pelo índice de reajuste do contrato referente aos anos 
correspondentes ao período de apuração, a saber: (Volume de toras 
produzidas no ano de apuração x Preço Mínimo do Edital corrigido para o 
ano de apuração) + (Volume de toras produzidas no ano anterior x Preço 
Mínimo do Edital corrigido para o ano anterior). 

 
Nota: para o primeiro ano de apuração, será contabilizado apenas o ano 
base de apuração do FAV. 
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1. Identificação:  A4  

Para fins de contabilização do volume processado por terceiros, serão 
exigidas: (i) a apresentação de informações do sistema de controle de 
produtos florestais (Documento de Origem Florestal ou sistema estadual 
integrado); (ii) a adoção por terceiros do sistema de cadeia de custódia, 
quando disponibilizado pelo órgão gestor; (iii) demonstração de 
faturamento do produto processado em favor de terceiros; (iv) a 
apresentação de todos os documentos necessários para a apuração do 
indicador. 

 
Intervalo de variação 

UMF I 

Mínimo – 3 

Máximo – 16 

UMF II 

Mínimo – 3 

Máximo – 16 

UMF III 

Mínimo – 3 

Máximo – 16 

 
 
 

 
Classificação 

Será conferida a pontuação máxima do indicador à licitante que apresentar 
o maior FAV. As demais propostas receberão pontuação diretamente 
proporcional à maior proposta de FAV, de acordo com a fórmula a seguir: 

 

𝑃𝑜𝑛𝑡𝑜𝑠 = (
𝐹𝐴𝑉𝑙𝑖𝑐

𝐹𝐴𝑉𝑚𝑝
) 𝑥 𝑇𝑃  

Em que: 

FAVlic – Proposta de FAV da licitante; 

FAVmp – Maior proposta de FAV; 

TP – Total de pontos do indicador. 

 

 
Periodicidade e 
prazo de apuração 

- O indicador será apurado anualmente, a partir da aprovação do terceiro 
Plano Operacional Anual (POA), conforme gradação a seguir: 

(i) Alcance de no mínimo 50% da proposta na primeira avaliação anual; 

(ii) Alcance de no mínimo 70% da proposta na segunda avaliação anual; 

(iii) Alcance de no mínimo 90% da proposta na terceira avaliação anual; 

(iv) Alcance pleno da proposta a partir da quarta avaliação anual. 

 
 
 

3. Meios de 
Verificação 

Poderão ser utilizados, isolada ou conjuntamente, os seguintes meios de 
verificação: 

 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; e 

 Medição (ões) e verificação (ões) in loco. 
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Tabela V. Ficha de parametrização de indicador bonificador – B1. 
 

1. Identificação: B1 

Critério Menor impacto ambiental. 

Indicador 
APOIO E PARTICIPAÇÃO EM PROJETOS DE PESQUISA NO COMPLEXO 
DE FLORESTAS ESTADUAIS. 

Parâmetro de 
desempenho 

Valor investido em projetos de pesquisa desenvolvidos na UMF, pré-aprovados 
pelo Órgão Gestor (R$/ano). 

Aplicação ( ) Classificatório (X) Bonificador 

2. Parametrização: 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Descrição do 
parâmetro de 
desempenho 

Valor anual destinado para investimento em projetos de pesquisa direcionados 
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, executados em áreas da UMF, definidos a partir 
de projetos propostos por instituições ou fundações de pesquisa aprovadas pelo 
órgão gestor e aceitos pelo concessionário. 

 
O valor do investimento anual será expresso em reais (R$) e aprovado pelo 
órgão gestor, com a possibilidade de ser depositado em conta específica para 
este fim. 

 
Um projeto de pesquisa será considerado para efeitos de bonificação quando 
presentes as seguintes condições: 

 
 Acordo formal entre o concessionário e uma instituição de pesquisa ou 

organização não governamental (ONG) aprovado pelo órgão gestor, 
incluindo o objeto, a metodologia a ser aplicada, a relevância para a 
conservação dos patrimônios natural, histórico e cultural e a melhoria das 
práticas de uso sustentável da floresta, o apoio efetivo do concessionário, a 
equipe de pesquisadores envolvidos, as atividades a serem desenvolvidas, 
os resultados esperados, os custos envolvidos e a vigência do projeto. 

 Os projetos de pesquisa apoiados deverão apresentar pelo menos um dos 
seguintes resultados, de acordo com o prazo estabelecido no cronograma 
proposto: 

- Relatório final com os resultados da pesquisa. 

- Publicação científica em revista indexada; 

- Livro e/ou capítulo publicado; 

- Tese aprovada; 

- Dissertação aprovada; 

- Monografia aprovada; 

 Possuir anuência da SEMA. 

 
 
 

Regras de 
Aplicação da 
Bonificação 

O concessionário receberá bonificação sobre o valor do investimento, de acordo 
com percentual pré-estabelecido pelo órgão gestor, dentro do intervalo de 
variação e prazo de uso definidos na Tabela C. 

 
A bonificação é condicionada ao alcance dos parâmetros editalícios mínimos 
para a bonificação definidos neste Edital de concessão e à aprovação das 
despesas e resultados apresentados. 

 
Os valores validados pelo órgão gestor serão abatidos conforme regras 
definidas neste Edital de licitação. 

Apuração - Anual, a partir de solicitação do concessionário. 

3. Meios de 
Verificação 

Poderão ser utilizados, isolada ou conjuntamente, os seguintes meios de 
verificação: 
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1. Identificação: B1 

 Extratos de conta bancária específica; 

 Contratos e/ou acordos formais entre o concedente (no papel de 
interveniente), concessionário e instituição de pesquisa; 

 Prestação de contas dos investimentos realizados conforme instrução 
da SEMA; 

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

 Publicações (monografia, dissertação, tese, artigo publicado em revista 
indexada, livros e/ou capitulo de livro); 

 Medição (ões) e verificação (ões) in loco dos investimentos. 
 



Tabela VI. Ficha de parametrização de indicador bonificador – B2. 
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1. Identificação: B2 

Critério Menor impacto ambiental. 

Indicador 
INVESTIMENTOS NA PROTEÇÃO E MONITORAMENTO DO COMPLEXO 
DE FLORESTAS ESTADUAIS. 

Parâmetro de 
desempenho 

Investimentos em infraestrutura, bens e serviços para a proteção e 
monitoramento das Florestas Estaduais. 

Aplicação ( ) Classificatório (X) Bonificador 

2. Parametrização:  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Descrição do 
parâmetro de 
desempenho 

Investimentos em infraestrutura, bens e serviços voltados para a proteção e 
monitoramento da Floresta Estadual, adicionais aos apresentados no Plano 
de Proteção Florestal a ser elaborado pelo concessionário e aprovado 
previamente pela SEMA - AC, conforme detalhamento a seguir: 

 
 Investimentos em equipamentos e insumos: são elegíveis investimentos 

em bens e insumos para o exercício das atividades de monitoramento, 
fiscalização e controle na floresta estadual. São elegíveis a 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: são elegíveis 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: contratação de serviços para proteção e 
monitoramento da floresta pública estadual, tais como: despesas com 
serviços de vigilância patrimonial, apoio logístico às operações de 
fiscalização e controle realizadas pelo Estado, estruturação e 
capacitação de brigadas de proteção contra incêndios florestais. 

 
O investimento, para ser elegível à bonificação, deverá possuir as seguintes 
características mínimas: 

 Ter vínculo com os planos de manejo da Floresta Estadual e de proteção 
da UMF apresentados pelo concessionário; 

 Atender a alguma contingência, conforme demanda e aprovação prévia 
da SEMA - AC. 

 Possuir comprovantes fiscais de execução das despesas; 

 Estar em conformidade com as normas que regem as relações 
trabalhistas. 

 
 
 

 
Regras de Aplicação 
da Bonificação 

O concessionário receberá bonificação sobre o valor do investimento, de 
acordo com percentual pré-estabelecido pelo órgão gestor, dentro do 
intervalo de variação e prazo de uso definidos na Tabela C. 

 
A bonificação é condicionada ao alcance dos parâmetros editalícios mínimos 
para a bonificação definidos neste Edital de concessão e à aprovação das 
despesas e resultados apresentados. 

 
Os valores validados pelo órgão gestor serão abatidos conforme regras 
definidas neste Edital de licitação. 

Apuração - Anual, a partir de solicitação do concessionário. 

 
3. Meios de 
Verificação 

 Prestação de contas dos investimentos realizados, conforme 
instrução da SEMA; 

 Comprovantes de pagamentos e contratos; 

 Notas Fiscais; 

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

 Medição (ões) e verificação (ões) in loco dos investimentos. 
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1. Identificação: B3 

Critério Menor impacto ambiental. 

Indicador 
INVESTIMENTOS PARA A IMPLEMENTAÇÃO DOS INSTRUMENTOS DE 
GESTÃO DAS FLORESTAS ESTADUAIS DO CFERG. 

Parâmetro de 
desempenho 

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. 

Aplicação ( ) Classificatório (X) Bonificador 

2. Parametrização:  

 
 
 
 
 
 

 
Descrição do 
parâmetro de 
desempenho 

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: i) na realização de 
reuniões do Conselho Gestor do CFERG; ii) no processo de revisão dos Planos 
de Manejo das Unidades de Conservação (PMUC); iii) na implementação dos 
programas de manejo previstos nos PMUC. 

 

O valor do investimento anual será expresso em reais (R$) e aprovado pelo 
órgão gestor, com a possibilidade de ser depositado em conta específica para 
este fim. 

 
O investimento, para ser elegível à bonificação, deverá possuir as seguintes 
características mínimas: 

 Ter aprovação prévia da SEMA; 

 Ter anuência do Conselho Consultivo do CFERG. 

 
 
 
 
Regras de 
Aplicação da 
Bonificação 

O concessionário receberá bonificação sobre o valor do investimento, de 
acordo com percentual pré-estabelecido pelo órgão gestor, dentro do intervalo 
de variação e prazo de uso definidos na Tabela C. 

 
A bonificação é condicionada ao alcance dos parâmetros editalícios mínimos 
para a bonificação definidos e neste Edital de concessão e à aprovação das 
despesas e resultados apresentados. 

 
Os valores validados pelo órgão gestor serão abatidos conforme regras 
definidas neste Edital de licitação. 

Apuração - Anual, a partir de solicitação do concessionário. 

 
 
 

3. Meios de 
Verificação 

Poderão ser utilizados, isolada ou conjuntamente, os seguintes meios de 
verificação: 

 Prestação de contas dos investimentos realizados, conforme 
instrução da SEMA; 

 Comprovantes de pagamentos e contratos; 

 Notas Fiscais; 

 Relatório (s) das atividades implementadas e seus respectivos 
resultados e produtos; e 

 Medição (ões) e verificação (ões) in loco dos investimentos. 
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1. Identificação: B4 

Critério Menor impacto ambiental. 

Indicador 
INVESTIMENTOS NA MELHORIA DA INFRAESTRUTURA DO COMPLEXO 
DE FLORESTAS ESTADUAIS. 

Parâmetro de 
desempenho 

Investimentos realizados na melhoria da infraestrutura de acesso e de gestão 
das Florestas Estaduais. 

Aplicação ( ) Classificatório (X) Bonificador 

2. Parametrização:  

 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
Descrição do 
parâmetro de 
desempenho 

Investimentos realizados na melhoria da infraestrutura de acesso e da gestão 
do CFERG, conforme detalhamento a seguir: 

 Investimentos em infraestrutura: são elegíveis investimentos tais como, 
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. 

 
Para ser elegível à bonificação, o investimento deverá possuir as seguintes 
características mínimas: 

 Ter aprovação prévia da SEMA e/ou outras parte(s) responsável(is); 

 Ter anuência do Conselho Consultivo do CFERG. 

 
Investimentos em construção e manutenção de ramais e vias de acesso estão 
condicionados aos seguintes fatores: 

 Não ser rota de escoamento de nenhuma fonte de suprimento de 
matéria-prima do concessionário; 

 Não colocar em risco a integridade da região abrangida pela Floresta 
Estadual; 

 Caso esteja localizado em área de projeto de assentamento ou 
unidade de conservação, deverá ter a anuência prévia do órgão 
fundiário ou órgão gestor responsável, respectivamente, e não 
estarem associados a nenhuma denúncia de retirada ilegal de 
madeira. 

 
 
 
 
Regras de 
Aplicação da 
Bonificação 

O concessionário receberá bonificação sobre o valor do investimento, de 
acordo com percentual pré-estabelecido pelo órgão gestor, dentro do intervalo 
de variação e prazo de uso definidos na Tabela C. 

 
A bonificação é condicionada ao alcance dos parâmetros editalícios mínimos 
para a bonificação definidos neste Edital de concessão e à aprovação das 
despesas e resultados apresentados. 

 
Os valores validados pelo órgão gestor serão abatidos conforme regras 
definidas neste Edital de licitação. 

Apuração - Anual, a partir de solicitação do concessionário. 

 
 

3. Meios de 
Verificação 

Poderão ser utilizados, isolada ou conjuntamente, os seguintes meios de 
verificação: 

 Prestação de contas dos investimentos realizados, conforme instrução da 
SEMA; 

 Comprovantes de pagamentos e contratos; 

 Notas Fiscais; 

 Relatório (s) e ata (s) das atividades implementadas e de seus respectivos 
resultados; e 

 Medição (ões) e verificação (ões) in loco dos investimentos. 
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1. Identificação: B5 

Critério Maiores benefícios sociais diretos. 

Indicador 
APOIO À PRODUÇÃO AGROFLORESTAL COMUNITÁRIA SUSTENTÁVEL 
NO COMPLEXO DE FLORESTAS ESTADUAIS. 

Parâmetro de 
desempenho 

Investimento no apoio ao desenvolvimento de atividades comunitárias 
florestais. 

Aplicação ( ) Classificatório (X) Bonificador 

2. Parametrização:  

 
 
 
 
 
 
Descrição do 
parâmetro de 
desempenho 

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 de 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 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. 

 
O investimento, para ser elegível à bonificação, deverá ter aprovação prévia 
da SEMA e/ou do Conselho Consultivo do CFERG. 

 
 
 
 
Regras de 
Aplicação da 
Bonificação 

O concessionário receberá bonificação sobre o valor do investimento, de 
acordo com percentual pré-estabelecido pelo órgão gestor, dentro do intervalo 
de variação e prazo de uso definidos na Tabela C. 

 
A bonificação é condicionada ao alcance dos parâmetros editalícios mínimos 
para a bonificação definidos neste Edital de concessão e à aprovação das 
despesas e resultados apresentados. 

 
Os valores validados pelo órgão gestor serão abatidos conforme regras definidas 
neste Edital de licitação. 

Apuração - Anual, a partir de solicitação do concessionário. 

 
 
 
 
3. Meios de 
Verificação 

Poderão ser utilizados, isolada ou conjuntamente, os seguintes meios de 
verificação: 

 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 realizados, conforme instrução da 
SEMA; 

 Notas Fiscais; 

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

 Medição (ões) e verificação (ões) in loco dos investimentos. 
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1. Identificação: B6 

Critério Maiores benefícios sociais diretos. 

Indicador 
CAPACITAÇÃO EM ATIVIDADES PRODUTIVAS AGROFLORESTAIS E 
GESTÃO DE NEGÓCIOS PARA COMUNIDADES LOCAIS. 

Parâmetro de 
desempenho 

Treinamentos voltados para o fortalecimento das iniciativas produtivas 
comunitárias. 

Aplicação ( ) Classificatório (X) Bonificador 

2. Parametrização:  

 
 
 
 

Descrição do 
parâmetro de 
desempenho 

Investimentos na capacitação e no treinamento das comunidades locais
1
 em 

atividades produtivas agroflorestais e gestão e administração de negócios 
florestais, visando o fortalecimento das iniciativas produtivas comunitárias, 
promovendo a gestão das mesmas sobre o patrimônio florestal existente no 
local. 

 
O concessionário poderá firmar parceria, mediante um acordo formal, com 
instituições de ensino e de pesquisa ou organização não governamental 
(ONG), para realização das capacitações e treinamentos. 

 
Para ser elegível à bonificação, o investimento deverá ter aprovação prévia da 
SEMA. 

 
 
 
 
Regras de 
Aplicação da 
Bonificação 

O concessionário receberá bonificação sobre o valor do investimento, de 
acordo com percentual pré-estabelecido pelo órgão gestor, dentro do intervalo 
de variação e prazo de uso definidos na Tabela C. 

 
A bonificação é condicionada ao alcance dos parâmetros editalícios mínimos 
para a bonificação definidos neste Edital de concessão e à aprovação das 
despesas e resultados apresentados. 

 
Os valores validados pelo órgão gestor serão abatidos conforme regras 
definidas neste Edital de licitação. 

Apuração - Anual, a partir de solicitação do concessionário. 

 
 
 
 
3. Meios de 
Verificação 

Poderão ser utilizados, isolada ou conjuntamente, os seguintes meios de 
verificação: 

 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, conforme instrução da 
SEMA; 

 Notas Fiscais; 

 Certificado por residente local capacitado; e 

 Medição(ões) e verificação(ões) in loco dos investimentos. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

1
Comunidades locais: são àquelas residentes nas Florestas Estaduais integrantes do CFERG, nos Projetos de 

Assentamentos e Resex Rio Liberdade, situadas no entorno do CFERG. 
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1. Identificação: B7 

Critério Maiores benefícios sociais diretos. 

 
Indicador 

CAPACITAÇÃO DE COMUNIDADES LOCAIS VOLTADA PARA A 
FORMAÇÃO DE MÃO DE OBRA PARA AS ATIVIDADES DE MANEJO 
FLORESTAL E PRODUÇÃO INDUSTRIAL. 

Parâmetro de 
desempenho 

Treinamentos voltados para a formação de mão de obra comunitária para as 
atividades do concessionário. 

Aplicação ( ) Classificatório (X) Bonificador 

2. Parametrização:  

 
 
 
 
 
 

Descrição do 
parâmetro de 
desempenho 

Investimentos 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. 

 
Serão elegíveis capacitações e treinamentos pontuais e contínuos que 
possuam comprovantes de despesas, relatórios de atividades e certificados de 
treinamento para cada trabalhador. 

 
Para o concessionário que se comprometer com a adoção da certificação 
socioambiental, investimentos em capacitações/treinamentos de empregados 
somente serão passíveis de bonificação, se não forem exigidos para obtenção 
do certificado válido. 

 
Para ser elegível à bonificação, o investimento deverá ter aprovação prévia da 
SEMA. 

 
 
 
 
Regras de 
Aplicação da 
Bonificação 

O concessionário receberá bonificação sobre o valor do investimento, de 
acordo com percentual pré-estabelecido pelo órgão gestor, dentro do intervalo 
de variação e prazo de uso definidos na Tabela C. 

 
A bonificação é condicionada ao alcance dos parâmetros editalícios mínimos 
para a bonificação definidos neste Edital de concessão e à aprovação das 
despesas e resultados apresentados. 

 
Os valores validados pelo órgão gestor serão abatidos conforme regras 
definidas neste Edital de licitação. 

Apuração - Anual, a partir de solicitação do concessionário. 

 
 
 

3. Meios de 
Verificação 

Poderão ser utilizados, isolada ou conjuntamente, os seguintes meios de 
verificação: 

 Relatórios das capacitações e treinamentos realizados contendo o registro 
fotográfico, lista de presença, conteúdo programático e cópia dos 
certificados; 

 Prestação de contas dos investimentos realizados, conforme instrução da 
SEMA; 

 Notas Fiscais; 

 Certificado por empregado ou residente local capacitado; e 

 Medição(ões) e verificação(ões) in loco dos investimentos. 
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1. Identificação: B8 

Critério Maiores benefícios sociais diretos. 

Indicador 
CONCESSÃO DE BOLSAS DE ESTUDO PARA JOVENS ORIUNDOS DAS 
COMUNIDADES LOCAIS. 

Parâmetro de 
desempenho 

Apoio a jovens egressos das comunidades locais para a realização de cursos 
técnicos e universitários associados ao desenvolvimento agroflorestal. 

Aplicação ( ) Classificatório (X) Bonificador 

2. Parametrização:  

 
 

 
Descrição do 
parâmetro de 
desempenho 

Investimentos realizados 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. 

 
As bolsas poderão incluir ajuda de custo para a manutenção básica do 
estudante durante o período de estudo. 

 
Para ser elegível à bonificação, o investimento deverá ter aprovação prévia da 
SEMA. 

 
 
 
 
Regras de 
Aplicação da 
Bonificação 

O concessionário receberá bonificação sobre o valor do investimento, de 
acordo com percentual pré-estabelecido pelo órgão gestor, dentro do intervalo 
de variação e prazo de uso definidos na Tabela C. 

 
A bonificação é condicionada ao alcance dos parâmetros editalícios mínimos 
para a bonificação definidos neste Edital de concessão e à aprovação das 
despesas e resultados apresentados. 

 
Os valores validados pelo órgão gestor serão abatidos conforme regras 
definidas neste Edital de licitação. 

Apuração - Anual, a partir de solicitação do concessionário. 

 
 
 

3. Meios de 
Verificação 

Poderão ser utilizados, isolada ou conjuntamente, os seguintes meios de 
verificação: 

 Prestação de contas dos investimentos realizados, conforme instrução da 
SEMA; 

 Boletins de desempenho periódicos; 

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

 Extratos de conta bancária específica; e 

 Verificação direta com o beneficiário da bolsa. 
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1. Identificação: B9 

Critério Maiores benefícios sociais diretos. 

 
Indicador 

IMPLANTAÇÃO E MANUTENÇÃO DE SISTEMA DE GESTÃO INTEGRADA 
DE QUALIDADE EM SAÚDE E SEGURANÇA NO TRABALHO E 
RESPONSABILIDADE SOCIAL 

Parâmetro de 
desempenho 

Certificação de sistema de saúde e segurança no trabalho e responsabilidade 
social. por meio de sistema reconhecido. 

Aplicação ( ) Classificatório (X) Bonificador 

2. Parametrização:  

 
 
 
 
 
 
 
 

Descrição do 
parâmetro de 
desempenho 

Certificação da empresa em sistemas de qualidade em saúde e segurança no 
trabalho e de gestão de responsabilidade social, por meio dos seguintes 
sistemas: 

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

 Série OHSAS 18.001 

 Série ISO 18.000 

 
2. Certificação do sistema de gestão de responsabilidade social 

 SA 8.000 

 NBR 16.001 

 
No período de vigência desse indicador, serão estabelecidos diferentes 
percentuais de desconto sobre o investimento para a obtenção do certificado 
válido e para a manutenção. 

 
Poderão ser aceitos outros sistemas e normas de acordo com análise e 
decisão da SEMA. 

 
 
 
 
Regras de 
Aplicação da 
Bonificação 

O concessionário receberá bonificação sobre o valor do investimento, de 
acordo com percentual pré-estabelecido pelo órgão gestor, dentro do intervalo 
de variação e prazo de uso definidos na Tabela C. 

 
A bonificação é condicionada ao alcance dos parâmetros editalícios mínimos 
para a bonificação definidos neste Edital de concessão e à aprovação das 
despesas e resultados apresentados. 

 
Os valores validados pelo órgão gestor serão abatidos conforme regras 
definidas neste Edital de licitação. 

Apuração - Anual, a partir de solicitação do concessionário. 

 

 
3. Meios de 
Verificação 

Poderão ser utilizados, isolada ou conjuntamente, os seguintes meios de 
verificação: 

 Prestação de contas dos investimentos realizados, conforme instrução 
da SEMA; 

 Apresentação de certificado válido; 

 Sumários executivos e relatórios de auditorias de certificação; 

 Consultas às organizações certificadoras; e 

 Medição(ões) e verificação(ões) in loco dos investimentos. 
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1. Identificação: B10 

Critério Maior eficiência. 

Indicador 
OBTENÇÃO E MANUTENÇÃO DE SISTEMA DE GESTÃO DA QUALIDADE 
E GESTÃO AMBIENTAL NA INDÚSTRIA. 

Parâmetro de 
desempenho 

Certificação de gestão da qualidade e de gestão ambiental em processos 
industriais por meio de sistema reconhecido. 

Aplicação ( ) Classificatório (X) Bonificador 

2. Parametrização:  

 
 
 
 

Descrição do 
parâmetro de 
desempenho 

Certificação do concessionário em sistema de gestão da qualidade e sistema 
de gestão ambiental do processo industrial, por meio de uma das seguintes 
séries de normas: 

 Série ISO 9.000; 

 Série ISO 14.000. 

 
No período de vigência desse indicador, serão estabelecidos diferentes 
percentuais de desconto sobre o investimento para a obtenção do certificado 
válido e para a manutenção. 

 
Poderão ser aceitos outros sistemas e normas de certificação, de acordo com 
análise e decisão da SEMA. 

 
 
 
 
Regras de 
Aplicação da 
Bonificação 

O concessionário receberá bonificação sobre o valor do investimento, de 
acordo com percentual pré-estabelecido pelo órgão gestor, dentro do intervalo 
de variação e prazo de uso definidos na Tabela C. 

 
A bonificação é condicionada ao alcance dos parâmetros editalícios mínimos 
para a bonificação definidos neste Edital de concessão e à aprovação das 
despesas e resultados apresentados. 

 
Os valores validados pelo órgão gestor serão abatidos conforme regras 
definidas neste Edital de licitação. 

Apuração - Anual, a partir de solicitação do concessionário. 

 

 
3. Meios de 
Verificação 

Poderão ser utilizados, isolada ou conjuntamente, os seguintes meios de 
verificação: 

 Prestação de contas dos investimentos realizados, conforme instrução 
da SEMA; 

 Apresentação de certificado válido; 

 Sumários executivos e relatórios de auditorias de certificação; 

 Medição e verificação in loco dos investimentos;  

 Consultas às organizações certificadoras; e 

 Medição(ões) e verificação(ões) in loco dos investimentos. 
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1. Identificação: B11 

Critério Maior eficiência. 

Indicador 
IMPLANTAÇÃO DE INOVAÇÕES TÉCNICAS E TECNOLÓGICAS 
ASSOCIADAS À INDÚSTRIA. 

Parâmetro de 
desempenho 

Implantação de inovações tecnológicas na indústria. 

Aplicação ( ) Classificatório (X) Bonificador 

2. Parametrização:  

 
 

 
Descrição do 
parâmetro de 
desempenho 

Adoção de 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. 

 
As propostas de desenvolvimento e inovações tecnológicas deverão ser 
previamente aprovadas pela SEMA. 

 
 
 
 
Regras de 
Aplicação da 
Bonificação 

O concessionário receberá bonificação sobre o valor do investimento, de 
acordo com percentual pré-estabelecido pelo órgão gestor, dentro do intervalo 
de variação e prazo de uso definidos na Tabela C. 

 
A bonificação é condicionada ao alcance dos parâmetros editalícios mínimos 
para a bonificação definidos  neste Edital de concessão e à aprovação das 
despesas e resultados apresentados. 

 
Os valores validados pelo órgão gestor serão abatidos conforme regras 
definidas neste Edital de licitação. 

Apuração - Anual, a partir de solicitação do concessionário. 

 

3. Meios de 
Verificação 

Poderão ser utilizados, isolada ou conjuntamente, os seguintes meios de 
verificação: 

 Notas Fiscais; 

 Prestação de contas dos investimentos realizados, conforme instrução da 
SEMA; e 

 Medição(ões) e verificação(ões) in loco dos investimentos. 
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1. Identificação: B12 

Critério Maior eficiência. 

Indicador REALIZAÇÃO DE CAPACITAÇÕES VOLTADAS PARA FUNCIONÁRIOS. 

Parâmetro de 
desempenho 

Realização de treinamentos para funcionários para a melhoria da 
produtividade. 

Aplicação ( ) Classificatório (X) Bonificador 

2. Parametrização:  

 
 
 
 

Descrição do 
parâmetro de 
desempenho 

Investimentos na capacitação e no treinamento de empregados em atividades 
ligadas ao manejo florestal sustentável, à industrialização de produtos 
florestais e a gestão e administração de negócios. 

 
Serão elegíveis capacitações e treinamentos pontuais e contínuos que 
possuam comprovantes de despesas, relatórios de atividades e certificados de 
treinamento para cada trabalhador. 

 
Para o concessionário que se comprometer com a adoção da certificação 
socioambiental, somente será passível de bonificação investimentos em 
capacitações/treinamentos que não forem exigidos para obtenção do 
certificado válido. 

 
 
 
 
Regras de 
Aplicação da 
Bonificação 

O concessionário receberá bonificação sobre o valor do investimento, de 
acordo com percentual pré-estabelecido pelo órgão gestor, dentro do intervalo 
de variação e prazo de uso definidos na Tabela C. 

 
A bonificação é condicionada ao alcance dos parâmetros editalícios mínimos 
para a bonificação definidos neste Edital de concessão e à aprovação das 
despesas e resultados apresentados. 

 
Os valores validados pelo órgão gestor serão abatidos conforme regras definidas 
neste Edital de licitação. 

Apuração - Anual, a partir de solicitação do concessionário. 

 
 

3. Meios de 
Verificação 

Poderão ser utilizados, isolada ou conjuntamente, os seguintes meios de 
verificação: 

 Apresentação de comprovantes de despesas; 

 Prestação de contas dos investimentos realizados, conforme instruão 

da SEMA; 

 Relatórios executivos contendo registros fotográficos, listas de 
presença e conteúdo programático; 

 Certificados por trabalhador capacitado; e 

 Outros julgados pertinentes. 
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1. Identificação: B13 

Critério Maior eficiência. 

 
Indicador 

REALIZAÇÃO DE ESTUDOS PARA A REDUÇÃO DE DESPERDÍCIO NAS 
ATIVIDADES DE MANEJO FLORESTAL E PROCESSAMENTO MECÂNICO 
DA MADEIRA. 

Parâmetro de 
desempenho 

Contratação de estudos e pesquisas voltadas para a melhoria da eficiência dos 
processos produtivos na floresta e na indústria. 

Aplicação ( ) Classificatório (X) Bonificador 

2. Parametrização:  

 
 
 
 

Descrição do 
parâmetro de 
desempenho 

Investimentos para a realização de pesquisas voltadas para a melhoria da 
eficiência dos processos produtivos no manejo florestal e na indústria. 

 
Somente será passível de bonificação, investimentos em pesquisas adicionais 
às previstas e exigidas na legislação vigente. 

 
O concessionário poderá firmar parceria, mediante um acordo formal, com 
instituições de ensino e de pesquisa ou organização não governamental 
(ONG), para realização das pesquisas. 

 
O investimento, para ser elegível à bonificação, deverá ter aprovação prévia 
da SEMA. 

 
 
 
 
Regras de 
Aplicação da 
Bonificação 

O concessionário receberá bonificação sobre o valor do investimento, de 
acordo com percentual pré-estabelecido pelo órgão gestor, dentro do intervalo 
de variação e prazo de uso definidos na Tabela C. 

 
A bonificação é condicionada ao alcance dos parâmetros editalícios mínimos 
para a bonificação definidos neste Edital de concessão e à aprovação das 
despesas e resultados apresentados. 

 
Os valores validados pelo órgão gestor serão abatidos conforme regras 
definidas neste Edital de licitação. 

Apuração - Anual, a partir de solicitação do concessionário. 

 
 

3. Meios de 
Verificação 

Poderão ser utilizados, isolada ou conjuntamente, os seguintes meios de 
verificação: 

 Extratos de conta bancária específica; 

 Prestação de contas dos investimentos realizados, conforme instruão 

da SEMA; 

 Contratos e/ou acordos formais entre o órgão gestor (no papel de 
interveniente), concessionário e uma instituição e/ou ONG; 

 Medição(ões) e verificação(ões) in loco dos investimentos. 
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1. Identificação: B14 

Critério Maior eficiência. 

Indicador 
INVESTIMENTO EM GERAÇÃO OU COGERAÇÃO DE ENERGIA ELÉTRICA 
E TÉRMICA. 

Parâmetro de 
desempenho 

Gastos com serviços, equipamentos, obras civis e treinamento de mão de obra 
para a implantação de unidades de geração de energia elétrica, térmica ou 
ambas. 

Aplicação ( ) Classificatório (X) Bonificador 

2. Parametrização:  

 

Descrição do 
parâmetro de 
desempenho 

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. 

 
O investimento, para ser elegível à bonificação, deverá ter aprovação prévia 
da SEMA. 

 
 
 
 
Regras de 
Aplicação da 
Bonificação 

O concessionário receberá bonificação sobre o valor do investimento, de 
acordo com percentual pré-estabelecido pelo órgão gestor, dentro do intervalo 
de variação e prazo de uso definidos na Tabela C. 

 
A bonificação é condicionada ao alcance dos parâmetros editalícios mínimos 
para a bonificação definidos neste Edital de concessão e à aprovação das 
despesas e resultados apresentados. 

 
Os valores validados pelo órgão gestor serão abatidos conforme regras 
definidas neste Edital de licitação. 

Apuração - Anual, a partir de solicitação do concessionário. 

 
 
 
3. Meios de 
Verificação 

Poderão ser utilizados, isolada ou conjuntamente, os seguintes meios de 
verificação: 

 Prestação de contas dos investimentos realizados, conforme instruão 

da SEMA; 

 Notas Fiscais; 

 Extratos de conta bancária específica; 

 Notas fiscais de gastos efetuados; 

 Prestação de contas, conforme instrução da SEMA; 

 Prestação de contas dos investimentos realizados; e 

 Verificação(ões) e medições in loco dos investimentos. 
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1. Identificação: B15 

Critério 
Maior agregação de valor ao produto ou serviço florestal na região da 
concessão. 

Indicador 
REALIZAÇÃO DE ESTUDOS PARA O APROVEITAMENTO E INSERÇÃO 
COMERCIAL DE NOVAS ESPÉCIES NO MERCADO. 

Parâmetro de 
desempenho 

Contratação de estudos e consultorias voltadas para a inserção comercial de 
novas espécies. 

Aplicação ( ) Classificatório (X) Bonificador 

2. Parametrização:  

 
 

 
Descrição do 
parâmetro de 
desempenho 

Investimentos para a realização de pesquisas voltadas para o aproveitamento 
e inserção comercial de novas espécies no mercado. 

 
O concessionário poderá firmar parceria, mediante um acordo formal, com 
instituições de ensino e de pesquisa, bem como contratar consultorias, para 
realização das pesquisas. 

 
O investimento, para ser elegível à bonificação, deverá ter aprovação prévia 
da SEMA. 

 
 
 
 
Regras de 
Aplicação da 
Bonificação 

O concessionário receberá bonificação sobre o valor do investimento, de 
acordo com percentual pré-estabelecido pelo órgão gestor, dentro do intervalo 
de variação e prazo de uso definidos na Tabela C. 

 
A bonificação é condicionada ao alcance dos parâmetros editalícios mínimos 
para a bonificação definidos neste Edital de concessão e à aprovação das 
despesas e resultados apresentados. 

 
Os valores validados pelo órgão gestor serão abatidos conforme regras 
definidas neste Edital de licitação. 

Apuração - Anual, a partir de solicitação do concessionário. 

 

 
3. Meios de 
Verificação 

Poderão ser utilizados, isolada ou conjuntamente, os seguintes meios de 
verificação: 

 Extratos de conta bancária específica; 

 Prestação de contas dos investimentos realizados, conforme instruão 

da SEMA; 

 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; e 

 Verificação(ões) e medições in loco dos investimentos 
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1. Identificação: B16 

Critério 
Maior agregação de valor ao produto ou serviço florestal na região da 
concessão. 

Indicador IMPLANTAÇÃO DE ETAPAS ADICIONAIS DE AGREGAÇÃO DE VALOR. 

Parâmetro de 
desempenho 

Gastos com serviços, equipamentos, obras civis e treinamento de mão de obra 
para a implantação de novas etapas de processamento da madeira. 

Aplicação ( ) Classificatório (X) Bonificador 

2. Parametrização:  

 

 
Descrição do 
parâmetro de 
desempenho 

Investimentos em serviços, equipamentos e treinamento de mão de obra para 
a implantação de novas etapas de processamento da madeira. 

 
O investimento, para ser elegível à bonificação, deverá ter aprovação prévia 
da SEMA 

 
 
 
 
Regras de 
Aplicação da 
Bonificação 

O concessionário receberá bonificação sobre o valor do investimento, de 
acordo com percentual pré-estabelecido pelo órgão gestor, dentro do intervalo 
de variação e prazo de uso definidos na Tabela C. 

 
A bonificação é condicionada ao alcance dos parâmetros editalícios mínimos 
para a bonificação definidos neste Edital de concessão e à aprovação das 
despesas e resultados apresentados. 

 
Os valores validados pelo órgão gestor serão abatidos conforme regras 
definidas neste Edital de licitação. 

Apuração - Anual, a partir de solicitação do concessionário. 

 
 
 

3. Meios de 
Verificação 

Poderão ser utilizados, isolada ou conjuntamente, os seguintes meios de 
verificação: 

 Notas fiscais dos equipamentos adquiridos; 

 Comprovantes de gastos com treinamentos; 

 Análises do processamento industrial; 

 Sistema de cadeia de custódia dos produtos; 

 Dados, informações e relatórios do concessionário; 

 Notas fiscais de venda de produtos; e 

 Verificação(ões) e medições in loco dos investimentos. 
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ANEXO 13 
 

MINUTA DO CONTRATO DE CONCESSÃO FLORESTAL 
 

CONTRATO DE CONCESSÃO FLORESTAL DECORRENTE DA CONCORRÊNCIA Nº 
XX/20XX  QUE ENTRE SI  CELEBRAM O  GOVERNO  DO ESTADO  DO  ACRE,  

por 
intermédio da Secretaria de Estado de Meio Ambiente, com endereço na Rua 

Benjamin Constant, 856, Centro, CEP 69.900-062, Rio Branco-AC, neste ato 
representado pelo seu Secretário, Geraldo Israel Milani de Nogueira, brasileiro, solteiro, 
residente e domiciliado em Rio Branco/AC, portador da Carteira de Identidade nº 420920 
SSP/AC, inscrito no CPF/MF sob o nº 948.186.222-49, nomeado pelo Decreto Estadual 
nº 010, de 02 de janeiro de 2019, publicado no Diário Oficial do Estado do Acre de 02 de 
janeiro de 2019, nos termos dos arts. 49, §1º e 53, V, ambos da Lei Federal nº 
11.284/2006, doravante denominada CONCEDENTE, e a empresa (ou associação civil) 
.........................., inscrita no CNPJ sob o nº ......................................... , com endereço  
em......................................, em.........................., doravante designada 
CONCESSIONÁRIO, neste ato representada pelo(a) Sr.(a)..........................., portador 

da Carteira de Identidade    nº..............................,    expedida    
pela....................................,    e    CPF 
nº..............................., tendo em vista o que consta do Processo nº ......................... e em 
observância às disposições contidas na Lei Federal nº 11.284/ 2006, Decreto Federal nº 
6.063/2007, aplicando-se subsidiariamente as Leis Federais nº 8.666/1993, nº 
8.987/1995 e nº 11.079/2004, e outras normas citadas neste instrumento, mediante as 
cláusulas e condições a seguir estabelecidas. 

 
Cláusula 1ª – DO OBJETO 

 
O contrato tem por objeto a concessão florestal para a prática do manejo florestal 
sustentável voltada à exploração do produto madeira em tora, na Unidade de Manejo 
Florestal (UMF) ........................, conforme polígono, área e memorial descritivo 
apresentados no Anexo 1 e demais termos do Edital da Concorrência nº _____/_____, 
que integram o presente contrato. 

 
Subcláusula 1.1 – Produtos autorizados 

 

É passível de exploração, sob regime de manejo florestal, o produto madeira em tora, 
conforme definições contidas no Anexo 6 do Edital da Concorrência nº_____/_____, 
parte deste contrato. 

 
Subcláusula 1.2 – Exclusões 

 

Os direitos outorgados ao concessionário, nos termos do §1º do art. 16 da Lei Federal nº 
11.284/2006, excluem expressamente: 

 

I. a titularidade imobiliária ou preferência na aquisição da floresta pública; 
 

II. o acesso ao patrimônio genético para fins de pesquisa e desenvolvimento, 
bioprospecção ou constituição de coleções; 
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III. o uso dos recursos hídricos acima do especificado como insignificante, nos 
termos da Lei Federal nº 9.433/1997; 

 

IV. a exploração dos recursos minerais; 
 

V. a exploração de recursos pesqueiros ou da fauna silvestre; 
 

VI. a comercialização de créditos decorrentes da emissão evitada de carbono em 
florestas naturais. 

 
Subcláusula 1.3 – Situações Especiais 

 
I. A visitação da área de produção florestal é condicionada a prévia e formal 

autorização do Órgão Gestor, devendo ser acompanhada por técnico 
autorizado; 

II. A pesquisa na UMF é condicionada a apresentação de projeto específico 
submetido e aprovado pelo Órgão Gestor; 

III. A retirada de material de pesquisa (recursos da biodiversidade) precisará de 
autorização do Órgão Gestor e dos demais órgãos ambientais competentes; 

IV. O acesso às instituições públicas para coleta de sementes para fins de 
produção de mudas é condicionado a prévia e formal autorização do Órgão 
Gestor, sendo vedada a estas instituições a comercialização das sementes 
coletadas; 

V. A utilização de resíduos da exploração florestal deve estar prevista em PMFS 
da UMF, somente sendo permitido o aproveitamento de resíduos das árvores 
exploradas e daquelas derrubadas em função da exploração florestal. 

 
Subcláusula 1.4 – Contratos com terceiros 

 

O concessionário poderá contratar terceiros para o desenvolvimento de atividades 
inerentes ou subsidiárias ao manejo florestal sustentável, por sua conta e risco, sem 
prejuízo de suas responsabilidades, vedada a subconcessão, nos termos do §1º do art. 
27 da Lei Federal nº 11.284/2006. 

 
1.5.1. Os contratos de terceirização devem seguir a legislação trabalhista e suas 

atualizações, assim como todas as Normas Regulamentadoras do 
Ministério do Trabalho, em especial as relacionadas à segurança, saúde e 
higiene do trabalhador; 

 
1.5.2. Cabe à empresa contratante o cumprimento das obrigações e a assunção 

das responsabilidades definidas na Lei Federal nº 13.429/ 2017; 

 
1.5.3. Os terceiros contratados pelo concessionário deverão ser dotados de 

capacidade financeira, técnica e gerencial, facultado ao Poder Concedente 
o acesso aos contratos e a verificação da conformidade legal desses 
contratos; 

 
1.5.4. As contratações, inclusive de mão-de-obra, feitas pelo concessionário 

serão regidas pelo direito privado, não se estabelecendo qualquer relação 
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jurídica entre os terceiros contratados pelo concessionário e o poder 
concedente. 

Cláusula 2ª – DA DEMARCAÇÃO DA UMF 
 

A responsabilidade pela demarcação da UMF será do concessionário, conforme 
explicitado no Anexo 1 do Edital de licitação da Concorrência n° _____/_____, parte 
deste contrato, para a concessão na Floresta Estadual _________ e no Manual de 
Normas Técnicas para Demarcação de Florestas Públicas Estaduais do Acre. 

 
Parágrafo único. O concessionário deverá apresentar um Plano de Demarcação da 

UMF, para prévia avaliação e aprovação formal pelo Órgão Gestor, no prazo de até 6 
(seis) meses após a assinatura deste contrato, seguindo as orientações técnicas do 
Órgão Gestor. 

 
Subcláusula 2.1 – Implantação de marcos e prazos 

 
I. Compete ao concessionário a demarcação da UMF, sendo necessária a 

realização de transporte de coordenadas, implantação dos marcos de vértice e 
sinalizadores, implantação de placas de sinalização, bem como implantação de 
marcos de poligonação e de azimutes quando na indicação de linhas de 
poligonação com abertura de picadas, em conformidade com a localização e 
quantitativo definidos pelo Órgão Gestor. 

 
II. O concessionário tem o prazo máximo de até 05 (cinco) anos, a partir da 

assinatura do contrato, para a implantação de todos os marcos (transporte de 
coordenadas, vértice, azimutes e poligonação), conforme localização e 
quantitativo definidos pelo Órgão Gestor no Anexo 1 do Edital de Concorrência 
nº _____/_____, parte deste contrato. Este prazo poderá ser prorrogado por igual 
período, desde que apresentada justificativa técnica por parte do 
concessionário e aprovada pelo Órgão Gestor. 

 
Subcláusula 2.2 – Da aprovação da demarcação 

 

I. Após a aprovação do Plano de Demarcação da UMF, o concessionário 
comunicará ao Órgão Gestor o cumprimento das atividades de demarcação da 
UMF até 30 (trinta) dias após sua execução para aprovação, sem prejuízo da 
continuidade de suas atividades; 

 
II. Caso a demarcação não receba a aprovação do Órgão Gestor, o 

concessionário procederá às medidas indicadas no prazo determinado pela 
concedente. 

 
Cláusula 3ª – DA PROTEÇÃO DA UMF 

 
Subcláusula 3.1 – Responsabilidade do concessionário 

 

O concessionário é responsável pela proteção da integridade da UMF e pode ser 
responsabilizado por suas ações ou omissões que atentem contra essa integridade. 

 

3.1.1. O concessionário apresentará, antes do início das operações, um plano de 
proteção da UMF com as estratégias, medidas e investimentos que serão 
realizados, conforme diretrizes estabelecidas pelo Órgão Gestor. 
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3.1.2. O Órgão Gestor poderá determinar a construção e manutenção de posto de 
controle dotado de estrutura de comunicação e portão de segurança no local 
de tráfego da produção oriunda da UMF, conforme padrão a ser estabelecido 
pelo Órgão Gestor. 

 
3.1.3. O concessionário deverá notificar o Órgão Gestor e órgão ambiental estadual 

competente sempre que constatar atividades irregulares na UMF e em seu 
entorno. 

 
Cláusula 4ª – DO REGIME DE PRODUÇÃO 

 
Subcláusula 4.1 – Do manejo da madeira em tora 

 

A atividade objeto desse contrato está condicionada à aprovação do Plano de Manejo 
Florestal Sustentável (PMFS) da Unidade de Manejo Florestal (UMF) pelo órgão 
ambiental competente e da apresentação e aprovação pelo Órgão Gestor, do Plano de 
Compatibilização da Concessão Florestal com as Atividades das Comunidades Locais 
e dos compromissos assumidos na proposta técnica. 

 
4.1.1. Após a assinatura do contrato, o concessionário poderá realizar os estudos 

necessários para elaborar o PMFS e o 1º Plano Operacional Anual (POA), 
em conformidade com o Plano de Manejo da Floresta Estadual e as normas 
que regem a atividade. 

 
4.1.2. O período de produção anual e o período de embargo que impõem restrições 

às atividades de corte, arraste e transporte serão estabelecidos a cada ano, 
por ato administrativo pelo Órgão Gestor, com antecedência mínima de 90 
(noventa) dias. 

 
4.1.3. Durante o período de embargo, serão admitidas apenas as atividades pré- 

exploratórias, o transporte de madeiras já exploradas e estocadas em pátio 
de concentração para fora UMF, utilizando somente as infraestruturas 
permanentes, atividades comunitárias e o manejo de produtos não 
madeireiros oriundos da atividade comunitária. 

 
4.1.3.1. O transporte de madeira durante o período de embargo estará 

condicionado à apresentação da quantidade de volume de madeira 
estocada por espécie que será transportada e apresentação de 
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. 

 
4.1.3.2. A realização das atividades admitidas no período de embargo também 

está condicionada a prévia aprovação do Órgão Gestor e às 
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condicionantes estabelecidas na licença ambiental pelo órgão 
competente. 

 

4.1.4. O período de embargo poderá ser alterado de ofício ou mediante solicitação 
acompanhada de fundamentação técnica, apresentada pelo concessionário 
e aprovada pelo Órgão Gestor. 

 
Subcláusula 4.2 – Da exploração de produtos florestais não madeireiros 

 

As comunidades locais terão prioridade no acesso ao uso tradicional dos recursos 
naturais e ao manejo de produtos florestais não madeireiros, em conformidade com o 
Plano de Manejo da Floresta Estadual e as normas correlatas e previstas no Plano de 
Compatibilização da Concessão Florestal com as Atividades das Comunidades Locais. 

Parágrafo único. O manejo florestal não madeireiro por parte do concessionário, 

respeitará o Plano de Manejo da Floresta Estadual, as normas vigentes, o Plano de 
Compatibilização da Concessão Florestal com as Comunidades Locais e as regras 
estabelecidas neste contrato. 

 
Cláusula 5ª – DO REGIME ECONÔMICO-FINANCEIRO DA CONCESSÃO 
FLORESTAL 

 

O regime econômico-financeiro desse contrato compreende as seguintes obrigações 
contratuais: 

 
I. o pagamento de preço calculado sobre os custos de realização do Edital da 

Concorrência nº _____/_____ definido no item 14.3 do referido Edital de 
concessão, conforme o art. 37 do Decreto Federal nº 6.063/2007; 

 
II. o pagamento de preço, não inferior ao Preço Mínimo do Edital (PME) reajustado 

anualmente, definido no Edital da Concorrência nº _____/_____, calculado em 
função da quantidade de produto auferido do objeto da concessão; 

 
III. o pagamento de Valor Mínimo Anual, independentemente da produção ou dos 

valores auferidos pelo concessionário com a exploração do objeto da 
concessão, nos termos da Lei Federal nº 11.284/2006 e do Decreto Federal nº 
6.063/2007, na forma da Subcláusula 5.5 desse Contrato; 

 
IV. a indisponibilidade pelo concessionário, salvo disposição contratual em 

contrário, dos bens considerados reversíveis, especificados na Cláusula 10ª 
desse contrato; 

 
V. a responsabilidade do concessionário realizar outros investimentos previstos 

na proposta técnica, em obrigações acessórias e acordos substitutivos 
pactuados entre as partes. 

Subcláusula 5.1 – Parâmetros e obrigações do regime econômico e financeiro 
deste contrato 

 

São parâmetros do regime econômico-financeiro deste contrato: 
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I. Preço Mínimo do Edital (PME) – R$ ___/m³; 
 

II. Preço Contratado (PC) – R$ ___/m³; 

 

III. Ágio do contrato (em %) – ___%; 
 

IV. Limite Nominal de Bonificação (LNB) – R$___, a ser calculado anualmente; 
 

V. Valor de Referência do Contrato (VRC) – R$ ___; 

 
VI. Valor Mínimo Anual (VMA): percentual sobre o VRC, a ser definido de acordo 

com a etapa de execução do contrato, nos termos da Subcláusula 5.5 desse 
contrato; 

 
5.1.1. As fórmulas e descrições dos parâmetros do regime econômico e financeiro 

deste contrato se encontram no item 14 do Edital de Concorrência nº 
_____/_____, parte deste contrato. 

 
Subcláusula 5.2 – Reajuste anual dos parâmetros e obrigações do regime 
econômico-financeiro do contrato 

 

O Preço Contratado para o produto madeira em tora, valores associados a indicadores 
técnicos e demais obrigações e parâmetros contratuais serão reajustados anualmente, 
por meio do Índice Nacional de Preços ao Consumidor Amplo (IPCA) / IBGE, ou outro 
índice que vier a ser estabelecido pelo órgão Gestor, mediante estudo específico e 
acordo entre as partes. 

 
5.2.1. A publicação do reajuste citado no caput desta Subcláusula ocorrerá 

anualmente até dia 15 de abril e terá efeito a partir do dia 15 de maio de cada 
ano. 

 
5.2.2. Qualquer índice que venha a ser adotado não poderá superar em mais de 2 

(dois) pontos percentuais o IPCA/IBGE. 
 

5.2.3. Em obediência ao § 1º do art. 2º da Lei Federal nº 10.192/2001, o primeiro 
reajuste ocorrerá com base no índice de reajuste correspondente ao período 
entre a assinatura do contrato e o dia 15 de abril subsequente, desde que 
transcorrido o período mínimo de um ano da celebração do contrato. 

 

5.2.4. As demais obrigações e parâmetros contratuais calculadas em função do 
Preço Mínimo do Edital (PME) e do Valor de Referência do Contrato (VRC) 
serão reajustadas automaticamente. 

 
5.2.5. A não aplicação do IPCA/IBGE poderá ocorrer excepcionalmente de forma 

integral ou parcial, nos seguintes casos: 

I. por mecanismo de reequilíbrio econômico e financeiro do contrato, 
conforme estabelecido na cláusula 20ª deste contrato; 

 

II. por decisão do Órgão Gestor, mediante estudo que fundamente a decisão, 
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em determinado ano, enviado pelo concessionário ou de ofício pelo próprio 
Órgão Gestor. 

5.2.6. A formalização dos percentuais a serem aplicados na atualização monetária 
anual ocorrerá por meio de apostilamentos anuais. 

 
Subcláusula 5.3 – Pagamento dos custos do Edital de Concorrência nº 
_____/_____ 

 

Os custos do Edital, para a UMF ___, perfazem o total de R$ ______(______) e serão 
pagos pelo concessionário em quatro parcelas, ao longo do primeiro ano da assinatura 
do contrato, conforme o calendário a seguir: 

 
1ª parcela (na assinatura do contrato) ......................... [valor / data]; 
2ª parcela ........................ [valor / data]; 
3ª parcela ........................ [valor / data]; 
4ª parcela ........................ [valor / data]. 

 
Subcláusula 5.4 – Dos procedimentos de cobrança e pagamento das obrigações 
financeiras do contrato 

 

Os pagamentos pelo produto madeira em tora serão efetuados por unidade volumétrica 
(m³), por meio de parcelas quadrimestrais, assim estabelecidas. 

 

I. Parcela nº 1 – parcela referente ao pagamento da madeira em tora transportada 
para fora dos limites da UMF, no período de 1° de janeiro a 30 de abril do 
mesmo ano, acrescida da cobrança do volume de madeira em tora abatida e 
não transportada para fora da UMF no ano anterior; 

 
II. Parcela nº 2 – parcela referente ao pagamento da madeira em tora transportada 

para fora dos limites da UMF, no período de 1° de maio a 31 de agosto do 
mesmo ano; 

 
III. Parcela nº 3 – parcela referente ao pagamento da madeira em tora transportada 

para fora dos limites da UMF, no período de 1° de setembro até o início do 
período de embargo do mesmo ano. 

5.4.1. As parcelas quadrimestrais terão as seguintes datas de vencimento: 

Parcela nº 1 – até o dia 31 de maio; 
Parcela nº 2 – até o dia 30 de setembro; 
Parcela nº 3 – até o dia 31 de janeiro do ano seguinte à exploração. 

 
5.4.2. O Órgão Gestor procederá, quadrimestralmente, ao cálculo do valor das 

parcelas, considerando: 
 

a) o constante do Sistema de Cadeia de Custódia (SCC); 
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b) os relatórios de produção enviados pelos concessionários; 
c) o constante da base de dados do DOF/IBAMA; e 
d) outras informações pertinentes. 

 
5.4.3. O preço a ser pago será aquele vigente na data de vencimento da parcela 

quadrimestral. 

 
5.4.4. No caso de o dia de vencimento cair em final de semana ou feriado, o prazo 

será postergado para o primeiro dia útil subsequente. 
 

5.4.5. O Órgão Gestor atualizará quadrimestralmente, por meio de seu sítio 
eletrônico na internet, o estado de execução financeira deste contrato e os 
valores a serem recolhidos pelo concessionário. 

 
5.4.6. O atraso no pagamento das parcelas quadrimestrais e do valor mínimo 

anual, ou sua complementação, implicará a aplicação de sanções, multas, 
correções e outras penalidades previstas no art. 81 e seguintes da Lei 
Federal nº 8.666/1993 e especificadas nas Cláusulas 6ª e 25ª da minuta do 
contrato. 

 
5.4.7. A medição do volume de toras a ser pago seguirá a metodologia 

estabelecida a seguir. 
 

I. A volumetria a ser informada por seção de tora explorada será definida pela 
seguinte fórmula, conforme estabelecido na Resolução Conama nº 411, de 
6 de maio de 2009: 

 
 

Em que: 

V=[(db2.π/4)+(dt2.π/4)]/2.L 

V = volume da seção da tora em m³; 
db = diâmetro médio da base da seção da tora em metros; 
dt = diâmetro médio do topo da seção da tora em metros; 
π = 3,141592; 
L = cumprimento da seção da tora em metros. 

a) Os diâmetros médios são obtidos pelo método de medição em cruz, em 
que são tomadas duas medidas perpendiculares entre si. 

 

5.4.8. Para fins de cobrança das parcelas quadrimestrais, serão cobradas somente 
as toras transportadas para fora dos limites da UMF, considerando o volume 
em tora efetivamente explorado. 

 
5.4.8.1. Considera-se o volume efetivamente explorado de madeira em tora 

na unidade de manejo florestal, aquele retirado do interior da floresta 
e quantificado conforme a metodologia descrita no item 5.4.7. 

 
5.4.8.2. O volume de madeira abatido e não transportado será mensurado a 

qualquer tempo, para fins de contabilização e apresentação em 
relatórios de produção, conforme solicitações pelo Órgão Gestor. 

 
5.4.9. A primeira parcela quadrimestral de cada ano contabilizará, além das toras 

transportadas para fora dos limites da UMF durante o quadrimestre corrente, 
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todas as toras abatidas pelo concessionário no ano anterior e não 
transportadas para fora dos limites da UMF. 

 

5.4.10. O valor a ser pago por unidade produzida está estabelecido por meio do 
Preço Contratado (PC), expresso neste contrato, e suas atualizações 
anuais. 

 
5.4.11. Desconformidades na medição de toras, por parte do concessionário, 

acarretarão na aplicação de sanções administrativas previstas no art. 81 da 
Lei Federal nº 8.666/1993 e especificadas na Cláusula 25ª da minuta do 
contrato. 

 
5.4.12. A sonegação de registros ou omissão de valores por parte do 

concessionário acarretará na aplicação das sanções administrativas 
previstas no art. 81 e seguintes da Lei Federal nº 8.666/1993 e 
especificadas de acordo com Cláusula 25ª deste contrato, sem prejuízo 
das sanções penais previstas no art. 69-A da Lei Federal nº 9.605/1998. 

 
5.4.13. O concessionário poderá quitar ou abater uma determinada parcela, 

mesmo havendo débitos abertos em parcelas anteriores, desde que solicite 
ao Órgão Gestor o cálculo do valor e a emissão do Documento de 
Arrecadação Estadual (DAE) relativa ao período. 

 

5.4.14. O Órgão Gestor calculará o valor das parcelas quadrimestrais, gerando e 
enviando um DAE ao concessionário, que terá 10 (dez) dias para efetuar 
seu pagamento. 

 
5.4.15. Do valor das parcelas poderão ser abatidos valores associados à 

bonificação e ao estabelecimento de obrigações acessórias, previstas 
neste contrato e suas revisões periódicas. 

 
5.4.16. Exceções e isenções ao pagamento relativo ao volume em tora 

efetivamente explorado obedecerão às regras estabelecidas neste contrato 
ou diretrizes a serem estabelecidas pelo Órgão Gestor. 

 
5.4.17. O Órgão Gestor definirá os métodos de controle da produção, o formato e 

a periodicidade dos relatórios de produção a serem apresentados pelo 
concessionário. 

 
Subcláusula 5.5 – Pagamento do Valor Mínimo Anual 

 

O Valor Mínimo Anual (VMA) é o valor mínimo a ser cobrado anualmente, após a 
aprovação do Plano de Manejo Florestal Sustentável (PMFS) pelo órgão ambiental 
responsável, independentemente da produção e dos valores auferidos pela exploração 
do objeto da concessão, de acordo com os percentuais abaixo: 

 
I. 5% do Valor de Referência do Contrato (VRC), no primeiro ano de exigência de 

pagamento do valor mínimo anual; 
 

II. 10% do VRC, no segundo ano de exigência de pagamento do valor mínimo 
anual; 
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III. 30% do VRC, a partir do terceiro ano de exigência de pagamento do valor 
mínimo anual até o término da vigência do contrato de concessão florestal. 

 
5.5.1. O início da exigência de cobrança de valor mínimo anual ocorre a partir da 

aprovação, pelo órgão competente, do PMFS do concessionário. 
 

5.5.2. No primeiro ano da exigência do valor mínimo anual, a cobrança será 
proporcional ao período entre a aprovação do PMFS e o término do ano civil. 

 

5.5.3. O não cumprimento do prazo máximo estabelecido em contrato para 
submeter o PMFS ao órgão competente, estabelecido no art. 41 do Decreto 
Federal n° 6.063/2007, implicará o pagamento do valor mínimo anual a 
partir do 13º (décimo terceiro) mês após a assinatura do contrato. 

 

5.5.4. O adimplemento do Valor Mínimo Anual será verificado em cada parcela 
quadrimestral por meio da comparação dos valores pagos pelo produto 
madeira em tora ao longo do ano com o valor do VMA fixado em contrato e 
corrigido pelos índices de atualização do Preço Contratado (PC), conforme 
as seguintes regras: 

 
I. Caso o valor pago seja igual ou maior do que o Valor Mínimo Anual, a 

obrigação referente ao Valor Mínimo Anual restará cumprida. 

 
II. Caso o valor pago seja inferior ao Valor Mínimo Anual, a obrigação restará 

em aberto; 
 

III. Estando a obrigação em aberto, após a verificação da 3ª parcela 
quadrimestral, será procedida a cobrança complementar da diferença 
encontrada, por meio de DAE específica. 

 
5.5.5. O concessionário poderá deixar de fazer o pagamento do Valor Mínimo 

Anual nas hipóteses de caso fortuito e força maior que inviabilizem a 
exploração florestal, mediante a comprovação dos fatos e a anuência 
expressa do Órgão gestor. 

 
Subcláusula 5.6 – Obrigações acessórias pactuadas e contrapartidas da 
contratante 

 
A responsabilidade do concessionário de realizar outros investimentos previstos no 
contrato inclui a pactuação de investimentos em bens reversíveis voltados para a 
melhoria da gestão da Floresta Estadual ou em infraestrutura comunitária. 

 
5.7.1. A pactuação sobre os investimentos e os mecanismos de compensação por 

parte da contratante serão formalizados por meio de contratos acessórios. 
 

5.7.2. A amortização gradual dos investimentos poderá ocorrer por meio dos 
seguintes mecanismos: 

 
I. Descontos nas parcelas quadrimestrais; 
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II. Redução na aplicação dos percentuais de reajuste anual de preços. 

 
5.7.3. Após a amortização dos investimentos, a atualização do Preço Contratado 

(PC) anual será efetuada com base na atualização integral do Preço 
Contratado pelo índice de reajuste de preços do contrato. 

 
Cláusula 6ª – DA SANÇÃO POR ATRASO NO PAGAMENTO 

 
O atraso no pagamento das parcelas quadrimestrais e do valor mínimo anual, ou sua 
complementação, implicará a aplicação de sanções, multas e outras penalidades 
previstas neste contrato, conforme descrito a seguir: 

 
I. O valor da multa será de 2% (dois por cento) sobre o valor integral da parcela 

inadimplida; 
 

II. Os juros e as correções relativos às parcelas inadimplidas serão calculados pro 
rata tempore por meio da aplicação da taxa Sistema Especial de Liquidação e 
de Custódia (Selic) sobre o valor inadimplido, conforme os arts. 13 e 37 da Lei 
Federal nº 10.522/2002 e o art. 2º da Lei Federal nº 6.830/1980. 

 
III. Considera-se valor inadimplido, para fins deste contrato, a diferença entre o 

valor integral da parcela e o valor pago na data prevista do respectivo 
vencimento. 

 
IV. Para o pagamento de parcelas em atraso, o concessionário deverá solicitar ao 

Órgão Gestor o envio de um Documento de Arrecadação Estadual (DAE), com 
os valores atualizados e com a indicação da data de pagamento, com 
antecedência mínima de 5 (cinco) dias úteis. 

 
V. Parcelas inadimplidas serão corrigidas de forma independente, e sua 

atualização será divulgada periodicamente junto com as informações sobre a 
execução financeira dos contratos, no sitio eletrônico do Órgão Gestor. 

 

Cláusula 7ª – SUSPENSÃO COMPULSÓRIA DAS OPERAÇÕES POR 
INADIMPLÊNCIA 

 

7.1 Fica estabelecido como limite de inadimplência o valor equivalente a 40% do Valor 
de Referência do Contrato (VRC). 

 
7.2 A inadimplência acima do limite estabelecido no caput dessa cláusula ensejará a 

imediata suspensão das operações florestais e o levantamento da Garantia de 
Execução do Contrato, sem prejuízo da continuidade da vigência do contrato e de 
todas as obrigações que o integram. 

 

7.3 A verificação e contabilização da inadimplência de valores somente será efetivada 
após o vencimento do prazo de pagamento de cada parcela quadrimestral. 
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7.4 Uma vez suspensa à operação, ela somente poderá ser retomada com o 
pagamento do valor mínimo que reduza o débito, incluindo multas e juros, ao valor 
da Garantia de Execução do Contrato prestada. 

 
7.5 É facultado ao concessionário ampliar os valores da Garantia de Execução do 

Contrato além do mínimo estabelecido, conforme apresentado na Subcláusula 

17.1.4. deste contrato. 

 
Cláusula 8ª – DA BONIFICAÇÃO 

 
A bonificação dos contratos de concessão florestal, prevista no inciso XIX do art. 30 da 
Lei Federal nº 11.284/2006, será efetivada por meio de uma dedução dos valores a 
serem pagos pelo concessionário em função dos investimentos comprovados e dos 
percentuais estabelecidos na Tabela D, do Anexo 12, parte deste contrato. 

 
Subcláusula 8.1 – Pré-requisito para a aplicação da bonificação 

 

A bonificação somente será aplicada se atendidas as seguintes condições 
simultaneamente: 

 
I. Existência de ágio contratual, definido a partir da diferença nominal entre o 

preço contratado (PC) e preço mínimo do Edital (PME); 
 

II. Alcance dos parâmetros mínimos de desempenho para bonificação constantes 
do Edital da Concorrência nº _____/_____ e aprovação dos investimentos 
realizados pelo Órgão Gestor, por meio de relatório circunstanciado; 

 
III. Cumprimento da proposta técnica, com alcance dos valores dos indicadores 

classificatórios estabelecidos em contrato; 
 

IV. Inexistência de aplicação de sanção administrativa e suspensão a que se refere 
o §2º do art. 30 da Lei Federal nº 11.284/2006, confirmada pelo Órgão Gestor, 
no período em relação ao qual a bonificação está sendo solicitada; 

 
V. Produção superior ao valor mínimo anual no ano no qual a bonificação será 

aplicada. 
 

Subcláusula 8.2 – Limite para a aplicação da bonificação 
 

A bonificação somente será aplicada sobre a diferença, expressa de forma nominal, entre 
o Preço Contratado (PC) e o Preço Mínimo do Edital (PME), sobre os volumes que 
excederem o recolhimento do Valor Mínimo Anual (VMA). 

 
8.2.1. A aplicação da bonificação tendo como base descontos nominais terá 

como limite o parâmetro Limite Nominal de Bonificação (LNB), calculado 
de acordo com a fórmula apresentada abaixo, e será aplicada sobre o valor 
nominal da parcela quadrimestral que exceda o VMA. 

 
LNB=VPVMA.LBFA 
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Onde: 
LNB – Limite Nominal de Bonificação (R$); 
VPVMA – Valor da Produção Quadrimestral (m³) que excede o VMA; 
LBFA – Limite de bonificação em função do ágio. 

 

8.2.1.1. O Limite de Bonificação em Função do Ágio é calculado por meio da 
seguinte fórmula: 

 
LBFA=100-((PME.100)/PC) 

 
Onde: 
LBFA – Limite de Bonificação em Função do Ágio; 
PME – Preço Mínimo do Edital (R$/m3); 
PC – Preço Contratado da Proposta Vencedora (R$/m3) 

 
8.2.2. Os valores de bonificação dos indicadores são expressos em percentuais 

sobre os valores investidos para o alcance da bonificação, até o Limite 
Nominal de bonificação quadrimestral. 

 
Subcláusula 8.3 – Definição periódica dos indicadores de bonificação 

 
O Órgão Gestor em um intervalo mínimo de 4 anos, a partir da aprovação do 1º Plano 
Operacional Anual (POA), irá definir por meio de apostilamentos, entre o conjunto total 
de indicadores apresentados na Tabela C, do Anexo 12 do Edital de Concorrência nº 
_____/_____, parte deste contrato, o conjunto de indicadores que serão considerados 
para efeito de bonificação durante o período. 

 
8.3.1. O conjunto de bonificadores que irá vigorar durante a vigência do 

apostilamento será definido em função das prioridades estabelecidas pelo 
Órgão Gestor, ouvidos os concessionários e as comunidades locais. 

 
8.3.2. Respeitados o limite de bonificação expresso na Subcláusula 8.2 e as pré- 

condições de acesso à bonificação descritas na Subcláusula 8.1 deste 
contrato, caberá ao concessionário definir a divisão dos valores nominais 
passíveis de bonificação entre os bonificadores que atingiram os parâmetros 
necessários. 

 
8.3.3. Bonificadores, de forma simples ou conjunta, cujos valores de bonificação 

alcançados ultrapassem os limites de bonificação definidos na Subcláusula 

8.2 deste contrato, poderão acessar o benefício ao longo do número de anos 
indicado na coluna “Prazo do desconto” da Tabela D do Anexo 12 do Edital 

de Concorrência nº _____/_____, parte deste contrato. 

 
8.3.4. Os créditos de bonificação que tenham prazo de aproveitamento superior a 

1 (um) ano serão reajustados pelo mesmo índice aplicado ao reajuste do 
Preço Contratado. 
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8.3.5. Ao término de seu período de vigência, o crédito de bonificação, 
independentemente de ter sido integralmente aproveitado, será 
automaticamente extinto, sem gerar nenhuma obrigação adicional ao Poder 
Concedente. 

 
8.3.6. A extinção contratual de que trata a Cláusula 27ª deste contrato ensejará na 

imediata extinção de todos os créditos de bonificação ainda não 
aproveitados, sem gerar nenhuma obrigação adicional ao Poder 
Concedente. 

 
8.3.7. Os bonificadores válidos nos primeiros 4 (anos) anos de execução desse 

contrato, após a aprovação do 1º Plano Operacional Anual, estão 
apresentados na Tabela D, do Anexo 12 do Edital de Concorrência nº 
_____/_____, parte deste contrato. 

 
8.3.8. O apostilamento também indicará, por UMF, os percentuais de bonificação, 

dentro dos intervalos apresentados na Tabela C, do Anexo 12 deste 
contrato a serem aplicados para cada indicador, levando em consideração 
as prioridades da política florestal do Estado do Acre e as características 
das UMFs, ouvidos os concessionários e as comunidades locais. 

 
8.3.9. A soma dos percentuais de bonificação dos indicadores selecionados para 

o período do apostilamento não será inferior ao Limite Nominal de 
Bonificação. 

 
Subcláusula 8.4 – Procedimento de aplicação da bonificação 

 

8.4.1. A bonificação é de caráter voluntário e deve ser solicitada anualmente pelo 
concessionário até o 1º (primeiro) dia do mês de março, data limite para o 
envio por parte do concessionário dos relatórios técnicos e documentos 
comprovatórios do alcance dos parâmetros de bonificação ou de realização 
dos investimentos previstos. 

 

8.4.2. A solicitação será apresentada de forma individualizada para cada indicador, 
junto com a documentação comprobatória do alcance do desempenho 
mínimo ou dos investimentos realizados durante o ano imediatamente 
anterior. 

 

8.4.3. A documentação apresentada será conferida e, caso necessário, poderão 
ser realizadas diligências, avaliações de campo, entre outros meios de 
verificação. 

 
8.4.4. Somente serão considerados para o cálculo da bonificação dispêndios 

comprovados e validados pelo Órgão Gestor, por meio de ato formal 
fundamentado. 

 
8.4.5. Caso se verifique que o concessionário apresentou informações e 

documentos falsos para fins de solicitação de bonificação, o Órgão Gestor 
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poderá solicitar aos órgãos responsáveis, as providências cabíveis para a 
eventual responsabilização civil, penal e administrativa. 

 
8.4.6. O valor passível de bonificação, anualmente, será verificado e informado ao 

concessionário até o dia 30 (trinta) de abril de cada ano. 

 
8.4.7. O prazo acima poderá ser prorrogado em caso de necessidade de diligências 

e pedidos de documentação complementar. 
 

8.4.8. A aplicação dos descontos de bonificação será efetuada a partir da segunda 
parcela quadrimestral, desde que atendidas as condicionantes estabelecidas 
na Subcláusula 8.1, deste contrato. 

 

8.4.9. Os valores nominais de bonificação serão aplicados sobre o valor da 
produção do ano corrente que exceder o Valor Mínimo Anual, respeitados os 
parâmetros e limites estabelecidos nas Subcláusulas 8.1. e 8.2. deste 
contrato. 

 

8.4.10. Uma vez outorgada a bonificação será gerado um crédito que especificará 
o indicador, o desempenho alcançado ou o investimento validado, o 
percentual de desconto ou valores nominais, a periodicidade de revisão e 
o prazo de validade do crédito. 

 
Cláusula 9ª – DA PRESTAÇÃO DE INFORMAÇÕES 

 
O concessionário assegurará amplo e irrestrito acesso do Órgão Gestor às informações 
sobre a produção florestal para fins de fiscalização e monitoramento do cumprimento 
deste contrato, inclusive àquelas referentes à comercialização dos produtos florestais, 
garantido o sigilo comercial. 

 

9.1. O concessionário irá prestar, periodicamente, informações para o controle da 
produção, acompanhamento técnico das operações, monitoramento do alcance 
dos indicadores da proposta técnica e sobre custos e receitas, conforme modelos 
e diretrizes a serem fornecidas pelo Órgão Gestor, gerando as seguintes 
obrigações: 

 
I. Atualizar, no máximo a cada 7 (sete) dias, o Sistema de Cadeia de Custódia, 

durante o período de produção; 
 

II. Enviar relatório de produção, até o décimo dia do mês subsequente ao mês a 
que se refere, ainda que relativo à produção igual a zero, conforme modelo 
regulamentado pelo Órgão Gestor; 

 
III. Enviar relatórios periódicos relativos às atividades executadas e ao 

cumprimento dos indicadores da proposta técnica, conforme orientação do 
Órgão Gestor; 

 
IV. Enviar o Plano de Manejo Florestal Sustentável (PMFS), suas alterações, os 

Planos Operacionais Anuais (POAs) aprovados pelo Instituto de Meio Ambiente 
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do Estado do Acre – IMAC e todos os documentos relacionados ao 
licenciamento ambiental; 

 

V. Comunicar ao Órgão Gestor a aprovação do PMFS pelo órgão competente em 
até 10 (dez) dias da data de sua homologação; 
 

VI. Apresentar, quando requerido, documentação que comprove a manutenção 
das condições de habilitação; 

 
VII. Apresentar, quando requerido, documentação que comprove a manutenção 

das condições assumidas na proposta técnica; 
 

VIII.Apresentar, até o dia 15 de abril de cada ano, o relatório anual de atividades, 
a ser elaborado conforme orientação técnica do Órgão Gestor; 

 
IX. Informar ao Órgão Gestor registros de acidentes de trabalho e sinistros que 

envolvam a integridade física de funcionários e terceiros dentro da UMF; 
 

X. Apresentar balanços contábeis e demonstrações financeiras referentes às 
atividades de concessão florestal, padronizados conforme as regras contábeis 
brasileiras, sempre que solicitados pelo Órgão Gestor; 

 
XI. Apresentar, sempre que solicitados, os documentos de origem florestal da 

matéria-prima processada em unidades industriais objeto de avaliação para fins 
de cumprimento da proposta técnica deste contrato; 

 
XII. Apresentar, 90 (noventa) dias após a conclusão das atividades previstas no 

POA do último ano, relatório de conclusão da concessão. 
 

9.2. No caso do item I, acima, deverá o concessionário informar o Poder Concedente 
sobre a ocorrência de eventuais problemas técnicos ou operacionais que 
impossibilitem o cumprimento da exigência no prazo. 

 
9.3. A apresentação de informações e documentos falsos ensejará a instauração de 

processo administrativo para a aplicação de sanções contratuais, sem prejuízo da 
notificação aos órgãos responsáveis para as providências cabíveis nas esferas 
administrativa, civil e penal, nos termos do art. 69-A da Lei Federal nº 9.605/1998. 

Cláusula 10ª – DOS BENS REVERSÍVEIS 
 

São considerados bens reversíveis os investimentos em infraestrutura física realizados 
pelo concessionário, que retornarão ao titular da floresta pública após a extinção da 
concessão, sem qualquer espécie de indenização: 

 
I. A infraestrutura de acesso à UMF e demais investimentos viários; 

 
II. Investimentos na proteção e na gestão da Unidade de Conservação e da UMF; 

 
III. As cercas, os aceiros e as porteiras; 



Edital da Concorrência nº XX/2020 – Anexo 13 – Página 17 de 43  

IV. As construções e instalações permanentes construídas na Unidade de 
Conservação e na UMF; 

 

V. Qualquer infraestrutura construída fruto de obrigações acessórias e acordos 
substitutivos sancionatórios; 

 
VI. As pontes e passagens de nível; 

 
VII. A infraestrutura de geração, transmissão e distribuição de eletricidade e de 

comunicação instalada durante a execução do contrato, incluindo postes, 
linhas de transmissão e distribuição e estruturas de suporte para antenas 
instalados na Unidade de Conservação; 

 
VIII. Bens que pertençam ao Poder Concedente e que sejam cedidos para uso do 

concessionário; 
 

IX. O Plano de Manejo Florestal Sustentável da UMF; 
 

X. O conjunto de parcelas permanentes e unidades amostrais de pesquisa e toda 
base de dados gerados em pesquisas nelas realizadas; 

 
XI. Estudos e base de dados, realizados no cumprimento das obrigações 

contratuais, da proposta técnica e para o alcance de bonificação; 
 

XII. A demarcação da UMF. 
 

10.1. 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. 

 
10.1.1. O inventário deverá ser mantido atualizado durante toda a execução 

contratual, respeitado o interregno mínimo de 01 (um) ano para atualização; 
 

10.1.2. O inventário dos bens reversíveis deverá exprimir a extensão, o estado 
físico e operacional e vida útil remanescente dos ativos; 

 
10.1.3. O concessionário deverá disponibilizar, quando exigido, o inventário para 

eventuais consultas e fiscalizações pelo Órgão Gestor. 
 

10.2. Não são considerados como bens reversíveis as máquinas e equipamentos 
utilizados no desempenho das atividades econômicas do concessionário nem os 
equipamentos móveis de comunicação e geradores portáteis de energia. 

 
10.3. Caso ocorra fato superveniente de relevante interesse público que justifique a 

rescisão deste contrato, mediante lei autorizativa específica, serão indenizadas as 
parcelas de investimento ainda não amortizadas vinculadas aos bens reversíveis 
que tenham sido realizadas, nos termos do inciso IX do § 1º do art. 45 da Lei 
Federal nº 11.284/2006. 
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10.4. Não será indenizada benfeitoria decorrente de obrigação contratual assumida pelo 
concessionário ou que gere direito à bonificação ao concessionário. 

 

10.5. Extinta a concessão, o concessionário encarregar-se-á da reversão dos bens em 
condições adequadas de operação, utilização e manutenção, bem como livres de 
quaisquer ônus, encargos, valor residual, tributo, obrigação, gravame ou cobrança 
de qualquer valor pelo concessionário, com as características e requisitos técnicos 
que permitam sua plena operação. 

 
10.6. Durante todo o prazo da concessão, o concessionário deverá efetuar a manutenção 

corretiva e preventiva dos bens cedidos pelo poder concedente, de modo a 
conservá-los em condições adequadas de uso, respeitando as normas técnicas 
relativas à segurança, higiene, conforto, sustentabilidade ambiental, saúde, entre 
outros parâmetros essenciais à sua boa utilização. 

 
10.6.1. No caso de obsolescência ou superação tecnológica dos bens cedidos pelo 

poder concedente, em função de novas infraestruturas ou de novos 
investimentos a serem realizados, o concessionário poderá propor ao 
Órgão Gestor a substituição ou devolução destes bens antes do término do 
contrato. 

 
Cláusula 11ª – DO CUMPRIMENTO DA PROPOSTA TÉCNICA 

 
A Tabela 1 apresenta os indicadores técnicos classificatórios e parâmetros de 

desempenho a serem alcançados pelo concessionário durante a execução deste 
contrato. 

 
Tabela 1 – Demonstrativo dos indicadores classificatórios e parâmetros de 
pontuação. 

Desempenho 

Indicadores 
classificatórios 

Parâmetros 
de 

desempenho 

1ª 
Avaliação 

2ª 
Avaliação 

3ª 
Avaliação 

A partir da 
4ª 

avaliação 

Implantação e 
manutenção de 
sistema de gestão e 
desempenho de 
qualidade das 
operações florestais 

 

 
Sim  (  ) 

 
Não  (  ) 

 
 

- 

 
 

- 

 
 

- 

 
 

- 

Investimentos em 
infraestrutura social 

 

R$/ha/ano 
    

Obtenção de      

certificação de 
qualidade em 

Sim ( ) 
 

- 
 

- 
 

- 
 

- 

operações industriais 
Não ( ) 

    

Grau de 
processamento local 
do produto florestal 

Fator de 
Agregação de 

valor (FAV) 
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Subcláusula 11.1 – Do cumprimento dos indicadores 
 

11.1.1. O cumprimento dos parâmetros mínimos de desempenho da proposta 
técnica constitui obrigação contratual a ser verificada pelo Órgão Gestor, 
conforme periodicidade definida no Anexo 12 do Edital da Concorrência nº 
_____/_____, parte deste contrato. 

 
11.1.2. Compete ao concessionário coletar, organizar de forma contínua e enviar 

ao Órgão Gestor a informação necessária para a verificação do 
cumprimento da proposta técnica, conforme orientação do Órgão Gestor. 

 
11.1.3. A verificação dos indicadores técnicos seguirá a gradualidade estabelecida 

no Anexo 12 do Edital de Concorrência, parte deste contrato. 
 

11.1.4. A verificação do cumprimento dos indicadores técnicos classificatórios 
ocorrerá com base no período de produção anual, e avaliará o desempenho 
do concessionário no período compreendido entre o 1º de janeiro a 31 de 
dezembro de cada ano, contado a partir dos prazos estabelecidos para 
cada indicador, definidos no Anexo 12 do Edital da Concorrência nº 
_____/_____, parte deste contrato. 

 
11.1.5. A data limite para o concessionário enviar ao Órgão Gestor a 

documentação necessária para a verificação do cumprimento dos 
indicadores técnicos classificatórios é o dia 10 de março, ou o primeiro dia 
útil subsequente. 

 
11.1.6. A primeira verificação do cumprimento dos indicadores técnicos 

classificatórios ocorrerá no período de avaliação anual subsequente à data 
de aniversário do contrato, considerando o prazo de início da apuração de 
cada indicador, definido no Anexo 12 do Edital da Concorrência nº 
_____/_____, parte deste contrato. 

 
Cláusula 12ª – DA REVISÃO ORDINÁRIA DOS INDICADORES TÉCNICOS 
CLASSIFICATÓRIOS E BONIFICADORES E PARÂMETROS DE DESEMPENHO 

 
12.1. Os valores dos indicadores da proposta técnica poderão ser objeto de revisão deste 

contrato, em caso de redução da área outorgada e desde que comprovado que 
fatos externos supervenientes reduziram a capacidade do concessionário de 
alcançá-los. 

 
12.2. Os indicadores técnicos classificatórios e bonificadores previstos neste contrato 

somente poderão ser revistos por meio de termo aditivo. 
 

12.3. A revisão ordinária dos indicadores técnicos classificatórios e bonificadores e 
parâmetros de desempenho ocorrerá, em períodos não inferiores a 5 (cinco) anos, 
contados da assinatura do contrato ou do termo aditivo previsto no parágrafo acima, 
com o objetivo de manter a compatibilidade do contrato, inclusive seu equilíbrio 
econômico-financeiro, com a dinâmica das concessões florestais e das condições 
econômicas, sociais e ambientais locais. 
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Cláusula 13ª – DAS OBRIGAÇÕES DO CONCESSIONÁRIO 

 

O concessionário será responsável pelas obrigações previstas neste contrato, sem 
prejuízo de sua responsabilidade por eventuais prejuízos causados ao Poder 
Concedente, ao meio ambiente ou a terceiros. São obrigações do concessionário: 

 
I. Dar conhecimento imediato ao Órgão Gestor de todo e qualquer fato que 

altere de modo relevante a execução do contrato; 

 
II. Cumprir e fazer cumprir os termos do Edital da Concorrência nº 

_____/_____ e as cláusulas deste contrato; 
 

III. Manter as condições de habilitação e qualificação exigidas na licitação; 
 

IV. Apresentar as certidões, atos de registro, autorizações, provas de 
inscrição em cadastros de contribuintes, provas de regularidade fiscal, 
provas de situação regular no cumprimento dos encargos sociais 
instituídos por lei, inscrições em entidades ou associações profissionais e 
quaisquer outros documentos ou atestados semelhantes, inclusive 
certidões de litígios relativos a possíveis débitos registrados, em originais 
ou cópias autenticadas, quando solicitado pelo Órgão Gestor; 

 
V. Manter seus dados cadastrais atualizados. Em caso de alteração destes 

dados, o Concessionário obriga-se a fazer comunicação por escrito ao 
Órgão Gestor, no prazo de até 30 (trinta) dias a contar da data da 
mudança; 

 

VI. Elaborar, executar e monitorar a execução do PMFS, garantindo a 
execução do ciclo contínuo, conforme previsto no documento aprovado 
pelo órgão licenciador, nas normas técnicas aplicáveis e nas 
especificações deste contrato; 

 
VII. Cumprir e fazer cumprir a legislação aplicável ao manejo florestal 

sustentável, assim como as diretrizes técnicas e protocolos de manejo 
florestal que venham a ser estabelecidos pelo Órgão Gestor; 

 
VIII. Buscar o uso múltiplo da floresta, nos limites contratualmente definidos e 

observadas as restrições aplicáveis às áreas de preservação permanente 
e as demais exigências da legislação ambiental; 

 
IX. Planejar e executar medidas de prevenção e controle de incêndios; 

 
X. Realizar os investimentos ambientais e sociais definidos no controle de 

concessão; 

 
XI. Implementar procedimentos e medidas de controle e mitigação de 

eventuais danos causados pela operação de corte e transporte de toras, 
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da abertura de vias de acesso e pátios de estocagem e outras 
perturbações mecânicas na área; 

 

XII. Aplicar técnicas de planejamento florestal, de estradas e pátios, de 
seleção de corte, abate e arraste que minimizem os impactos ambientais 
da atividade de manejo florestal, em conformidade com a legislação 
vigente e as normas e diretrizes técnicas do Órgão Gestor; 

 

XIII. Implementar o plano de proteção da UMF; 
 

XIV. Elaborar e implementar o Plano de Compatibilização da Concessão Florestal 

com as Atividades das Comunidades Locais, identificando riscos de 
impactos negativos e oportunidades de cooperação; 

 

XV. Cumprir as normas do Plano de Manejo da Floresta Estadual integrante 
do Complexo de Florestas Estaduais do Rio Gregório, assim como as 
diretrizes estabelecidas pelo seu órgão gestor; 

 
XVI. Recolher ao Órgão Gestor os valores devidos nos termos e prazos 

previstos neste contrato; 
 

XVII. Cumprir com a proposta técnica; 

 
XVIII. Realizar os investimentos previstos nas obrigações acessórias e acordos 

substitutivos pactuados entre as partes desse contrato; 

 
XIX. Prestar de forma fidedigna as informações necessárias para o controle da 

produção de toras e a verificação do alcance dos parâmetros da proposta 
técnica e realização dos investimentos necessários para a bonificação; 

 
XX. Recrutar e contratar, diretamente ou por qualquer outra forma, por sua 

conta e risco, mão de obra necessária para a execução deste contrato, 
observando o que dispõe a legislação trabalhista e previdenciária 
brasileira e responsabilizando-se, exclusiva e integralmente, pelo 
recolhimento e pagamento de contribuições sociais, trabalhistas, 
previdenciárias e demais encargos e adicionais pertinentes devidos a 
qualquer título, na forma da Lei; 

 
XXI. 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, assim como segurança e assistência de saúde 
compatíveis com a legislação aplicável e as Normas Regulamentadoras 
do Ministério do Trabalho; 

 
XXII. Executar diretamente, contratar ou, de outra maneira, obter, por sua conta 

e risco, todos os serviços necessários ao cumprimento deste contrato, 
respeitadas sempre as disposições da legislação brasileira em vigor e os 
termos deste contrato; 
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XXIII. Impor a todos os seus contratados e fornecedores de bens e serviços as 
disposições deste contrato e da legislação brasileira aplicável, em 
especial aquelas referentes a pessoal, proteção ao consumidor e ao meio 
ambiente, verificando seu cumprimento; 

 
XXIV. Evitar ações ou omissões passíveis de gerar danos ao ecossistema ou a 

quaisquer de seus elementos; 
 

XXV. Assumir responsabilidade integral por todos os danos e prejuízos ao meio 
ambiente, a terceiros e ao patrimônio público que resultarem diretamente 
de suas ações ou omissões na execução do PMFS, conforme processo 
administrativo específico; 

 
XXVI. Recuperar as áreas degradadas quando identificado o nexo de 

causalidade entre suas ações e os danos ocorridos, independentemente 
de culpa ou dolo, sem prejuízo das responsabilidades contratuais, 
administrativas, civis ou penais; 

 
XXVII. Respeitar o período de restrição/ embargo das atividades de corte, 

arraste e transporte na floresta pública, conforme definido pelo órgão 
ambiental competente; 

 
XXVIII. Manter, na UMF, preposto aprovado pela Administração Pública, durante 

a execução do objeto deste contrato, para representá-lo sempre que for 
necessário; 

 
XXIX. Manter os funcionários em atividade na concessão florestal devidamente 

uniformizados e identificados; 
 

XXX. Informar imediatamente à autoridade competente ações próprias ou de 
terceiros ou fatos que acarretem danos ao ecossistema, a quaisquer de 
seus elementos ou às comunidades locais; 

 
XXXI. Realizar e executar as benfeitorias e as atividades necessárias à 

manutenção da infraestrutura, zelar pela integridade dos bens e 
benfeitorias vinculados à UMF; 

 
XXXII. Permitir amplo e irrestrito acesso dos encarregados da fiscalização, 

monitoramento, auditoria e representantes do órgão gestor da Unidade de 
Conservação, a qualquer momento, às obras, aos equipamentos, às 
operações florestais e às instalações da UMF, bem como à documentação 
necessária para o exercício da fiscalização; 

 
XXXIII. Permitir ao Órgão Gestor amplo e irrestrito acesso a dados relativos à 

administração, à contabilidade, aos recursos técnicos, econômicos e 
financeiros do concessionário referentes à operação da concessão 
florestal; 
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XXXIV. Incluir no PMFS a delimitação das Áreas de Reserva Absoluta, nos termos 
do art. 32 da Lei Federal nº 11.284/2006, tal como descrito no Anexo 1 
deste contrato, as quais não poderão ser objeto de qualquer tipo de 
exploração econômica; 

 
XXXV. Implantar sistema de parcelas permanentes; 

 
XXXVI. Quando da eventual substituição do responsável técnico, apresentar ao 

Órgão Gestor a certidão de registro e quitação expedida pelo Conselho 
Regional de Engenharia, Arquitetura e Agronomia (CREA), do engenheiro 
florestal responsável técnico e comprovar vínculo profissional mediante a 
apresentação de cópia da carteira de trabalho (CTPS) da qual conste o 
concessionário como contratante, do contrato social do concessionário do 
qual conste o profissional como sócio, do contrato de trabalho ou de 
atestado técnico da empresa, devidamente registrado no CREA, do qual 
conste o profissional como responsável técnico, ou, ainda, de declaração 
de contratação futura do profissional detentor do atestado apresentado, 
desde que acompanhada de declaração de anuência do profissional; 

 
XXXVII. Construir guarita de controle de entrada e saída de veículos e pessoas da 

UMF, conforme projeto arquitetônico aprovado pelo Órgão Gestor; 

 
XXXVIII. Cumprir as resoluções e normas de execução editadas pelo Órgão Gestor 

relativas à execução do contrato de concessão florestal; 
 

XXXIX. Bloquear o tráfego em estradas secundárias durante o período de 
embargo; 

 
XL.        Propor medidas de vigilância e controle compatíveis com o tamanho e as 

ameaças à UMF concedida; 
 

XLI.      Definir normas de segurança para todas as atividades realizadas dentro 
da UMF, a serem cumpridas por trabalhadores próprios, terceirizados ou 
prestadores eventuais de serviços; 

 
XLII. Definir regras de acesso e de segurança para trabalhadores e visitantes 

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

XLIII.   Respeitar a legislação referente à proteção do patrimônio histórico, 
artístico, numismático e arqueológico; 

 

XLIV.     Prever, na elaboração do PMFS, medidas para a identificação, proteção  
e salvamento de artefatos arqueológicos que por ventura forem 
localizados na UMF; 

 
XLV. Elaborar e disponibilizar ao Órgão Gestor o relatório anual de atividades; 
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XLVI. Respeitar o direito de acesso de comunidades locais para a coleta de 
produtos florestais não madeireiros, indicados no Anexo 6 do Edital da 
Concorrência nº _____/_____, parte deste contrato; 

 
XLVII. Manter atualizado o inventário e o registro dos bens reversíveis; 

 
XLVIII. Remover, por sua conta exclusiva, os equipamentos e bens que  não sejam 

objeto de reversão, quando da extinção deste contrato, na forma prevista 
na Cláusula 27ª deste contrato; 

 
XLIX. Respeitar os limites da UMF, objeto da concessão florestal; 

 
L.     Apresentar ao Órgão Gestor as demonstrações financeiras anuais completas, 

devidamente auditadas por empresa de auditoria independente, de acordo 
com as normas de contabilidade brasileiras e/ou regulamentação a ser editada 
pelo órgão Gestor; 

 

LI. Informar previamente ao Órgão Gestor eventuais mudanças no controle 
societário; 

 

LII. Informar ao Órgão Gestor e às autoridades competentes quaisquer atos  ou 
fatos ilegais ou ilícitos de que tenha conhecimento em razão das atividades 
objeto da Concessão; 

 
LIII. Cumprir todas as alterações que venham a ser implementadas no Plano de 

Manejo da Unidade de Conservação (PMUC). 
 

Cláusula 14ª – DAS OBRIGAÇÕES DO CONCEDENTE 
 

O concedente obrigar-se-á a: 
 

I. Exercer a atividade normativa, o controle, a gestão e a fiscalização da 
execução deste contrato; 

 

II. Disponibilizar, sem ônus para o concessionário, Sistema de Cadeia de 
Custódia da produção de madeira e de atividades associadas ao objeto 
da concessão; 

 
III. Disponibilizar para o concessionário estudos e suas bases de dados 

associadas, relacionados à UMF; 
 

IV. Estabelecer os marcos geodésicos da UMF; 
 

V. Realizar o controle financeiro do contrato e manter o concessionário 
informado sobre sua execução; 



Edital da Concorrência nº XX/2020 – Anexo 13 – Página 25 de 43  

VI. Disponibilizar para o público as informações sobre o contrato de 
concessão florestal, resguardando informações sigilosas do 
concessionário; 

 
VII. Controlar o cumprimento das obrigações técnicas e financeiras e demais 

obrigações fixadas neste contrato; 
 

VIII. Aplicar as penalidades previstas neste contrato, quando for o caso; 
 

IX. Acompanhar e intervir na execução do PMFS, nos casos e condições 
previstas na Lei Federal nº 11.284/2006; 

 
X. Dirimir, no âmbito administrativo, as divergências entre o concessionário, 

produtores independentes e comunidades locais, na forma descrita neste 
contrato; 

 
XI. Estabelecer ouvidoria para o recebimento e encaminhamento de pleitos 

de comunidades locais e o concessionário; 
 

XII. Encaminhar administrativamente e dar retorno em tempo hábil a pleitos, 
pedidos de esclarecimentos e recursos administrativos efetuados pelo 
concessionário; 

 
XIII. Realizar processos de consultas e de análise de impacto regulatório de 

forma prévia à edição de normas que impactem esse contrato; 
 

XIV. Atuar junto ao órgão ambiental estadual integrante do Sistema Nacional 
do Meio Ambiente (Sisnama) no combate a delitos que impactem na 
execução desse contrato; 

 
XV. Atuar como interveniente e mediador em eventuais conflitos entre o 

concessionário e as comunidades locais; 

 
XVI. Apoiar a melhoria da qualidade técnica das operações por meio do 

monitoramento e de treinamentos; 
 

XVII. Fixar e aplicar as penalidades administrativas e contratuais impostas ao 
concessionário, sem prejuízo das atribuições dos órgãos do Sistema 
Nacional do Meio Ambiente (Sisnama) responsáveis pelo controle e pela 
fiscalização ambiental; 

 
XVIII. Avaliar a necessidade de suspensão ou de extinção deste contrato, nos 

casos nele previstos. 
 

Cláusula 15ª – RESPONSABILIDADE PELA GESTÃO E PELO MONITORAMENTO 
DO CONTRATO 

 

A Secretaria de Estado de Meio Ambiente, dentro de suas competências legais, nos 
termos da Lei Complementar Estadual nº 355/2018, denominada nesse contrato como 
Órgão Gestor, é a responsável exclusiva pela gestão e pelo
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monitoramento deste contrato, sem prejuízo das atribuições legais dos órgãos 
ambientais competentes. 

 

15.1. Os órgãos responsáveis pela fiscalização da floresta pública ou pelo monitoramento 
das atividades relativas ao objeto deste contrato terão livre acesso à UMF, a 
qualquer tempo, inclusive sem aviso prévio. 

 
15.2. Quando em exercício do direito previsto no item anterior, os servidores, funcionários 

ou representantes do Órgão Gestor estarão devidamente identificados. 
 

15.3. A fiscalização e o monitoramento por qualquer  ente  público  não  eximem nem 
diminuem as responsabilidades do concessionário quanto à observação das 
regras previstas neste contrato e na legislação brasileira. 

 
Cláusula 16ª – DOS PRAZOS PARA O INÍCIO DAS ATIVIDADES DO 
CONCESSIONÁRIO 

 
Os prazos máximos para o concessionário iniciar as atividades relacionadas a este 
contrato são os seguintes: 

 
I. O PMFS deverá ser protocolado no órgão competente até 12 (doze) meses 

após a assinatura deste contrato; e 
 

II. O início da execução do PMFS deve ocorrer em até 36 (trinta e seis) meses 
após a assinatura deste contrato. Consideram-se, para fins deste contrato, 
como início da execução do PMFS, as operações de corte e arraste de toras 
de forma contínua. 

 

16.1. Consideram-se, para fins deste contrato, como início da execução do PMFS, as 
operações de corte e arraste de toras de forma contínua. 

 
Cláusula 17ª – DA GARANTIA CONTRATUAL 

 
Subcláusula 17.1 – Da garantia de execução contratual 

 

17.1.1. Para garantir o fiel cumprimento das obrigações contratualmente 
assumidas, o concessionário prestará garantia de execução contratual, 
que cobrirá inadimplências no pagamento das obrigações contratuais, 
assim como de sanções previstas no contrato de concessão, que não 
couberem mais recursos administrativos. 

 
17.1.2. A garantia de execução contratual deverá ser prestada em qualquer das 

formas previstas no art. 56, §1º e seus incisos da Lei Federal nº 
8.666/1993 c/c o art. 21, §2º e seus incisos da Lei Federal nº 11.284/2006, 
conforme orientações contidas no Anexo 9 do Edital de Concessão 
Florestal, parte deste contrato. 

 

17.1.3. O valor mínimo da garantia de execução desse contrato é de 40% do Valor 
de Referência do Contrato (VRC) equivalente a R$ ____(______), a ser 
prestado de acordo com as seguintes fases: 
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I. 40% do valor da garantia de execução contratual antes da assinatura do 
contrato de concessão florestal; 

 

II. 40% do valor da garantia de execução contratual, adicionais aos valores 
integralizados no inciso I, em 12 (doze) meses após a assinatura do 
contrato de concessão florestal; 

 
III. Prestação integral do valor mínimo da garantia de execução contratual em 

24 (vinte e quatro) meses após a assinatura do contrato de concessão 
florestal. 

 
17.1.3.1. Em atendimento ao disposto no §3º do art. 21 da Lei Federal nº 

11.284/2006, as garantias nas fases indicadas nos incisos II e III do 
item 17.1.3., terão prazos adicionais de 15 (quinze) dias para 
serem prestadas por pessoa jurídica de pequeno porte, 
microempresas e associações de comunidades locais. 

 
17.1.4. É facultado ao concessionário ampliar os valores da garantia de execução 

do contrato além do mínimo estabelecido nesse contrato até o limite do 
Valor de Referência do Contrato (VRC). 

 
17.1.5. O concessionário poderá optar por manter os valores das diferentes fases 

que compõem a garantia em modalidades distintas ou integrados em uma 
única modalidade. 

 
17.1.6. A existência de garantia válida e atualizada, nos termos do Edital da 

Concorrência nº _____/_____ e deste contrato, é condição para 
manutenção dos direitos outorgados pelo contrato de concessão florestal. 

 
17.1.7. Não será aceita a garantia prestada por terceiros, ainda que parcial. 

 
17.1.8. Somente serão aceitas as garantias prestadas em observância às normas 

que regem cada modalidade, conforme apresentadas no Anexo 9, parte 
deste contrato. 

 

17.1.9. A execução da garantia contratual será realizada nos seguintes casos: 
 

I. Ressarcimento de prejuízos a terceiros e ao erário, causados por ação ou 
omissão do concessionário no cumprimento do objeto do contrato, 
incluindo a infraestrutura de órgãos governamentais e dos bens reversíveis 
da concessão; 

II. Inadimplência das obrigações financeiras contratuais e suas atualizações 
monetárias, cujo o valor ultrapasse o valor prestado em garantia, inclusive 
dos custos do Edital; 

 
III. Em caso de rescisão contratual, excetuando-se o caso previsto no inciso 

IX, art. 45 da Lei Federal nº 11.284/2006; 
 

IV. Na constatação de prestação de informação falsa para o cumprimento da 
proposta técnica e investimentos associados à bonificação, garantindo de 
ampla defesa e contraditório; 
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V. Condenação do poder concedente por conta de atos de responsabilidade 
do concessionário durante execução do contrato; e 

 

VI. Execução da garantia contratual para ressarcir a Administração, e dos 
valores das multas e indenizações a ela devidos. 

 

17.1.10. Caso o valor da garantia não seja suficiente para a cobertura dos eventos 
listados acima, o concessionário permanecerá responsável pelo valor 
remanescente.  

 
17.1.11. A garantia de execução do contrato também poderá ser executada 

sempre que o concessionário não adotar, após notificação, providencias 
para sanar inadimplemento de obrigação legal, contratual ou 
regulamentar. 

 
17.1.12. A execução da garantia será precedida de processo administrativo que irá 

qualificar e quantificar os danos e montantes devidos, assegurando-se ao 
concessionário o direito ao contraditório e à ampla defesa. 

 

Subcláusula 17.2 – Das condições gerais 
 

17.2.1. As cartas de fiança e as apólices de seguro-garantia deverão ter vigência 
mínima de 1 (um) ano a contar da data de sua emissão, sendo de inteira 
responsabilidade do concessionário mantê-las em vigor, de forma 
ininterrupta, durante toda a vigência deste contrato, devendo promover as 
necessárias renovações e atualizações, com no mínimo 30 (trinta) dias 
antes de seu vencimento. 

 

17.2.2. Os valores da garantia serão atualizados anualmente junto à atualização 
do Preço Contratado e do Valor de Referência do Contrato, seguindo, para 
tal, o mesmo índice utilizado para a atualização desses parâmetros. 

 

17.2.3. Para títulos com duração superior a 1 (um) ano, a renovação, fora de seus 
prazos de vencimento, deverá ocorrer de forma imediata sempre que os 
valores atualizados da garantia, informados pelo Órgão Gestor, for superior 
a 10% do valor segurado ou prestado na forma de garantia. 

 

17.2.4. O concessionário deverá encaminhar ao Órgão Gestor, documento 
comprobatório de que as cartas de fiança bancária ou apólices dos 
seguros-garantia foram renovadas e tiveram seus valores reajustados na 
forma da Subcláusula 17.2.1. 

 
17.2.5. Qualquer modificação no conteúdo da carta de fiança ou no seguro- 

garantia deve ser previamente submetida à aprovação do Órgão Gestor. 
 

17.2.6. A presença de garantia de execução do contrato válida e atualizada, é 
condição obrigatória para o início ou continuidade das operações florestais 
dentro da UMF. 
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17.2.7. A atualização da garantia prestada em caução deverá ser efetuada em até 
30 (trinta) dias após o Órgão Gestor informar o novo valor. 

 
17.2.8. Em caso de existência de débitos por parte do concessionário, o não 

cumprimento do prazo estabelecido no item 17.2.7. implicará a imediata 
abertura de processo administrativo para a execução do título com vistas à 
quitação da dívida. 

 

17.2.9. Em caso de execução da garantia, a recomposição dos valores deverá ser 
feita dentro dos prazos especificados, sob pena de paralização das 
atividades na UMF: 

 

I. Prazo máximo de 45 (quarenta e cinco) dias para a garantia de execução 
do contrato quando em período de operações florestais na UMF; e 

 

II. Prazo máximo de 60 (sessenta) dias para a garantia de execução do 
contrato quando fora do período de operações florestais na UMF. 

 

17.2.10. Caso o valor da garantia seja insuficiente para a cobertura dos eventos 
listados, permanecerá o concessionário responsável pelo valor 
remanescente. 

 

Cláusula 18ª – DAS BENFEITORIAS 
 

As benfeitorias permanentes reverterão, sem ônus, ao titular da área ao fim do contrato 
de concessão. 

 
Cláusula 19ª – DA RESPONSABILIDADE POR DANOS RELACIONADOS À 
EXECUÇÃO DO CONTRATO 

 

O concessionário será o único responsável, nas esferas civil, penal e administrativa, 
pelos seus atos, os de seus prepostos e subcontratados, bem como pela reparação de 
danos excedentes aos previstos no contrato e na execução do PMFS, 
independentemente da existência de culpa. Deverá ainda ressarcir o Estado dos ônus 
que este venha a ter em consequência de eventuais demandas motivadas por atos de 
sua responsabilidade. 

 
Subcláusula 19.1 – Reparação de danos e prejuízos 

 

O CONCESSIONÁRIO é obrigado a reparar todos os danos e prejuízos, originados por 
sua ação ou omissão, ao meio ambiente, ao Estado ou a terceiros e ainda a indenizar o 
Estado por toda e qualquer ação, recurso, demanda ou impugnação judiciais, juízo 
arbitral, auditoria, inspeção, investigação ou controvérsia, indenizações, compensações, 
punições, multas ou penalidades de qualquer natureza, relacionados ou decorrentes de 
tais danos e prejuízos. 
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Cláusula 20ª – DA ALOCAÇÃO DE RISCOS 
 

A alocação dos riscos associados à execução deste contrato está distribuída conforme 
disposto nas Subcláusulas 20.1 e 20.2: 

 
Subcláusula 20.1 – Riscos atribuídos ao concessionário 

 
I. Demanda comercial e preços de venda de produtos inferiores aos projetados 

pelo concessionário; 
 

II. Aumento do custo de capital, inclusive os resultantes de aumentos das taxas 
de juros; 

 

III. Aumento de custos operacionais na floresta ou na indústria; 
 

IV. Variações nas taxas de câmbio; 
 

V. Atrasos nos processos de licenciamento ocasionados por ineficiência do 
concessionário e/ou dos órgãos ambientais responsáveis; 

 
VI. Ocorrência de danos ambientais e a terceiros relacionados à atuação do 

concessionário; 
 

VII. Perda da capacidade financeira de execução do contrato; 
 

VIII. Perecimento, destruição, furto, perda ou quaisquer outros tipos de danos 
causados aos bens reversíveis; 

 
IX. Recuperação, prevenção, remediação e gerenciamento de passivo relacionado 

à atuação do concessionário; 
 

X. Prejuízos causados por questões climáticas; 
 

XI. Prejuízos causados a terceiros, pelo concessionário ou seus administradores, 
empregados, prepostos ou prestadores de serviços ou qualquer outra pessoa 
física ou jurídica a ele vinculada, no exercício das atividades abrangidas pela 
concessão; 

 
XII. Recuperação, prevenção, remediação e gerenciamento do passivo ambiental 

relacionado às atividades do objeto do contrato; 
 

XIII. Recuperação, prevenção, remediação e gerenciamento de passivo ambiental 
gerado por sua ação; 

 
XIV. Caso fortuito e de força maior que possam ser objeto de cobertura de seguros 

à época de sua ocorrência; 
 

XV. Elevação dos custos associados ao cumprimento da proposta técnica; e 
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XVI. Investimentos adicionais para viabilizar o tráfego e a boa manutenção de 
acesso à UMF. 

 
Subcláusula 20.2 – Riscos atribuídos ao poder concedente 

 
I. Redução da área outorgada; 

 
II. Descumprimento, pelo Poder Concedente, de suas obrigações contratuais ou 

regulamentares, incluindo, mas não se limitando ao descumprimento de prazos 
aplicáveis ao Poder Concedente previstos neste contrato, na legislação vigente 
e em normas expedidas pelo Órgão Gestor; 

 
III. Necessidade de investimentos, por parte do concessionário, adicionais às 

obrigações expressas em contrato; 

 
IV. Impedimentos à continuidade da execução do objeto do contrato motivados por 

fatores imputados ao poder concedente; 
 

V. Mudanças normativas, no âmbito do poder concedente, que afetem 
diretamente os encargos e custos de produção; 

 

VI. Alterações em tributos administrados pelo Poder Concedente; 
 

VII. Onerações decorrentes de descobertas arqueológicas; 
 

VIII. Extinção do contrato por interesse da administração; 
 

IX. Pagamentos, custos e despesas decorrentes de eventuais desapropriações, 
reassentamentos ou regularizações fundiárias a serem realizadas na UMF; 

 
X. Erros em estudos e projetos elaborados pelo Poder Concedente que acarretem 

em prejuízos significativos; 
 

XI. Atrasos na emissão de licenças sob responsabilidade do Poder Concedente, 
ressalvados os casos em que o atraso ocorra por ineficiência do 
concessionário; 

 
XII. Paralisações das operações em função de manifestações sociais; 

 
XIII. Alterações na legislação e regulamentação, inclusive acerca de criação, 

alteração ou extinção de tributos ou encargos sob a administração do Poder 
Concedente; 

 
XIV. Decisão arbitral, judicial ou administrativa que impeça ou impossibilite o 

concessionário de exercer as atividades associadas ao objeto do contrato, 
exceto nos casos em que o concessionário houver dado causa a tal decisão; 

 
XV. Custos adicionais, não causados pelo concessionário, associados às 

obrigações extraordinárias pactuadas entre as partes; 
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XVI. Fato do príncipe ou fato da administração que provoque impacto econômico- 
financeiro no Contrato. 

 
Subcláusula 20.3 – Riscos compartilhados entre as partes 

 
As partes envidarão esforços conjuntos para a redução e mitigação de riscos associados 
à infraestrutura logística viária e de suprimento de energia, fora dos limites da UMF. 

 
Subcláusula 20.4 – Assunção dos riscos 

 

As partes declaram terem pleno conhecimento da natureza e extensão dos riscos 
assumidos no contrato. 

 
20.4.1. O concessionário declara ter levado os riscos por ele assumidos em 

consideração na formulação de sua proposta. 
 

20.4.2. O concessionário não fará jus à recomposição do equilíbrio econômico- 
financeiro caso quaisquer dos riscos por ele assumidos neste Contrato 
venham a se materializar. 

 
Cláusula 21ª – DO REEQUILÍBRIO ECONÔMICO-FINANCEIRO DO CONTRATO 

 

A recomposição do equilíbrio econômico-financeiro do contrato objetiva compensar as 
perdas ou ganhos do concessionário, devidamente comprovados, em virtude da 
ocorrência dos eventos elencados na Subcláusula 20.2 deste contrato. 

 

Cláusula 22ª – MEDIDAS DE REEQUILÍBRIO ECONÔMICO-FINANCEIRO DO 
CONTRATO 

 

São medidas de reequilíbrio econômico-financeiro deste contrato: 
 

I. Revisão dos parâmetros de cálculo do Valor de Referência do Contrato (VRC); 
 

II. Redução do percentual ou suspensão por um período, não superior a 2 (dois) 
anos, da cobrança do Valor Mínimo Anual (VMA); 

 

III. Redução, por um período não superior a 2 (dois) anos, das obrigações 
associadas à proposta técnica; 

 

IV. Flexibilização da aplicação do índice de reajuste anual do contrato, nos termos 
da Subcláusula 5.2.5. deste contrato; 

 
V. Extensão do prazo de duração do contrato até o limite legal; 

 
VI. Alteração dos limites da UMF; 

 
VII. Alteração dos limites da Área de Pousio Inicial; 

 
VIII. Abatimento no pagamento das obrigações do concessionário, pelo Poder 

Concedente, de valor correspondente aos investimentos, custos ou despesas 
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adicionais com os quais tenham concorrido ou de valor equivalente a perda de 
receita efetivamente advinda, levando-se em consideração os efeitos 
calculados dentro da proposta econômica apresentada pelo concessionário; 

 
IX. Revisão dos preços florestais. 

 
22.1. Sempre que atendidas as condições deste Contrato e mantida a alocação de riscos 

nele estabelecida, considera-se mantido seu equilíbrio econômico-financeiro; 
 

22.2. O preço resultante da flexibilização da aplicação do índice de reajuste anual do 
contrato, citado no inciso IV da Cláusula 22ª, será utilizado somente para a 
recomposição do reequilíbrio econômico financeiro e não substituirá o Preço 
Contratado, que será reajustado conforme previsto na Subcláusula 5.2. deste 
contrato e continuará a servir de referência para o cálculo das demais obrigações 
financeiras. 

 
Subcláusula 22.3 – Processo de recomposição do equilíbrio econômico-financeiro 

 

O pedido para a instauração de um processo de reequilíbrio econômico-financeiro 
poderá ser solicitado a qualquer momento, mediante o envio de requerimento 
fundamentado, respeitado um intervalo mínimo de 3 (anos) entre dois pedidos de uma 
das partes. 

 

22.3.1 O Órgão Gestor pode instaurar de ofício, respeitado o intervalo previsto na 
Subcláusula 20.3, processo administrativo para a recomposição do 
equilíbrio econômico-financeiro do contrato; 

22.3.2 Os pedidos de recomposição do equilíbrio econômico-financeiro devem ser 
acompanhados da demonstração dos impactos da concretização de 
determinado risco sobre o Fluxo de Caixa da proposta econômica 
vencedora; 

 

22.3.3 O Órgão Gestor irá expedir decisão motivada sobre o processo de 
recomposição do equilíbrio econômico-financeiro do contrato. 

 
Cláusula 23ª – DA REVISÃO EXTRAORDINÁRIA DOS INDICADORES TÉCNICOS 
CLASSIFICATÓRIOS DO CONTRATO 

 

Os valores dos indicadores da proposta técnica poderão ser objeto de revisão 
extraordinária deste contrato, nos seguintes casos: 

 

I. Redução da área outorgada; e 
 

II. Quando comprovado que fatos externos supervenientes alteraram a 
capacidade do concessionário de alcançá-los. 

 
 

Cláusula 24ª – DAS OBRIGAÇÕES ACESSÓRIAS PACTUADAS E 
CONTRAPARTIDAS DA CONTRATANTE 
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Com base no inciso III, do art. 36 da Lei Federal nº 11.284/2006, ficam as partes 
autorizadas a pactuarem a realização de investimentos em bens reversíveis associados 
à boa execução do contrato de concessão florestal. 

 
24.1. A pactuação sobre os investimentos e os mecanismos de compensação por parte 

da contratante serão formalizados por meio de contratos acessórios. 
24.2. A amortização gradual dos investimentos poderá ocorrer por meio dos seguintes 

mecanismos: 
 

I. Descontos nas parcelas quadrimestrais; 
 

II. Redução na aplicação dos percentuais de reajuste anual de preços; 
 

24.3. Os valores descontados nas parcelas quadrimestrais serão contabilizados para a 
apuração do cumprimento do Valor Mínimo Anual. 

 
24.4. Após a amortização dos investimentos, a atualização anual será efetuada com base 

na atualização integral do Preço Contratado pelo índice de reajuste do contrato. 

 
Cláusula 25ª – DAS SANÇÕES ADMINISTRATIVAS 

 
A aplicação das sanções será precedida de processo administrativo, observado o direito 
à ampla defesa e ao contraditório. 

 
 

Subcláusula 25.1 – Da aplicação de sanções administrativas 
 

No caso de descumprimento, por parte do concessionário, de qualquer uma das 
obrigações estabelecidas neste contrato, aplicar-se-ão as seguintes sanções 
administrativas, sem prejuízo das responsabilidades civil e criminal: 

 
I. Advertência formal por escrito, com o estabelecimento de prazo para o 

cumprimento das obrigações contratuais pendentes, não conformidades 
detectadas nas operações florestais e na resolução de conflitos com as 
comunidades locais; 

 

II. Multa de até 10% (dez por cento) sobre o Valor de Referência (VRC) deste 
contrato, nos casos de qualquer situação de inexecução parcial ou total das 
obrigações assumidas; 

 
III. Suspensão temporária da execução do contrato até o cumprimento das 

obrigações contratuais pendentes; 
 

IV. Rescisão unilateral do contrato pelo poder concedente; 
 

V. Suspensão temporária de participação em licitação e impedimento de contratar 
com a Administração Pública por prazo não superior a 2 (dois) anos; e 
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VI. Declaração de inidoneidade para licitar ou contratar com a Administração 
Pública enquanto perdurarem os motivos determinantes da punição ou até que 
seja promovida a reabilitação, na forma da Lei. 

 
Subcláusula 25.2 – As sanções poderão ser aplicadas de forma independente ou 

cumulativa, facultada a defesa prévia do interessado no prazo de 10 (dez) dias úteis, 
contados a partir da data em que tomar ciência. 

 
Subcláusula 25.3 – O não atendimento, pelo concessionário, das solicitações, 

notificações e determinações oriundas da fiscalização do órgão ambiental integrante do 
Sisnama e das ações de monitoramento do Órgão Gestor, desde que previstas na 
legislação vigente, regulamento ou contrato, poderá implicar a aplicação das penalidades 
previstas neste contrato e nas normas citadas. 

 
Subcláusula 25.4 – O valor das multas aplicadas ao concessionário e não recolhido será 
descontado da garantia de que trata a Cláusula 17ª, nas formas previstas neste contrato 
e, se não for suficiente, a diferença será cobrada na forma da legislação em vigor. 

 
Subcláusula 25.5 – Dos acordos substitutivos 

 
Poderão ser estabelecidos acordos substitutivos da sanção administrativa, que poderão 
ser negociados em qualquer estágio do processo administrativo sancionatório. 

 
Cláusula 26ª – DA SUSPENSÃO SUMÁRIA DAS ATIVIDADES 

 
Em caso de não cumprimento dos critérios técnicos, de iminência ou constatação de 
danos ambientais e prejuízos a terceiros e do não pagamento dos preços florestais, o 
Órgão Gestor poderá, além de outras sanções cabíveis, determinar a imediata 
suspensão da execução das atividades desenvolvidas em desacordo com o contrato de 
concessão florestal e determinar a imediata correção das irregularidades identificadas, 
nos termos do § 2º do art. 30 da Lei Federal nº 11.284/2006 e do art. 51 do Decreto Federal 
nº 6.063/2007. 

 
Parágrafo único. A suspensão de que trata esta cláusula não isenta o concessionário 
do cumprimento das demais obrigações contratuais. 

 
Subcláusula 26.1 – Da aplicação da suspensão sumária das atividades 

 

A suspensão sumária das atividades poderá ocorrer nos seguintes casos: 
 

I. De forma motivada, mediante constatação in loco de graves violações ao 
PMFS, mediante lavratura de infração administrativa; 

 
II. De forma motivada, mediante constatação in loco de graves riscos ao meio 

ambiente ou a terceiros, dentro ou fora dos limites da UMF; 
 

III. Inadimplência com as obrigações do regime econômico-financeiro do contrato 
superior ao limite estabelecido na Cláusula 7ª deste contrato. 
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Cláusula 27ª – DAS CONDIÇÕES DE EXTINÇÃO DO CONTRATO DE CONCESSÃO 

 

Extingue-se a concessão florestal por qualquer das seguintes causas: 
 

I. Esgotamento do prazo contratual; 
 

II. Rescisão; 
 

III. Anulação; 
 

IV. Falência ou extinção do concessionário e falecimento ou incapacidade do 
titular, no caso de empresa individual; e 

 
V. Desistência e devolução, por opção do concessionário, do objeto da 

concessão. 
 

Subcláusula 27.1 – Consequências da extinção do contrato 
 

Extinta a concessão, retornam ao titular da floresta pública todos os bens reversíveis, 
direitos e privilégios transferidos ao concessionário, nos seguintes termos: 

 
I. A extinção da concessão florestal autoriza, independentemente de notificação 

prévia, a ocupação das instalações e a utilização, pelo titular da floresta pública, 
de todos os bens reversíveis; 

 
II. A existência de débitos por ocasião da extinção da concessão autoriza o poder 

concedente a executar as garantias contratuais, sem prejuízo da 
responsabilidade civil por danos ambientais previstos em Lei; 

 
III. A extinção da concessão motivada pelas causas previstas nos itens II, IV e V 

da Cláusula 27ª autoriza o poder concedente a executar integralmente as 
garantias contratuais, sem prejuízo da responsabilidade civil por danos 
ambientais previstos em Lei; 

 
IV. A devolução de áreas não implicará ônus ao Poder Concedente nem conferirá 

ao concessionário qualquer direito a indenização pelos bens reversíveis, os 
quais passarão à propriedade do Poder Concedente; 

 
V. Em qualquer caso de extinção da concessão, o concessionário fará, por sua 

conta exclusiva, a remoção dos equipamentos e bens que não sejam objeto de 
reversão, dentro de prazo a ser estipulado pelo Órgão Gestor, sob pena de 
indenizar o Órgão Gestor pelos custos de eventual remoção; e 

 

VI. Fica o concessionário obrigado a reparar ou indenizar os danos decorrentes de 
suas atividades e a praticar os atos de recuperação ambiental determinados 
pelos órgãos competentes, sob pena de sofrer as sanções penais e 
administrativas previstas em Lei e neste contrato. 
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Subcláusula 27.2 – Rescisão do contrato pelo poder concedente 
 

A constatação de faltas graves associadas à inexecução do contrato que coloquem em 
risco o meio ambiente e as comunidades locais e comprometa o alcance das propostas 
de técnica e preço, ou ainda, a inexecução total ou parcial do contrato, poderão acarretar, 
a critério do poder concedente, a rescisão da concessão, a aplicação das sanções 
contratuais e a execução das garantias, sem prejuízo da responsabilidade civil por danos 
ambientais prevista em Lei, resguardado o direito de defesa e contraditório. 

 
A rescisão da concessão poderá ser efetuada unilateralmente, mediante instauração de 
processo administrativo, pelo Poder Concedente quando: 

 

I. O concessionário descumprir cláusulas contratuais que comprometam a 
execução de seu objeto, inclusive o alcance das propostas de técnica e preço, 
ou o cumprimento de disposições legais e regulamentares concernentes à 
concessão florestal, à proteção do meio ambiente e aos direitos das 
comunidades locais; 

 
II. O concessionário descumprir o PMFS, de forma que afete elementos 

essenciais de proteção do meio ambiente e a sustentabilidade da atividade e 
da unidade de conservação que sedia a atividade; 

 
III. O concessionário paralisar a execução do PMFS por prazo maior que 2 (dois) 

anos consecutivos, ressalvadas as hipóteses decorrentes de caso fortuito ou 
força maior ou as que, com anuência do órgão gestor, visem à proteção 
ambiental; 

 
IV. O concessionário descumprir, de forma reincidente, as obrigações de 

pagamento presentes no regime econômico-financeiro deste contrato; 
 

V. O concessionário apresentar informações adulteradas e fraudar relatórios 
destinados a prestar contas junto ao Poder Concedente da produção florestal, 
de investimentos realizados para fins de bonificação, do alcance de indicadores 
técnicos e de bonificação, de dados econômicos e financeiros da concessão 
florestal e de cumprimento de acordos substitutivos; 

 
VI. O concessionário perder as condições econômicas, técnicas ou operacionais 

para manter a regular execução do PMFS; 

 
VII. O concessionário não cumprir as penalidades impostas por infrações, nos 

devidos prazos; 
 

VIII. O concessionário não cumprir as obrigações pactuadas em termos de ajustes 
de conduta e acordos substitutivos; 

 
IX. O concessionário for condenado em sentença transitada em julgado por crime 

contra o meio ambiente ou a ordem tributária, ou por crime previdenciário; 
 

X. O concessionário submeter trabalhadores a condições degradantes de trabalho 
ou análogas à de escravo ou explorar o trabalho infantil; e 
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XI. Ocorrer fato superveniente de relevante interesse público que justifique a 
rescisão, mediante Lei autorizativa específica, com indenização das parcelas 
de investimento ainda não amortizadas vinculadas aos bens reversíveis que 
tenham sido realizadas; 

 
XII. Houver a transferência do controle societário do concessionário sem prévia 

anuência do Poder Concedente. 
 

27.2.1. Rescindido este contrato pelo poder concedente, por descumprimento de 
cláusulas contratuais ou disposições legais e regulamentares por parte do 
concessionário, em especial as constantes nos incisos I a XII e XVII do art. 
78 da Lei Federal nº 8.666/1993, o concessionário responderá por perdas 
e danos decorrentes de seu inadimplemento, arcando com todas as 
indenizações, na forma da Lei; e 

 
27.2.2. Rescindido o contrato de concessão florestal, não resultará para o Órgão 

Gestor qualquer espécie de responsabilidade em relação aos encargos, 
ônus, obrigações ou compromissos com terceiros ou com empregados do 
concessionário. 

 
Subcláusula 27.3 – Processo administrativo para rescisão contratual 

 
A rescisão do contrato de concessão florestal será precedida de processo administrativo, 
assegurado o direito de ampla defesa. 

 

I. Será instaurado processo administrativo de inadimplência somente após a 
notificação do concessionário e a fixação de prazo para correção das falhas e 
transgressões apontadas; 

 
II. Instaurado o processo administrativo e comprovada a manutenção da 

inadimplência e a gravidade das inexecuções contratuais, a rescisão será 
efetuada por ato do poder concedente, sem prejuízo da responsabilização 
administrativa, civil e penal do concessionário. 

 
Subcláusula 27.4 – Rescisão por iniciativa do concessionário 

 
O contrato de concessão florestal poderá ser rescindido por iniciativa do concessionário, 
caso venha a ocorrer o descumprimento das normas e obrigações contratuais pelo Poder 
Concedente, mediante ação judicial especialmente intentada para esse fim, conforme 
previsto no art. 47 da Lei Federal nº 11.284/2006. 

 
Subcláusula 27.5 – Desistência 

 
A desistência, nos termos do art. 46 da Lei Federal nº 11.284/2006, é condicionada à 
aceitação expressa do poder concedente e dependerá de avaliação prévia do órgão 
competente para determinar o cumprimento ou não do PMFS. O desistente deverá 
assumir o custo dessa avaliação e, conforme o caso, as obrigações emergentes. 

 

I. A desistência não desonerará o concessionário de suas obrigações com 
terceiros; 
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II. Em caso de desistência, a concedente fica autorizado a executar a garantia 
contratual, sem prejuízo da responsabilidade civil por danos ambientais 
prevista na Lei; 

 
III. A devolução de áreas não conferirá ao concessionário qualquer direito de 

indenização pelos bens reversíveis, os quais passarão à propriedade do Poder 
Concedente, nos termos do art. 44, §4º da Lei Federal nº 11.284/2006. 

 
Cláusula 28ª – DA COMPOSIÇÃO SOCIETÁRIA 

 

I. A composição societária do concessionário deverá ser informada ao poder 
concedente até a assinatura do contrato, por meio da apresentação de seus 
documentos constitutivos, bem como posteriores alterações, se houver, 
arquivados no competente registro empresarial. 

 
II. Independentemente da forma societária adotada, o concessionário deverá 

manter o poder concedente informado de qualquer alteração nos documentos 
constitutivos referidos no item acima. 

 
Subcláusula 28.1 – Transferência do controle societário 

 
I. A transferência do controle societário do concessionário sem prévia anuência 

do poder concedente implicará a rescisão deste contrato e a aplicação das 
sanções contratuais, sem prejuízo da execução das garantias oferecidas. 

 
II. O concessionário deverá comunicar ao poder concedente as alterações na sua 

estrutura societária, ainda que essas não impliquem transferência de controle, 
até 15 (quinze) dias após a sua ocorrência. 

III. Em caso de consórcio, o concessionário deverá requerer prévia anuência do 
poder concedente nos casos em que: 

 
a) A alteração da estrutura societária possa implicar na transferência do 

controle da empresa consorciada; e 
 

b) Haja alteração da estrutura do consórcio que possa implicar em transferência 
de controle de algum dos entes consorciados. 

 
Para fins de obtenção da anuência por parte do poder concedente, o novo controlador 
deverá: 

 
I. Atender às exigências de habilitação estabelecidas no Edital da Concorrência 

nº _____/_____, do qual este contrato é parte integrante; e 
 

II. Comprometer-se a cumprir todas as cláusulas deste contrato. 
 

Cláusula 29ª – DA RELAÇÃO COM AS COMUNIDADES DO ENTORNO 
 

O concessionário deverá elaborar o Plano de Compatibilização da Concessão Florestal 
com as Atividades das Comunidades Locais no prazo de ____(_______), com as 
seguintes obrigações mínimas: 
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I. Estabelecimento de um procedimento administrativo de registro e 
encaminhamento de demandas das comunidades locais; 

 
II. Plano de mitigação do impacto do transporte de toras sobre as comunidades 

locais; 
 

III. Plano de Compatibilização da Concessão Florestal com as Atividades das 
Comunidades Locais que sejam tradicionais. 

 
 

Cláusula 30ª – DAS PARCELAS PERMANENTES 
 

Ficam os concessionários obrigados a estabelecer uma rede mínima de parcelas 
amostrais permanentes, para monitoramento do crescimento, produção e regeneração 
da floresta. 

 
I. A metodologia de implantação e monitoramento do sistema de parcelas 

permanentes de inventário contínuo deverão ser apresentados pelo 
concessionário no Plano de Manejo Florestal Sustentável a ser analisado e 
validado pelo órgão ambiental competente. 

 
Cláusula 31ª – DAS DIVERGÊNCIAS NA INTERPRETAÇÃO E APLICAÇÃO DO 
CONTRATO 

 

Nos casos de divergências na interpretação e na aplicação do contrato de concessão 
florestal e das normas que o rege, o concessionário poderá encaminhar a demanda para 
esclarecimento, por escrito, ao Órgão Gestor, que se manifestará em até 10 (dez) dias 
úteis. 

 
Subcláusula 31.1 – No caso de divergência entre o Contrato e seus Anexos, 
prevalecerá o disposto no Contrato. 
 
Subcláusula 31.2 – O prazo de manifestação poderá ser prorrogado por igual período, 

desde que justificadamente. 
 

Subcláusula 31.3 – Cláusulas previstas no contrato que necessitem de revisão ou casos 

omissos relacionados ao pressente contrato, poderão ser objeto de Termo Aditivo, desde 
que compatíveis com a legislação vigente e com o Edital de Concorrência nº 
_____/_____, parte deste contrato. 

 
Cláusula 32ª – DAS AUDITORIAS FLORESTAIS 

 
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). 

 
Parágrafo único. A auditoria florestal independente apresentará suas conclusões nos 

termos do § 2º do art. 42 da Lei Federal nº 11.284/2006. 
 

Subcláusula 32.1 – Entidades de auditoria 
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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 Federal nº 11.284/2006 e dos arts. 57, 58 e 59 do 
Decreto Federal n° 6.063/2007 e diretrizes que venham a ser estabelecidas pelo órgão 
gestor. 

 

32.1.1. As auditorias para certificação socioambiental realizadas por entidades ou 
empresas credenciadas poderá ser considerada para fins de cumprimento 
da obrigação contratual de auditoria florestal independente, desde que 
atenda às determinações estabelecidas na Lei Federal nº 11.284/2006, no 
Decreto n° 6.063/2007 e na Portaria nº 235, de 08 de maio de 2012, do 
INMETRO e diretrizes que venham a ser estabelecidas pelo órgão gestor. 

 
32.1.2. O concessionário arcará com os custos da auditoria mediante a contratação 

direta da entidade auditora, nos termos do inciso XI do art. 3º e do art. 42 
da Lei Federal nº 11.284/2006. 

 
Cláusula 33ª – DO SISTEMA DE RASTREAMENTO REMOTO DA PRODUÇÃO 

 

O Órgão Gestor definirá sobre a necessidade de adoção de sistema de rastreamento 
remoto de transporte de produtos florestais, de acordo com regulamento. 

 
Cláusula 34ª – DO SISTEMA DE MONITORAMENTO DA CADEIA DE CUSTÓDIA 

 
O concessionário adotará, desde o início da execução do PMFS, nos termos do 
regulamento, Sistema de Cadeia de Custódia disponibilizado pelo concedente nos 
termos da Cláusula 14ª deste contrato, que permita a identificação individual da origem 
de cada tora produzida no PMFS em qualquer etapa, desde a floresta até o 
processamento. 

 
Cláusula 35ª – DOS CONTRATOS DE FINANCIAMENTO 

 
O concessionário poderá oferecer em garantia, em contratos de financiamento, os 
direitos emergentes da concessão, nos termos do art. 29 da Lei Federal nº 
11.284/2006. 
 

Cláusula 36ª – DA INFRAESTRUTURA VIÁRIA 
 

A abertura, construção e manutenção de estradas seguirão as diretrizes técnicas 
estabelecidas pela legislação vigente e pelo órgão ambiental competente pelo 
licenciamento. 

 
Subcláusula 36.1 – Da manutenção da infraestrutura viária 

 

O concessionário é responsável pela manutenção das boas condições de trafegabilidade 
nas estradas utilizadas para o transporte de sua produção, localizadas dentro do limite 
do Complexo de Florestas Estaduais do Rio Gregório, em especial os trechos e vias que 
possuem a presença de equipamentos sociais e comunidades locais. 

 
36.1.1. A não observância desta Subcláusula implicará a aplicação das sanções 

contratuais previstas na Cláusula 25ª deste contrato. 
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Cláusula 37ª – DO PATRIMÔNIO HISTÓRICO E CULTURAL 

 
A descoberta de quaisquer elementos de interesse arqueológico ou pré-histórico, 
histórico, artístico ou numismático deverá ser imediatamente comunicada pelo 
concessionário ao Órgão Gestor, para as providências cabíveis. 

 
Subcláusula 37.1 - Da guarda dos objetos 

 
O concessionário é responsável pela conservação provisória da coisa descoberta, o qual 
deve mantê-la inviolada, protegida e identificada no mesmo local em que foi descoberta. 

 
Cláusula 38ª – DA PUBLICAÇÃO 

 
O Órgão Gestor publicará no Diário Oficial do Estado do Acre o extrato deste contrato, 
de acordo com o parágrafo único do art. 61 da Lei Federal nº 8.666/1993, ocorrendo a 
despesa às suas expensas. 

 
Cláusula 39ª – DO FORO E SOLUÇÃO DE DIVERGÊNCIAS CONTRATUAIS 

 
Fica eleito o Foro da Justiça Estadual, Seção Judiciária de Rio Branco/AC, para dirimir 
litígios oriundos deste contrato, com renúncia expressa das partes a outros, por mais 
privilegiados que sejam. 

 
39.1. Sempre que possível, a solução de divergências contratuais deve se dar de forma 

amigável, mediante acordo entre as partes. 
 

Cláusula 40ª – DA VIGÊNCIA DO CONTRATO 
 

Este contrato entra em vigor na data de sua assinatura e tem a vigência de 30 (trinta) 
anos, prorrogáveis por mais 05 (cinco) anos. E, por estarem de pleno acordo, assinam o 
presente instrumento contratual em 3 (três) vias de igual teor e forma, para um só efeito. 
 

Rio Branco/AC, .......... de.......................................... de 20............ 
 

Pela Secretaria de Estado de Meio Ambiente do Acre: 
 

[Nome do Secretário] 
Secretário de Estado de Meio Ambiente 

 

Pelo concessionário: 

[Nome] 
RG: 
CPF 

Testemunhas: 

[Nome] 
RG: 
CPF 
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[Nome] 
RG: 
CPF 
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ANEXO 14 

RESUMO EXECUTIVO DO INVENTÁRIO FLORESTAL AMOSTRAL 

 

1. INTRODUÇÃO  

 
O inventário florestal amostral é recomendado para áreas extensas de florestas por 

ser realizado em menor tempo e custo. Nesse inventário diagnóstico é selecionada uma 
parte (amostra) da tipologia florestal que se quer estudar e nessa amostra são coletados 
dados de interesse com o objetivo de inferir sobre a área total.  

Este resumo visa a apresentar as principais informações geradas pelo inventário 
florestal amostral realizado no Complexo de Florestas Estaduais do Rio Gregório (CFERG). 

 
2. PROCESSO E MÉTODO DE AMOSTRAGEM  

 
O processo de amostragem adotado no inventário foi o estratificado, as tipologias 

florestais existentes na área do complexo foram o principal critério utilizado para 
estratificação. Dentro das tipologias florestais encontradas na área de produção do 
Complexo de Florestas Estaduais do Rio Gregório foram sorteados ao acaso 26 (vinte e 
seis) conglomerados.  

Os conglomerados foram distribuídos por tipo de vegetação nas três áreas de 
produção do complexo (cada área de produção corresponde a uma floresta estadual), o 
processo de amostragem adotado foi o simples ao acaso, com distribuição aleatória das 
unidades amostrais nos “conglomerados”. 

O conglomerado foi constituído de 8 (oito) subunidades primarias e 8 (oito) 
secundárias, alocadas sistematicamente a partir de um ponto central (Ponto Amostral), 
sendo que a cada eixo cardinal (Leste-Oeste e Norte-Sul), a subunidade primária foi alocada 
a uma distância de 50 metros do ponto central, seguida por outra subunidade primária a 50 
metros do final da primeira nas quatro direções cardinais.  

Cada subunidade primária do conglomerado foi implantada com as seguintes 
dimensões: 20 x 200 m, constituindo-se nas unidades de registro de dados. Os detalhes 
quanto à estrutura, forma e dimensões das unidades de amostra são apresentados na 
Figura 1. No caso da Amostragem aplicada nos estratos menores, a unidade amostral 
secundária foi alocada sistematicamente dentro da primária, com tamanho de 10 x 10 m. 

O critério de inclusão de indivíduos no IF Amostral foi o Diâmetro, foram coletados 
dados de indivíduos em dois níveis de inclusão, sendo o nível I DAP >=10 centímetros e o 
nível II DAP >=30 centímetros. 
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Figura 1. Disposição e dimensões das unidades amostrais. 

 

 
A Figura 2 representa a disposição e a localização das amostras do inventário 

florestal diagnóstico no CFERG.  
 

Figura 2. Dispersão e localização das parcelas dentro das áreas de interesse. 
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A localização espacial das unidades amostrais via coordenadas geográficas é 
apresentada na Tabela 1. 
 

Tabela 1. Coordenadas Geográficas do ponto central das Unidades Amostrais.  

ID Floresta Latitude Longitude 

1  Mogno -7,66407 -71,84546 

2  Mogno -7,81041 -71,59260 

3  Mogno -7,67477 -71,58287 

4  Mogno -7,67329 -71,81835 

5  Mogno -7,84657 -71,56579 

6  Mogno -7,80001 -71,78296 

7  Mogno -7,71024 -71,69179 

8  Mogno -7,79156 -71,69230 

9  Liberdade -7,93402 -72,00134 

10  Liberdade -7,96312 -71,71154 

11  Liberdade -7,90794 -71,85617 

12  Liberdade -7,96177 -71,91092 

13  Liberdade -7,93497 -71,79292 

14  Gregório -7,75761 -71,34691 

15  Gregório -7,89377 -71,23889 

16  Gregório -7,78559 -71,18394 

17  Gregório -7,91150 -71,30245 

18  Gregório -8,00233 -71,22135 

19  Gregório -7,83155 -71,12114 

20  Gregório -7,73070 -71,24694 

21  Gregório -7,84804 -71,33835 

22  Gregório -7,74920 -71,22906 

23  Gregório -7,78614 -71,07517 

24  Gregório -7,91300 -71,01234 

25  Gregório -7,87622 -71,13908 

26  Gregório -7,78512 -71,27457 

Fonte: Datum SIRGAS2000. 

 
 

3. RESULTADOS DO INVENTÁRIO AMOSTRAL  
 
3.1. Volume das espécies comerciais 
 

As espécies encontradas no Inventário Florestal Amostral foram classificadas em 4 
(quatro) Grupos de Valor Comercial – GVC, a saber: GVC 1 (Madeira Branca), GVC 2 
(Madeira Dura Normal), GVC 3 (Madeira Nobre) e GVC 4 (Não Comercial).  

Para os resultados neste Anexo, não foram incluídas as espécies pertencentes ao 
GVC 4, isto é, as espécies que não são consideradas com potencial valor de mercado para 
Edital de concessão florestal, tais como as espécies proibidas de corte e ameaçadas de 
extinção.  
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O volume total encontrado na Floresta Estadual do Rio Gregório foi de 105,81 m³/ha, 
sendo 78,89 m³/ha correspondente ao volume de árvores com DAP entre 10 cm e 50 cm e 
26,93 m³/ha para árvores com DAP > 50 cm (Tabela 2). 

Para a Floresta Estadual do Mogno, o volume total encontrado foi de 105,53 m³/ha, 
sendo 81,94 m³/ha correspondente ao volume de árvores com DAP entre 10 cm e 50 cm e 
23,59 m³/ha para arvores com DAP > 50 cm (Tabela 3). 

Na Floresta Estadual do Rio Liberdade foi encontrado um volume total de 91,04 
m³/ha, sendo 70,34 m³/ha correspondente ao volume de árvores com DAP entre 10 cm e 50 
cm e 20,70 m³/ha para arvores com DAP > 50 cm (Tabela 4). 
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Tabela 2. Distribuição das espécies inventariadas com número de indivíduos por hectare (N (n/ha)), área basal por hectare (G (m²/ha)) e 

Volume por hectare (V(m³/ha)) por classes de DAP acima e abaixo de 50 cm, amostrados na Floresta Estadual do Rio Gregório, Acre. 

FLORESTA ESTADUAL DO RIO GREGÓRIO 

Grupo de Valor Comercial 
(GVC) 

Nome 10 - 50 cm > 50 cm 
Total N 
(n/ha) 

Total G 
(m

2
/ha) 

Total Vol 
(m³/ha) 

Comum Científico 
N 

(n/ha) 
G 

(m
2
/ha) 

Vol 
(m³/ha) 

N 
(n/ha) 

G 
(m

2
/ha) 

Vol 
(m³/ha) 

1 

Açacu Hura crepitans L. 5,38 0,29 1,94 0,55 0,15 1,25 5,94 0,44 3,20 

Angico Parkia sp. 1,18 0,06 0,46 0,05 0,01 0,12 1,23 0,08 0,59 

Bolão vermelho Sterculia chicomendesii 5,02 0,17 1,01 0,29 0,07 0,61 5,31 0,24 1,61 

Caucho Castilla ulei Warburg. 13,22 0,67 4,35 0,24 0,06 0,48 13,46 0,73 4,83 

Copaíba Copaifera multijuga Hayne 10,10 0,34 2,10 0,43 0,11 0,91 10,53 0,45 3,01 

Figueira Ficus catappifolia Kunth & Bouche 3,20 0,13 0,94 0,26 0,07 0,58 3,46 0,20 1,52 

Guaribeiro Phyllocarpus riedelii Tul. 1,13 0,07 0,47 0,19 0,05 0,40 1,32 0,12 0,87 

Manitê Brosimum uleanum 5,02 0,13 0,74 0,34 0,09 0,77 5,36 0,22 1,51 

Sumauma branca Ceiba pentandra (L.) Gaertn. 1,13 0,09 0,62 0,19 0,07 0,62 1,32 0,16 1,24 

Sumauma preta Ceiba samauma 3,44 0,24 1,56 0,41 0,10 0,84 3,85 0,34 2,41 

TOTAL GVC 1 48,82 2,18 14,19 2,96 0,80 6,59 51,78 2,98 20,78 

2 

Abiu branco ni 2,12 0,15 1,16 0,12 0,04 0,39 2,24 0,20 1,55 

Abiu rosa Micropholis sp. 5,00 0,18 1,17 0,19 0,06 0,48 5,19 0,24 1,65 

Abiurana Micropholis sp. 1,92 0,07 0,49 - - - 1,92 0,07 0,49 

Abiurana branca Micropholis venulosa 0,10 0,02 0,13 0,05 0,01 0,08 0,14 0,03 0,20 

Abiurana vermelha Chrysophyllum prieurii 2,09 0,07 0,42 0,14 0,03 0,26 2,24 0,10 0,67 

Amarelão Aspidosperma vargasii A. DC. 32,14 1,27 8,00 0,46 0,12 1,02 32,60 1,39 9,02 

Andiroba Carapa guianensis Aubl. 4,13 0,17 1,03 0,26 0,07 0,51 4,40 0,24 1,54 

Angelca Drypetes sp. 17,24 0,76 4,84 0,29 0,08 0,63 17,52 0,84 5,47 

Angelim amargoso Vatairea sp. 0,12 0,02 0,14 0,05 0,01 0,09 0,17 0,03 0,23 

Angelim pedra Hymenolobium sp. 3,00 0,15 1,12 0,07 0,02 0,15 3,08 0,17 1,27 
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FLORESTA ESTADUAL DO RIO GREGÓRIO 

Grupo de Valor Comercial 
(GVC) 

Nome 10 - 50 cm > 50 cm 
Total N 
(n/ha) 

Total G 
(m

2
/ha) 

Total Vol 
(m³/ha) 

Comum Científico 
N 

(n/ha) 
G 

(m
2
/ha) 

Vol 
(m³/ha) 

N 
(n/ha) 

G 
(m

2
/ha) 

Vol 
(m³/ha) 

Angelim preto ni1 0,99 0,02 0,15 0,05 0,01 0,11 1,03 0,03 0,26 

Aroeira Astronium lecointei Ducke 6,08 0,25 1,63 0,17 0,04 0,36 6,25 0,30 1,99 

Bálsamo Myroxylon balsamum Harms 4,38 0,25 1,67 0,26 0,07 0,51 4,64 0,32 2,19 

Breu vermelho Tetragastris altissima (Aubl.) Swart 4,09 0,14 0,83 0,07 0,02 0,15 4,16 0,16 0,98 

Castanharana vermelha Eschweilera odorata (Poepp.) Miers. 3,20 0,14 1,01 0,79 0,22 1,95 3,99 0,36 2,96 

Catuaba Qualea tesmannii Milldbr. 2,04 0,06 0,37 0,02 0,01 0,06 2,07 0,06 0,42 

Cedro mara Cedrelinga cateniformis (Ducke) Ducke 2,33 0,14 0,97 0,26 0,07 0,59 2,60 0,21 1,56 

Freijó Cordia alliodora (R. F.) Chaw 3,94 0,20 1,29 - - - 3,94 0,20 1,29 

Gabiuna Ziziphus itacaianensis 3,10 0,12 0,80 0,14 0,03 0,28 3,25 0,15 1,07 

Guariúba Clarisia racemosa Ruiz et Pav. 7,40 0,40 2,55 0,17 0,05 0,39 7,57 0,45 2,94 

Imbiridiba amarela Terminalia sp. 1,06 0,04 0,27 0,10 0,02 0,18 1,15 0,07 0,45 

Imbirindiba Terminalia oblonga 1,11 0,07 0,41 0,12 0,03 0,26 1,23 0,10 0,67 

Itaúba Mezilaurus itauba (Meissn.) Taub. 1,18 0,08 0,55 0,19 0,05 0,40 1,37 0,13 0,95 

Jatobá Hymenaea courbaril L. 5,94 0,20 1,21 0,22 0,06 0,51 6,15 0,26 1,71 

Jequitibá Cariniana sp. 2,04 0,07 0,44 0,05 0,01 0,11 2,09 0,08 0,55 

Jitó branco Guarea sp. 10,19 0,42 2,74 0,41 0,10 0,80 10,60 0,53 3,54 

Jitó vermelho Guarea purusana C.D.C 0,05 0,01 0,05 - - - 0,05 0,01 0,05 

Jutaí Hymenaea oblongifolia Huber 4,01 0,11 0,73 0,05 0,01 0,11 4,06 0,13 0,84 

Maçaranduba Manilkara surinamensis (Miq.) Dub. 3,94 0,13 0,85 0,19 0,05 0,39 4,13 0,17 1,24 

Maparajuba Pouteria sp. 10,26 0,38 2,46 0,58 0,13 1,06 10,84 0,51 3,53 

Marfim Agonandra brasiliensis Benth. & Hook 1,06 0,04 0,27 0,12 0,03 0,24 1,18 0,07 0,51 

Marupá Jacaranda copaia (Aubl.) D. Don 5,17 0,19 1,32 0,10 0,02 0,17 5,26 0,22 1,49 

Mulateiro Calycophyllum spruceanum Benth. - - - 0,02 0,01 0,04 0,02 0,01 0,04 

Murmuru Astrocaryum murumuru Mart. 2,02 0,12 0,70 - - - 2,02 0,12 0,70 

Orelhinha Enterolobium schomburgkii Benth. 5,26 0,23 1,34 0,29 0,08 0,67 5,55 0,31 2,01 

Pequiarana Caryocar glabrum (Aubl.) Pers. 1,06 0,02 0,16 0,02 0,01 0,09 1,08 0,03 0,25 

Pereiro Aspidosperma macrocarpon Mart. 9,28 0,35 2,19 0,26 0,07 0,63 9,54 0,42 2,82 
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FLORESTA ESTADUAL DO RIO GREGÓRIO 

Grupo de Valor Comercial 
(GVC) 

Nome 10 - 50 cm > 50 cm 
Total N 
(n/ha) 

Total G 
(m

2
/ha) 

Total Vol 
(m³/ha) 

Comum Científico 
N 

(n/ha) 
G 

(m
2
/ha) 

Vol 
(m³/ha) 

N 
(n/ha) 

G 
(m

2
/ha) 

Vol 
(m³/ha) 

Pororoca Martiodendron elatum 1,03 0,03 0,17 0,05 0,01 0,10 1,08 0,04 0,27 

Sucupira amarela Vatairea sericea Ducke 4,11 0,15 1,03 0,12 0,03 0,26 4,23 0,18 1,29 

Sucupira preta Diplotropis purpurea (Rich.) Amsn. 1,13 0,05 0,34 0,10 0,02 0,20 1,23 0,07 0,53 

Sucuúba Himatanthus sucuuba (Spruce) Woodson 3,32 0,18 1,23 0,10 0,03 0,22 3,41 0,21 1,45 

Tauari Couratari macrosperma 8,17 0,30 2,00 0,46 0,13 1,16 8,63 0,44 3,16 

Ucuúba (punã) Iryanthera tricornis 7,96 0,35 2,59 0,12 0,04 0,31 8,08 0,39 2,90 

Ucuúba preta Virola multiflora 6,13 0,27 1,97 0,12 0,03 0,22 6,25 0,30 2,20 

Ucuúba Vermelha Otoba parvifolia 7,57 0,31 2,12 0,36 0,10 0,77 7,93 0,41 2,89 

Violeta Platymiscium duckei Hub. 1,20 0,04 0,33 0,02 0,01 0,04 1,23 0,05 0,36 

TOTAL GVC 2 209,66 8,72 57,22 7,74 2,06 16,94 217,40 10,78 74,16 

3 

Cedro Cedrela odorata L. 7,43 0,36 2,32 0,36 0,10 0,82 7,79 0,47 3,14 

Cerejeira Torresea acreana Ducke 4,59 0,23 1,48 0,29 0,08 0,61 4,88 0,30 2,09 

Cumaru ferro Dipteryx odorata (Aubl.) Willd. 0,05 0,01 0,06 0,19 0,05 0,42 0,24 0,06 0,47 

Garapeira Apuleia molaris 0,14 0,02 0,17 0,38 0,10 0,84 0,53 0,12 1,00 

Ipê amarelo Handroanthus serratifolius 6,06 0,32 1,92 0,19 0,05 0,39 6,25 0,37 2,31 

Ipê roxo Tabebuia impetiginosa 3,22 0,15 1,06 0,05 0,01 0,10 3,27 0,17 1,16 

Mogno/Aguano Swietenia macrophylla King 2,98 0,09 0,46 0,12 0,03 0,23 3,10 0,12 0,70 

TOTAL GVC 3 24,47 1,18 7,47 1,59 0,42 3,40 26,06 1,60 10,87 

TOTAL GERAL 282,96 12,08 78,89 12,28 3,27 26,93 295,24 15,35 105,81 
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Tabela 3. Distribuição das espécies inventariadas com número de indivíduos por hectare (N (n/ha)), área basal por hectare (G (m²/ha)) e 

Volume por hectare (V(m³/ha)) por classes de DAP acima e abaixo de 50 cm, amostrados na Floresta Estadual do Mogno, Acre. 

FLORESTA ESTADUAL DO MOGNO 

Grupo de Valor Comercial 
(GVC) 

Nome 10 - 50 cm > 50 cm 
Total N 
(n/ha) 

Total G 
(m

2
/ha) 

Total Vol 
(m³/ha) 

Comum Científico 
N 

(n/ha) 
G 

(m
2
/ha) 

Vol 
(m³/ha) 

N 
(n/ha) 

G 
(m

2
/ha) 

Vol 
(m³/ha) 

1 

Açacu Hura crepitans L. 0,70 0,10 0,72 0,47 0,16 1,33 1,17 0,26 2,04 

Angico Parkia sp. 1,84 0,05 0,32 0,08 0,02 0,22 1,91 0,07 0,54 

Angico Vermelho Parkia pendula (Willd.) Benth. ex. Walp 0,12 0,02 0,16 0,04 0,01 0,08 0,16 0,03 0,24 

Bolão vermelho Sterculia chicomendesii  5,16 0,35 2,39 0,27 0,07 0,55 5,43 0,42 2,93 

Caucho Castilla ulei Warburg. 8,91 0,60 3,88    8,91 0,60 3,88 

Copaíba Copaifera multijuga Hayne  1,80 0,09 0,58 0,47 0,11 0,91 2,27 0,20 1,50 

Copinho Lafoensia sp. 3,63 0,25 1,69    3,63 0,25 1,69 

Figueira Ficus catappifolia Kunth & Bouche 1,68 0,12 0,84 0,16 0,04 0,30 1,84 0,16 1,14 

Guaribeiro Phyllocarpus riedelii Tul. 1,84 0,07 0,45 0,20 0,05 0,39 2,03 0,11 0,84 

Manitê Brosimum uleanum 0,04 0,01 0,06 0,16 0,06 0,51 0,20 0,07 0,57 

Sumauma barriguda Chorisia speciosa A. St. Hil 0,00 0,00 0,00 0,08 0,03 0,29 0,08 0,03 0,29 

Sumauma branca Ceiba pentandra (L.) Gaertn. 1,60 0,11 0,91 0,27 0,08 0,70 1,88 0,19 1,61 

Sumauma preta Ceiba samauma 0,43 0,06 0,48 0,35 0,09 0,72 0,78 0,15 1,20 

TOTAL GVC 1 27,73 1,82 12,47 2,54 0,73 6,01 30,27 2,55 18,47 

2 

Abiu branco ni 3,75 0,13 0,95 0,43 0,12 1,07 4,18 0,25 2,02 

Abiu rosa Micropholis sp. 3,32 0,23 1,57 0,20 0,06 0,53 3,52 0,29 2,09 

Abiurana Micropholis sp. 6,45 0,31 2,19 0,08 0,02 0,19 6,52 0,33 2,39 

Abiurana branca Micropholis venulosa 9,06 0,59 4,38 0,31 0,10 0,83 9,38 0,69 5,21 

Abiurana vermelha Chrysophyllum prieurii 8,71 0,49 3,44 0,20 0,05 0,41 8,91 0,54 3,85 

Amarelão Aspidosperma vargasii A. DC. 17,15 0,74 4,61 0,12 0,03 0,25 17,27 0,76 4,86 

Andiroba Carapa guianensis Aubl. 5,00 0,29 2,23 0,23 0,07 0,59 5,23 0,36 2,82 
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FLORESTA ESTADUAL DO MOGNO 

Grupo de Valor Comercial 
(GVC) 

Nome 10 - 50 cm > 50 cm 
Total N 
(n/ha) 

Total G 
(m

2
/ha) 

Total Vol 
(m³/ha) 

Comum Científico 
N 

(n/ha) 
G 

(m
2
/ha) 

Vol 
(m³/ha) 

N 
(n/ha) 

G 
(m

2
/ha) 

Vol 
(m³/ha) 

Angelca Drypetes sp. 24,34 1,53 9,30    24,34 1,53 9,30 

Angelim amargoso Vatairea sp. 1,64 0,03 0,19 0,20 0,04 0,32 1,84 0,07 0,51 

Aroeira Astronium lecointei Ducke 0,35 0,05 0,33 0,12 0,03 0,20 0,47 0,07 0,53 

Bálsamo Myroxylon balsamum Harms 2,27 0,19 1,50 0,04 0,01 0,07 2,30 0,20 1,57 

Breu vermelho Tetragastris altissima (Aubl.) Swart 3,67 0,22 1,60    3,67 0,22 1,60 

Castanharana vermelha Eschweilera odorata (Poepp.) Miers. 7,46 0,49 3,46 1,05 0,30 2,60 8,52 0,79 6,06 

Catuaba Qualea tesmannii Milldbr. 0,08 0,01 0,08 0,04 0,01 0,08 0,12 0,02 0,16 

Cedro mara Cedrelinga cateniformis (Ducke) Ducke 0,31 0,04 0,32 0,12 0,04 0,32 0,43 0,08 0,64 

Freijó Cordia alliodora (R. F.) Chaw 1,60 0,04 0,30    1,60 0,04 0,30 

Gabiuna Ziziphus itacaianensis 0,04 0,00 0,04    0,04 0,00 0,04 

Guariúba Clarisia racemosa Ruiz et Pav. 13,98 0,77 5,02 0,23 0,07 0,60 14,22 0,84 5,62 

Imbiridiba amarela Terminalia sp. 1,64 0,05 0,37 0,16 0,04 0,31 1,80 0,09 0,68 

Imbirindiba Terminalia oblonga 0,00 0,00 0,00 0,04 0,01 0,08 0,04 0,01 0,08 

Itaúba Mezilaurus itauba (Meissn.) Taub. 0,08 0,01 0,05 0,04 0,01 0,09 0,12 0,02 0,14 

Jequitibá Cariniana sp. 0,04 0,00 0,02    0,04 0,00 0,02 

Jitó branco Guarea sp. 8,16 0,44 3,02 0,16 0,04 0,37 8,32 0,49 3,39 

Jitó vermelho Guarea purusana C.D.C 1,72 0,12 1,01 0,12 0,04 0,33 1,84 0,16 1,33 

Jutaí Hymenaea oblongifolia Huber 1,72 0,13 0,89    1,72 0,13 0,89 

Maçaranduba Manilkara surinamensis (Miq.) Dub. 0,12 0,02 0,13 0,12 0,03 0,21 0,23 0,04 0,34 

Maparajuba Pouteria sp. 0,39 0,06 0,41 0,43 0,12 0,98 0,82 0,18 1,39 

Marfim Agonandra brasiliensis Benth. & Hook 1,56 0,05 0,36    1,56 0,05 0,36 

Marupá Jacaranda copaia (Aubl.) D. Don 0,16 0,02 0,17 0,04 0,01 0,06 0,20 0,03 0,23 

Orelhinha Enterolobium schomburgkii Benth. 1,68 0,09 0,56 0,08 0,02 0,13 1,76 0,11 0,69 

Pequiarana Caryocar glabrum (Aubl.) Pers. 1,88 0,15 0,99 0,20 0,11 0,95 2,07 0,26 1,94 

Pereiro Aspidosperma macrocarpon Mart. 1,72 0,06 0,39 0,08 0,02 0,14 1,80 0,08 0,52 

Sucupira amarela Vatairea sericea Ducke 0,12 0,02 0,14 0,12 0,03 0,27 0,23 0,05 0,41 

Sucupira preta Diplotropis purpurea (Rich.) Amsn. 0,00 0,00 0,00 0,04 0,01 0,07 0,04 0,01 0,07 
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FLORESTA ESTADUAL DO MOGNO 

Grupo de Valor Comercial 
(GVC) 

Nome 10 - 50 cm > 50 cm 
Total N 
(n/ha) 

Total G 
(m

2
/ha) 

Total Vol 
(m³/ha) 

Comum Científico 
N 

(n/ha) 
G 

(m
2
/ha) 

Vol 
(m³/ha) 

N 
(n/ha) 

G 
(m

2
/ha) 

Vol 
(m³/ha) 

Sucuúba Himatanthus sucuuba (Spruce) Woodson 2,03 0,16 1,10 0,08 0,02 0,13 2,11 0,18 1,24 

Tauari Couratari macrosperma 1,76 0,08 0,65 0,23 0,09 0,75 1,99 0,17 1,40 

Ucuúba (punã) Iryanthera tricornis 11,21 0,47 3,56 0,35 0,12 0,95 11,56 0,59 4,51 

Ucuúba branca Osteophloeum platyspermum (A. DC.) Mart. 0,08 0,01 0,08 0,16 0,04 0,31 0,23 0,05 0,39 

Ucuúba preta Virola multiflora 8,67 0,46 3,58 0,08 0,04 0,36 8,75 0,50 3,94 

Ucuúba Vermelha Otoba parvifolia 13,59 0,82 5,83 0,86 0,24 1,97 14,45 1,05 7,79 

TOTAL GVC 2 167,50 9,37 64,79 6,72 1,97 16,52 174,22 11,33 81,31 

3 

Cedro Cedrela odorata L. 3,91 0,20 1,25 0,04 0,02 0,18 3,95 0,22 1,42 

Cerejeira Torresea acreana Ducke 2,07 0,18 1,23    2,07 0,18 1,23 

Garapeira Apuleia molaris 0,23 0,03 0,26 0,16 0,04 0,36 0,39 0,08 0,62 

Ipê amarelo Handroanthus serratifolius 1,95 0,13 0,90 0,08 0,03 0,25 2,03 0,16 1,16 

Ipê roxo Tabebuia impetiginosa 1,76 0,13 1,03 0,08 0,03 0,27 1,84 0,16 1,30 

Mogno/Aguano Swietenia macrophylla King 0,04 0,00 0,02    0,04 0,00 0,02 

TOTAL GVC 3 9,96 0,69 4,69 0,35 0,12 1,06 10,31 0,81 5,75 

TOTAL GERAL 205,20 11,88 81,94 9,61 2,82 23,59 214,80 14,69 105,53 
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Tabela 4. Distribuição das espécies inventariadas com número de indivíduos por hectare (N (n/ha)), área basal por hectare (G (m²/ha)) e 

Volume por hectare (V(m³/ha)) por classes de DAP acima e abaixo de 50 cm, amostrados na Floresta Estadual do Rio Liberdade, Acre. 

FLORESTA ESTADUAL DO RIO LIBERDADE 

Grupo de Valor Comercial 
(GVC) 

Nome 10 - 50 cm > 50 cm 
Total N 
(n/ha) 

Total G 
(m

2
/ha) 

Total Vol 
(m³/ha) 

Comum Científico 
N 

(n/ha) 
G 

(m
2
/ha) 

Vol 
(m³/ha) 

N 
(n/ha) 

G 
(m

2
/ha) 

Vol 
(m³/ha) 

1 

Açacu Hura crepitans L. 2,81 0,22 1,40 0,38 0,22 1,82 3,19 0,44 3,22 

Angico Parkia sp. 5,38 0,32 2,33 0,06 0,02 0,12 5,44 0,34 2,45 

Bolão vermelho Sterculia chicomendesii 0,31 0,04 0,28 0,31 0,08 0,63 0,63 0,12 0,91 

Caucho Castilla ulei Warburg. 0,88 0,10 0,71 0,06 0,02 0,11 0,94 0,12 0,82 

Copaíba Copaifera multijuga Hayne 0,19 0,03 0,23 0,19 0,09 0,77 0,38 0,12 1,00 

Copinho Lafoensia sp. 13,06 0,81 5,47 - - - 13,06 0,81 5,47 

Figueira Ficus catappifolia Kunth & Bouche 0,25 0,03 0,23 0,06 0,01 0,12 0,31 0,05 0,35 

Guaribeiro Phyllocarpus riedelii Tul. 0,31 0,04 0,27 0,19 0,05 0,37 0,50 0,08 0,64 

Manitê Brosimum uleanum 0,06 0,01 0,10 0,13 0,06 0,51 0,19 0,07 0,61 

Sumauma branca Ceiba pentandra (L.) Gaertn. 0,13 0,01 0,10 0,38 0,14 1,27 0,50 0,15 1,37 

Sumauma preta Ceiba samauma 0,38 0,06 0,44 0,38 0,12 0,99 0,75 0,17 1,43 

TOTAL GVC 1 23,75 1,67 11,57 2,13 0,79 6,71 25,88 2,46 18,28 

2 

Abiu branco ni 0,63 0,09 0,68 0,38 0,12 1,03 1,00 0,21 1,72 

Abiu rosa Micropholis sp. 0,19 0,02 0,16 0,31 0,08 0,61 0,50 0,10 0,77 

Abiurana Micropholis sp. 5,06 0,19 1,08 0,06 0,01 0,11 5,13 0,20 1,19 

Abiurana branca Micropholis venulosa 0,50 0,07 0,49 0,19 0,05 0,42 0,69 0,12 0,91 

Abiurana vermelha Chrysophyllum prieurii 15,88 0,64 4,45 0,50 0,16 1,29 16,38 0,80 5,74 

Amarelão Aspidosperma vargasii A. DC. 15,94 0,74 4,77 - - - 15,94 0,74 4,77 

Andiroba Carapa guianensis Aubl. 0,13 0,02 0,16 - - - 0,13 0,02 0,16 

Angelca Drypetes sp. 28,25 1,66 10,51 - - - 28,25 1,66 10,51 

Angelim amargoso Vatairea sp. 2,56 0,12 0,74 0,19 0,05 0,47 2,75 0,17 1,21 
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FLORESTA ESTADUAL DO RIO LIBERDADE 

Grupo de Valor Comercial 
(GVC) 

Nome 10 - 50 cm > 50 cm 
Total N 
(n/ha) 

Total G 
(m

2
/ha) 

Total Vol 
(m³/ha) 

Comum Científico 
N 

(n/ha) 
G 

(m
2
/ha) 

Vol 
(m³/ha) 

N 
(n/ha) 

G 
(m

2
/ha) 

Vol 
(m³/ha) 

Angelim pedra Hymenolobium sp. 0,06 0,01 0,07 0,06 0,02 0,17 0,13 0,03 0,24 

Aroeira Astronium lecointei Ducke 2,94 0,16 0,96 0,00 0,00 0,00 2,94 0,16 0,96 

Bálsamo Myroxylon balsamum Harms 0,44 0,05 0,36 0,06 0,02 0,23 0,50 0,07 0,59 

Breu vermelho Tetragastris altissima (Aubl.) Swart 2,63 0,19 1,28 - - - 2,63 0,19 1,28 

Castanharana vermelha Eschweilera odorata (Poepp.) Miers. 10,75 0,75 5,83 1,00 0,29 2,53 11,75 1,04 8,35 

Catuaba Qualea tesmannii Milldbr. 0,13 0,02 0,15 - - - 0,13 0,02 0,15 

Cedro mara Cedrelinga cateniformis (Ducke) Ducke 0,06 0,01 0,08 0,13 0,03 0,23 0,19 0,04 0,31 

Gabiuna Ziziphus itacaianensis 0,13 0,02 0,15 0,06 0,02 0,13 0,19 0,04 0,28 

Guariúba Clarisia racemosa Ruiz et Pav. 1,19 0,15 1,03 0,13 0,04 0,32 1,31 0,18 1,35 

Imbiridiba amarela Terminalia sp. 0,19 0,03 0,23 0,25 0,07 0,59 0,44 0,10 0,83 

Jitó branco Guarea sp. 3,19 0,19 1,19 0,31 0,07 0,59 3,50 0,27 1,78 

Jutaí Hymenaea oblongifolia Huber 0,13 0,01 0,10 0,13 0,03 0,22 0,25 0,04 0,33 

Maçaranduba Manilkara surinamensis (Miq.) Dub. 2,63 0,18 1,23 0,38 0,10 0,79 3,00 0,28 2,02 

Maparajuba Pouteria sp. 0,63 0,08 0,58 0,31 0,07 0,57 0,94 0,15 1,15 

Marupá Jacaranda copaia (Aubl.) D. Don 0,13 0,01 0,11 0,06 0,02 0,12 0,19 0,03 0,23 

Mulateiro Calycophyllum spruceanum Benth. 0,06 0,00 0,04 0,06 0,02 0,14 0,13 0,02 0,18 

Murmuru Astrocaryum murumuru Mart. 2,50 0,15 1,03 - - - 2,50 0,15 1,03 

Orelhinha Enterolobium schomburgkii Benth. 0,06 0,01 0,05 - - - 0,06 0,01 0,05 

Pequiarana Caryocar glabrum (Aubl.) Pers. 5,06 0,21 1,38 0,06 0,01 0,11 5,13 0,23 1,49 

Pereiro Aspidosperma macrocarpon Mart. 2,75 0,12 0,70 0,00 0,00 0,00 2,75 0,12 0,70 

Sucupira amarela Vatairea sericea Ducke 0,13 0,02 0,14 0,13 0,03 0,28 0,25 0,05 0,41 

Sucuúba Himatanthus sucuuba (Spruce) Woodson 0,19 0,03 0,20 0,00 0,00 0,00 0,19 0,03 0,20 

Tauari Couratari macrosperma 0,19 0,03 0,21 0,31 0,08 0,70 0,50 0,11 0,92 

Ucuúba (punã) Iryanthera tricornis 5,75 0,36 2,42 0,06 0,03 0,22 5,81 0,38 2,64 

Ucuúba branca Osteophloeum platyspermum (A. DC.) Mart. 0,06 0,01 0,09 - - - 0,06 0,01 0,09 

Ucuúba preta Virola multiflora 5,44 0,32 2,46 0,19 0,05 0,43 5,63 0,38 2,89 

Ucuúba Vermelha Otoba parvifolia 22,19 1,38 9,81 0,44 0,11 0,91 22,63 1,49 10,72 
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FLORESTA ESTADUAL DO RIO LIBERDADE 

Grupo de Valor Comercial 
(GVC) 

Nome 10 - 50 cm > 50 cm 
Total N 
(n/ha) 

Total G 
(m

2
/ha) 

Total Vol 
(m³/ha) 

Comum Científico 
N 

(n/ha) 
G 

(m
2
/ha) 

Vol 
(m³/ha) 

N 
(n/ha) 

G 
(m

2
/ha) 

Vol 
(m³/ha) 

Violeta Platymiscium duckei Hub. 0,13 0,02 0,12 - - - 0,13 0,02 0,12 

TOTAL GVC 2 138,81 8,07 55,05 5,75 1,58 13,19 144,56 9,65 68,24 

3 

Cedro Cedrela odorata L. 0,75 0,09 0,62 0,06 0,01 0,09 0,81 0,10 0,71 

Cerejeira Torresea acreana Ducke 0,31 0,05 0,35 0,00 0,00 0,00 0,31 0,05 0,35 

Garapeira Apuleia molaris 0,06 0,01 0,09 0,13 0,03 0,20 0,19 0,04 0,29 

Ipê amarelo Handroanthus serratifolius 0,31 0,04 0,28 - - - 0,31 0,04 0,28 

Ipê roxo Tabebuia impetiginosa 2,50 0,11 0,64 0,06 0,01 0,12 2,56 0,13 0,76 

Mogno/Aguano Swietenia macrophylla King 5,19 0,28 1,74 0,06 0,04 0,39 5,25 0,32 2,13 

TOTAL GVC 3 9,13 0,58 3,73 0,31 0,09 0,80 9,44 0,67 4,53 

TOTAL GERAL 171,69 10,32 70,34 8,19 2,47 20,70 179,88 12,79 91,04 

 



 

ESTADO DO ACRE 

SECRETARIA DE ESTADO DE MEIO AMBIENTE – SEMA 

ANEXO 15 

CUSTOS DO EDITAL 

 

Tabela 1. Custos do Edital. 
 

Elementos de Custo Custo Descrição 

Estudo Preliminar   

 
Inventário Florestal Amostral 

 
R$    

Contratação de 
serviços de inventário 
florestal amostral 

Visitas de Campo   

Reunião Conselho Consultivo e Visitas de 
Campo (Reconhecimento e 

Levantamento de Dados Adicionais)  

 Inclui custos de 
viagem, hospedagem, 
alimentação e logística 
para realização de 
visitas e reuniões 
técnicas, reuniões com 
Conselho do Complexo 
de Florestas Estaduais 
do Rio Gregório e 
levantamentos de 
dados de campo 
adicionais 

 
Reuniões Técnicas  

 
R$    

 
Audiências (Tarauacá, Cruzeiro 
do Sul e Rio Branco/AC) e 
Consulta Pública  

 

 
 
Publicações e Serviços Gráficos 

 
 

R$   

Inclui avisos de 
audiência pública, 
diagramação e 
impressão de banners e 
folders. 

Total R$    

Obs: Não estão incluídos os custos de pessoal próprio da Secretaria de Estado de Meio Ambiente do 
Acre. 

 

 
Tabela 2. Valor de ressarcimento dos Custos do Edital por Unidade de Manejo. 

 

Floresta estadual 
Unidade de Manejo 

Florestal 
Área 
(ha) 

Valor do Ressarcimento dos 
Custos do Edital 

Rio Liberdade UMF I 31.220 R$    

Mogno UMF II 78.795 R$    

Rio Gregório UMF III 128.595 R$    

 Total 238.610 R$    
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ESTADO DO ACRE 

SECRETARIA DE ESTADO DE MEIO AMBIENTE – SEMA 

ANEXO 16 

RECIBO PARA RETIRADA DO EDITAL 

 

Ref.: CONCORRÊNCIA Nº  /  

RECIBO DE RETIRADA DO EDITAL DA CONCESSÃO FLORESTAL DO COMPLEXO DE 
FLORESTAS ESTADUAIS DO RIO GREGÓRIO 

Processo nº  _/  – Comissão Especial de Licitação (CEL) nº    
 

 
Senhor Licitante, 

Visando à comunicação futura entre o Governo do Acre e essa empresa, solicitamos 
a Vossa Senhoria que preencha este recibo de entrega de Edital e o remeta à Comissão 
Permanente de Licitação (CPL), podendo ser o mesmo entregue e protocolado 
pessoalmente na sede da CPL, situada na  , ou enviado por via postal 
para o mesmo endereço ou, ainda, remetido por meio do endereço eletrônico 

  . 
 

 
O preenchimento deste Recibo não é obrigatório. Entretanto, sua falta exime a CEL da 
comunicação de eventuais retificações ocorridas no instrumento convocatório. 

 

RAZÃO SOCIAL:  

CNPJ:  

ENDEREÇO:  

CIDADE/UF:  

 

 
Pessoa para Contato Telefone E-mail 

   

   

   

   

   

   

 
 

Recebemos cópia do instrumento convocatório da licitação acima identificada. 

Local: .................................... de ........................ de 20....... 

 
.............................................................................. 

Assinatura 
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ANEXO II – APRESENTAÇÃO DA SEMA/AC NAS AUDIÊNCIAS 
PÚBLICAS 

 

 

 



Audiências Públicas 
Concessões Florestas Estaduais do CFERG 



 Nos termos do art. 32, inciso XVII da Lei Complementar nº 355/18, que dispõe 
sobre a estrutura administrativa, política e operacional do Poder Executivo: 
 

1. Planejar/coordenar/executar/supervisionar as políticas estaduais de meio ambiente 
[...]. 
 

2. Planejar/coordenar/executar/desenvolver instrumentos de gestão ambiental do 
território estadual, considerando o ZEE/AC no intuito do desenvolvimento 
econômico. 
 

3. Planejar/coordenar/executar a política estadual de educação ambiental, recursos 
hídricos, resíduos sólidos, biodiversidade e acesso aos recursos genéticos. 
 

4. Coordenar a gestão das UC’s [...]. 
 

5. Planejar/coordenar/executar planos, programas e projetos de incentivo ao uso das 
florestas através dos PMFS [...]. 
 

Dentre outras. 
 
 
 

ATRIBUIÇÕES DA SECRETARIA DE MEIO AMBIENTE DO 

ACRE 



• É uma forma de usar os recursos da floresta 
de forma sustentável (uso múltiplo 
sustentável). Ou seja, utilizar a floresta e 
mantê-la em pé para produzir novamente no 
futuro. 

• A floresta é manejada em um ciclo de cerca 
de 30 anos, dividida em Unidades de 
Produção Anual – UPA, de forma sustentável 
e que permita sua recuperação completa ao 
fim do ciclo. 

• A cada ano, uma UPA é explorada e só será 
explorada novamente depois de 30 anos. 

Fonte: SFB (2019). 

A ATIVIDADE: MANEJO FLORESTAL SUSTENTÁVEL 
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A ATIVIDADE: MANEJO FLORESTAL SUSTENTÁVEL 



É a delegação 
onerosa do direito 
de praticar manejo 

florestal 
sustentável em 

Florestas Públicas 

Pode explorar 
produtos 

madeireiros e 
não-madeireiros e 
serviços florestais 

É realizada 
através de 

licitação pública 
(concorrência 

técnica e preço) Critérios técnicos: 
menor impacto 

ambiental; maior 
eficiência; maior 

agregação de valor e 
maior benefício social 

Pode concorrer: 
pessoa jurídica, 
isoladamente ou 

em consórcio 

Contrato de até 40 
anos 

Lei Federal nº 11.284, de 2 de março de 2006 

CONCESSÃO FLORESTAL - Definições 

http://legislacao.planalto.gov.br/legisla/legislacao.nsf/Viw_Identificacao/lei 11.284-2006?OpenDocument
http://legislacao.planalto.gov.br/legisla/legislacao.nsf/Viw_Identificacao/lei 11.284-2006?OpenDocument


PRINCIPAIS BENEFÍCIOS DAS CONCESSÕES FLORESTAIS 

• Geração de recursos públicos por meio do pagamento dos produtos e dos 

serviços explorados pelos concessionários. 

• Repasse de parte desses recursos para os municípios e estados nos quais as 

concessões florestais estão inseridas. 

•  Aumento da arrecadação municipal, estadual e federal. 

• Geração de trabalho e renda. 

•  Incentivos à capacitação da mão-de-obra local. 

• Investimento em bens, serviços e infraestrutura nas comunidades locais. 

 

 



PRINCIPAIS BENEFÍCIOS DAS CONCESSÕES FLORESTAIS 

• Manutenção da floresta em pé e valorizada. 

• Uso sustentável das florestas públicas. 

• Maior proteção ambiental das áreas sob concessão. 

• Ordenamento da atividade madeireira. 

• Atração de investimentos para a criação e revitalização do parque industrial 

madeireiro local. 

• Segurança jurídica. 

• Segurança fundiária. 

• Benfeitorias realizadas no interior das florestas públicas. 

 

 



•  Titularidade imobiliária. 

•  Direitos sobre a biodiversidade. 

•  Direitos sobre subsolo e corpos hídricos. 

• Direito sobre serviços ambientais (crédito sobre emissão evitada de carbono). 

•  Direito de realizar caça ou pesca. 

 

O QUE NÃO INCLUI A CONCESSÃO FLORESTAL 



•  Madeira em tora. 
 

•  Material lenhoso residual da exploração florestal. 
 

•  Produtos Florestais Não Madeireiros: raízes, frutos, sementes, resinas  (alguns somente 
com a autorização da SEMA). 

 

OBS.: O edital da SEMA prevê somente a madeira em tora 

PRODUTOS QUE PODEM SER OUTORGADOS NA CONCESSÃO 

FLORESTAL 



• Empresas 

•  Associações de comunidades locais 

•  Organizações da Sociedade Civil de Interesse Público (Oscips)  

•  Cooperativas 

 

OBS.: Condições básicas a atender: 

•  Serem constituídas sob as leis brasileiras. 

•  Terem sede e administração no País. 

 

QUEM PODE PARTICIPAR DA CONCORRÊNCIA PÚBLICA? 



• Lei 11.284/2006 (Lei de Gestão de Florestas Públicas - LGFP).   

•  Decreto 6.063/2007, que regulamenta, em âmbito federal, a LGFP. 

•  Lei 8.666/1993 (“Lei Geral de Licitações”).  

 

AMPARO LEGAL 



 

- FE do Antimary  

(Decreto Estadual nº 46/1997) 
 

- FE do Rio Gregório  

(Decreto Estadual nº 9.718/2004)  
 

- FE do Rio Liberdade  

(Decreto Estadual nº 9.716/2004) 
 

- FE do Mogno  

(Decreto Estadual nº 9.717/2004) 
 

- FE do Afluente do Complexo  
do Seringal Jurupari  

(Decreto Estadual nº 6.808/2017)  

FLORESTAS ESTADUAIS DO ACRE 



- FE Liberdade: 31.219,97 ha 

 

- FE Mogno: 78.794,86 ha 

 

- FE Gregório: 128.595,36 ha 

 

Área Total (UMFs): 238.610,19 ha 

 

• Arranjo para: 

- Pequeno/comunitário (UMF 1) 

- Médio (UMF 2) 

- Grande (UMF 3) 
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PROPOSTA - CFERG 
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FLORESTA ESTADUAL DO RIO LIBERDADE 
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FLORESTA ESTADUAL DO MOGNO 
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FLORESTA ESTADUAL DO RIO GREGÓRIO 



• Conjunto de 18 documentos, sendo: 
 
- 01 Edital de licitação – explicação das regras da licitação (concorrência) 

 
- 17 Anexos – contendo a descrição da região, descrição da Florestas, modelo de 
contrato, critérios técnicos para análise da capacidade de execução do manejo 
florestal, informações sobre espécies e estoque de madeira, entre outros.  

 

 

Disponível no site do SEMA: www.sema.acre.gov.br 

Edital de Concessão das Florestas Estaduais do Rio Liberdade, Mogno e 

Rio Gregório 



Proposta de Edital  

Anexo 1 – Relação das Unidades de Manejo Florestal 

Anexo 2 – Caracterização das Unidades de Manejo Florestal 

Anexo 3 – Contextualização ambiental, geográfica e socioeconômica do Complexo de 
Florestas Estaduais do Rio Gregório e seu entorno 

Anexo 4 – Análise multitemporal da intervenção antrópica no Complexo de Florestas 
Estaduais do Rio Gregório 

Anexo 5 – Infraestrutura do Complexo de Florestas Estaduais do Rio Gregório e seu 
entorno 

ESTRUTURA DO EDITAL 



Anexo 6 – Produtos passíveis de exploração 

Anexo 7 – Regras de visitação às Unidades de Manejo Florestal 

Anexo 8 – Declarações 

Anexo 9 – Orientações para o processamento das garantias 

Anexo 10 – Formulário para apresentação de proposta técnica 

Anexo 11 – Formulário para apresentação de proposta de preço 

Anexo 12 – Fichas de parametrização de indicadores para fins de classificação e 
bonificação 

ESTRUTURA DO EDITAL 



Anexo 13 – Minuta de contrato 

Anexo 14 – Resumo executivo do Inventário Florestal Amostral 

Anexo 15 – Custos do edital  

Anexo 16 – Recibo para retirada do edital 

Anexo 17 – Instruções para a apresentação da memória de cálculo 

ESTRUTURA DO EDITAL 



 

 

 

 

HABILITAÇÃO 

PROPOSTA TÉCNICA: 

500 PONTOS 

PROPOSTA DE PREÇO: 

500 PONTOS 

Pontuação final = Proposta técnica + Proposta de preço 

VENCE QUEM TIVER A MAIOR PONTUAÇÃO 

PROCESSO DE SELEÇÃO 



 

 

 

 

QUAIS OS CRITÉRIOS UTILIZADOS PARA PRECIFICAÇÃO? 

•  Potencial produtivo  (Inventário florestal)  

•  Custos de logística 

•  Custos de produção 

•  Custos financeiros 

O PME deste edital ficará aproximadamente entre:  

(i) Para a UMF I, R$ 14/m³ à R$ 36,48/m³;  

(ii) Para a UMF II, R$ 28/m³ à R$ 54,07/m³;  

(iii) Para a UMF III, R$ 32/m³ à R$ 69,45/m³.  

 

OBS.: A proposta de preço apresentada deve ser maior ou igual ao PME. 

PREÇO MÍNIMO DO EDITAL 

(PME) 



 

 

 

 

• São de dois tipos:  

- Classificatórios – são usados para pontuar a proposta técnica; 

- Bonificadores – são usados para estimular o aprimoramento das práticas de 

manejo da empresa ganhadora da licitação, mediante ao valor a ser pago pelos 

produtos e serviços concedidos. Não pontuam na licitação.  

 

OBS.: Todos os indicadores classificatórios apresentados na proposta tornam-se 

exigências contratuais. 

 

 

 

 

 

INDICADORES DA PROPOSTA 

TÉCNICA 



 

 

 

 

Critérios Indicadores 
Parâmetros/ 

Unidade 

Limites Pontuação 

Máxima  Mínimo Máximo 

C1 – Critério 

ambiental 
A1 

Implantação e 

manutenção de 

certificação 

socioambiental 

Obtenção e 

manutenção do 

certificado 

socioambiental 

Não 

Pontuação 

0 

Sim 

Pontuação 

120 

120 

C2 – 

Critério 

social 

A2 

Investimentos em 

infraestrutura e 

serviços sociais 

Valor investido nas 

comunidades 

locais em 

infraestrutura e 

serviços / 

R$/hectare/ano 

R$ 0,75/ha/ano R$ 1,50/ha/ano 150 

C3 – Critério 

eficiência 
A3 

Adoção de inovações 

técnicas e 

tecnológicas 

associadas ao 

manejo florestal 

Adoção de 

Manejo Florestal 

de Precisão 

Não 

Pontuação 

0 

Sim 

Pontuação 

100 

100 

C4 – Critério 

agregação valor 
A4 

Grau de 

processamento local 

do produto florestal 

Fator de 

Agregação 

de Valor (FAV) 

UMF I - 3 16 

130 UMF II - 3 16 

UMF III - 3 16 

Total 500 

INDICADORES CLASSIFICATÓRIOS 



• Valor anual a ser investido pelo concessionário em equipamentos sociais, bens e serviços 

para as comunidades locais; 

• O concessionário tem a obrigação de depositar anualmente o valor em conta específica; 

• Esse recurso é diferente dos recursos financeiros relacionados aos preços pagos pelos 

concessionários; 

• É expresso em reais (R$) por hectare da área total da Unidade de Manejo Florestal (UMF) 

concedida. 
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INDICADOR: INVESTIMENTO EM INFRAESTRUTURA E SERVIÇOS 

SOCIAIS 



• Em relação ao investimento em INFRAESTRUTURA E BENS, pode contemplar: 

saneamento, captação, tratamento e distribuição de água, geração de energia, melhoria 

da infraestrutura de telecomunicações, estrutura de inclusão digital, construção e 

reforma de escolas, postos de saúde, sedes de associações, construção de portos e 

estrutura de armazenamento de produção, compra de veículos fluviais e terrestres para 

escoamento da produção e compra de equipamentos para o beneficiamento da 

produção. 
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INDICADOR: INVESTIMENTO EM INFRAESTRUTURA E SERVIÇOS 

SOCIAIS 



• Em relação ao investimento em SERVIÇOS, pode contemplar: atendimento médico, 

assistência educacional, assistência técnica produtiva e de negócios, atividades 

esportivas e educativas e cursos profissionalizantes. 
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INDICADOR: INVESTIMENTO EM INFRAESTRUTURA E SERVIÇOS 

SOCIAIS 



• Quais os requisitos para o município receber os recursos? 

- Existência e funcionamento do Conselho Municipal de Meio Ambiente; 

- Plano de aplicação dos recursos oriundos do indicador, elaborado e aprovado pelo 

Conselho Municipal de Meio Ambiente; 

- Sugere-se que antes da elaboração do Plano de Aplicação dos Recursos, o Conselho 

Municipal de Meio Ambiente consulte as comunidades locais a serem beneficiadas para 

que essas possam se manifestar sobre a utilização dos recursos. 
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RECURSOS DO INDICADOR “INVESTIMENTO EM INFRAESTRUTURA E 

SERVIÇOS SOCIAIS” 



 

 

 

 

Tabela Indicadores Desconto sobre investimentos 
Prazo do 

desconto (ano) 

Menor impacto ambiental 

V 

B1 – Apoio e participação em projetos 

de pesquisa no Complexo de Florestas 

Estaduais 

50% a 80% 1 

VI 

B2 – Investimentos na proteção e 

monitoramento do Complexo de 

Florestas Estaduais 

80% a 120% 3 

VI 

B3 – Investimentos para a 

implementação dos instrumentos de 

gestão das florestas estaduais do CFERG 

70% a 110% 2 

VIII 

B4 – Investimentos na melhoria da 

infraestrutura do Complexo de Florestas 

Estaduais 

80% a 110% 3 

 

INDICADORES DE BONIFICAÇÃO 



 

 

 

 

Tabela 
     

Indicadores 
Desconto sobre 

investimentos 

Prazo do 

desconto (ano) 

Maiores benefícios sociais diretos 

IX 

B5 – Apoio à produção agroflorestal 

comunitária sustentável no Complexo de 

Florestas Estaduais 

100% a 110% 3 

X 

B6 – Capacitação em atividades produtivas 

agroflorestais e gestão de negócios para 

comunidades locais 

100% a 110% 1 

XI 

B7 – Capacitação de comunidades locais 

voltada para a formação de mão de obra para 

as atividades de manejo florestal e produção 

industrial 

30% a 50% 1 

XII 
B8 – Concessão de bolsas de estudo para 

estudantes oriundos das comunidades locais 
70% a 100% 1 

XIII 

B9 – Implantação e manutenção de sistema de 

gestão integrada de qualidade em saúde e 

segurança no trabalho e responsabilidade 

social 

30% a 50% 3 

 

INDICADORES DE BONIFICAÇÃO 



 

 

 

 

Tabela 
 

Indicadores Desconto sobre investimentos 
Prazo do 

desconto (ano) 

Maior eficiência 

XIV 

B10 – Obtenção e manutenção de 

sistema de gestão da qualidade e 

gestão ambiental na indústria. 

30% a 50% 2 

XV 

B11 – Implantação de inovações 

técnicas e tecnológicas associadas à 

indústria 

30% a 50% 3 

XVI 
B12 – Realização de capacitações 

voltadas para funcionários 
30% a 40% 1 

XVII 

B13 – Realização de estudos para a 

redução de desperdício nas atividades 

de manejo florestal e processamento 

mecânico da madeira 

30% a 50% 3 

XVIII 
B14 – Investimento em geração ou 

cogeração de energia elétrica e térmica 
40% a 60% 4 

 

INDICADORES DE BONIFICAÇÃO 



 

 

 

 

Tabela 

 

Indicadores Desconto sobre investimentos 
Prazo do 

desconto (ano) 

 Maior agregação de valor ao produto ou serviço florestal na região da concessão 

XIX 

B15 – Realização de estudos para o 

aproveitamento e inserção comercial de 

novas espécies no mercado 

40% a 60% 2 

XX 
B16 – Implantação de etapas adicionais 

de agregação de valor 
50% a 70% 4 

 

INDICADORES DE BONIFICAÇÃO 



Os custos de elaboração do edital são repassados aos vencedores da  licitação 
(proporcionais à área da UMF);  
 

 
• Pagamento em quatro parcelas iguais, ao longo do primeiro ano da assinatura do 

contrato; 
 

•  Empresas de pequeno porte, microempresas e associações de comunidades 
locais são dispensadas do pagamento dos custos do edital, nos termos da Lei 
11.284/2006. 

 

 

 

CUSTOS DO EDITAL 



 
O valor mínimo da garantia de execução contratual é de 40% do Valor de Referência do 
Contrato (VRC), a ser prestado nas seguintes parcelas:  
 
 

I. 40% do valor da garantia de execução contratual antes da assinatura do contrato de 
concessão florestal;  

II. 40% do valor da garantia de execução contratual, adicionais aos valores 
integralizados no inciso I, em 12 (doze) meses após a assinatura do contrato de 
concessão florestal;  

III. Prestação integral do valor mínimo da garantia de execução contratual em 24 (vinte 
e quatro) meses após a assinatura do contrato de concessão florestal.  

  
 
  

 

 

 

GARANTIA CONTRATUAL 



 

• Monitoramento e gestão: controle da produção e sistema de cadeia de 

custódia e cláusulas contratuais (SEMA).  

•  Fiscalização (IMAC). 

•  Auditorias Florestais Independentes (obrigatório concessionário). 

• Acordos de Cooperação Técnica (SFB, Institutos de Pesquisa, Universidades, 

entre outros). 

 
  

 

 

 

MONITORAMENTO DO CONTRATO DE CONCESSÃO 

FLORESTAL 



 

• As sanções estabelecidas, no caso de descumprimento do contrato: 

- Advertências 

- Multas 

- Execução da garantia de contrato 

- Rescisão do contrato  

  
 
  

 

 

 

MONITORAMENTO DO CONTRATO DE CONCESSÃO 

FLORESTAL 



Valor de Referência do Contrato - VRC 
 
Valor médio de um ano de produção de madeira em tora, calculado com base no 
preço contratado (PC), na produtividade estimada e na área efetiva anual de manejo 
florestal da UMF, conforme fórmula abaixo:  
 

VRC = PC × AEMF × ProdE 
  
Onde:  
VRC – Valor de Referência do Contrato (R$);  
PC – Preço Contratado (R$/m³ de tora);  
AEMF – Área Efetiva de Manejo Florestal anual (hectares);  
ProdE – Produção estimada média por hectare (m3/ha).   

 

REGIME ECONÔMICO-FINANCEIRO 



Valor Mínimo Anual – VMA (destinado à SEMA) 
 
Valor fixado em contrato a ser pago anualmente, independentemente da produção e 
dos valores auferidos pela exploração do objeto da concessão, conforme fórmula 
abaixo:  
 

VMA=VRC×%  
 
Onde:  
VMA – Valor Mínimo Anual (R$);  
VRC – Valor de Referência do Contrato (R$);  
% – Percentual a ser aplicado de acordo com o estágio de execução do contrato, 
limitado a 30%.   
  
 

 

 

 

REGIME ECONÔMICO-FINANCEIRO 



 
 
 
 
 
 
 

Requisitos para acessar os recursos: 

 

•  Instituição de Conselho de Meio Ambiente, com participação social. 

•  Apresentação de plano de aplicação dos recursos, aprovado pelo Conselho. 

•  Obrigatório no Plano: Apoio e promoção da utilização sustentável dos recursos 
florestais 

  

 

 

 

 

Proposta de distribuição dos recursos da Concessão Florestal 

Valor Mínimo Anual (VMA) Órgão Gestor (SEMA) 

Demais Valores (Valor excedente ao VMA) 

Fundo Estadual de Desenvolvimento Florestal 

(FEDF) 

Município(s) 

Órgão Ambiental (IMAC) 

DISTRIBUIÇÃO DE RECURSOS 
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DISTRIBUIÇÃO DE RECURSOS – Exemplo da Esfera 

Federal 



Fonte: SFB (2019) 

Concessão florestal na Flona Jacundá (RO) Floresta pública com extração ilegal de madeira 

CONCESSÕES FLORESTAIS COMO INSTRUMENTO DE 

CONSERVAÇÃO 



Fonte: SFB (2019) 

Concessão florestal na Flona Jacundá (RO) Floresta pública com extração ilegal de madeira 

CONCESSÕES FLORESTAIS COMO INSTRUMENTO DE 

CONSERVAÇÃO 



Fonte: SFB (2019) 

Concessão florestal na Flona Jamari (RO) Extração ilegal de madeiras na Flona do Jamari (RO)  

CONCESSÕES FLORESTAIS COMO INSTRUMENTO DE 

CONSERVAÇÃO 



Fonte: SFB (2019) 

Concessão florestal na Flona Jacundá (RO) Extração ilegal de madeiras na Flona do Jamari (RO)  

CONCESSÕES FLORESTAIS COMO INSTRUMENTO DE 

CONSERVAÇÃO 



Fonte: SFB (2019) 

Concessão florestal na Flona do Jamari (RO) Extração ilegal de madeiras na Flona do Jamari (RO)  

CONCESSÕES FLORESTAIS COMO INSTRUMENTO DE 

CONSERVAÇÃO 



Fonte: SFB (2019) 

Concessão florestal na Flona do Jamari (RO) Extração ilegal de madeiras na Flona do Jamari (RO)  

CONCESSÕES FLORESTAIS COMO INSTRUMENTO DE 

CONSERVAÇÃO 



Fonte: SFB (2019) 

CONCESSÕES FLORESTAIS COMO INSTRUMENTO DE CONSERVAÇÃO 

Concessão florestal na Flona Jacundá (RO) Extração ilegal de madeiras na Flona do Jamari (RO)  

CONCESSÕES FLORESTAIS COMO INSTRUMENTO DE 

CONSERVAÇÃO 



Floresta Nacional do Jamari  (RO) 

 

 

 

1984 2015 

Fonte: SFB (2016). 

CONCESSÕES FLORESTAIS COMO INSTRUMENTO DE 

CONSERVAÇÃO 



• Consulta ao Conselho Consultivo do CFERG; 

• Consolidação da consulta e audiências públicas; 

• Publicação do edital; 

• Julgamento das propostas; 

• Assinatura dos contratos; 

• Execução e monitoramento das atividades. 

PRÓXIMOS PASSOS 



Núcleo de Concessão Florestal 
concessaoflorestal.ac@gmail.com 



Núcleo de Concessão Florestal 
concessaoflorestal.ac@gmail.com 

(68) 3224-8786 



 

 

 

ANEXO III – ATAS DAS AUDIÊNCIAS PÚBLICAS 
 

 

 



 

ESTADO DO ACRE 

SECRETARIA DE ESTADO DE MEIO AMBIENTE – SEMA 

 

1 de 12 

Ata da Audiência Pública sobre a minuta do edital de licitação para concessão florestal no 
Complexo de Florestas Estaduais do Rio Gregório, realizada em 11 de dezembro de 2019, 

em Cruzeiro do Sul - AC 

Às 08h23min, do dia 11 de dezembro de 2019, no Núcleo de Apoio Pedagógico à Inclusão 

(NAPI) - Said Almeida Filho, situado na Travessa da Várzea, nº 111, Várzea, no município de 

Cruzeiro do Sul - AC, foi iniciada a audiência pública, de que trata o art. 8º da Lei nº 

11.284/2006, para discutir a proposta de edital para concessão florestal no Complexo de 

Florestas Estaduais do Rio Gregório. Inicialmente, Catherine Claros, consultora no Núcleo de 

Concessão Florestal da SEMA, recepcionou os presentes e explicou o objetivo da realização 

de uma audiência pública, citando sua previsão legal na Constituição Federal e na Lei de 

Licitações (Lei nº 8.666/1993). Agradeceu a participação de todos, e registrou a presença de 

autoridades e representantes da sociedade civil, na ocasião: Quelyson Souza Lima (Chefe da 

Divisão de Desenvolvimento Florestal – DDF/SEMA); Ana Paula Freire (Coordenadora do 

Núcleo de Concessão Florestal – NCF/SEMA); Victor Melo (Gestor do Complexo de Florestas 

Estaduais do Rio Gregório); Maurício Praxedes (Chefe do Departamento da SEMA na 

Regional Juruá); Levi Bezerra de Oliveira (Chefe do Núcleo do IMAC na Regional Juruá); 

Suzana Farias (Secretária de Meio Ambiente do município de Cruzeiro do Sul); Raimundo 

Santos (Chefe da Reserva Extrativista Riozinho da Liberdade); Ivo Péricles (Assessor Técnico 

da Presidência do IMAC). Agradeceu ainda a presença de representantes das comunidades 

locais e demais participantes. Em seguida, passou a palavra para Quelyson Lima, Chefe da 

DDF/SEMA, que cumprimentou a todos e comunicou que se tratava da primeira de três 

audiências públicas sobre a concessão florestal no Complexo de Florestas Estaduais do Rio 

Gregório (CFERG). Na sequência, iniciou a apresentação sobre a proposta de edital de 

concessão florestal. Quelyson Lima abordou, inicialmente, as atribuições da Secretaria de 

Estado de Meio Ambiente – SEMA, nos termos do art. 32, inciso XVII da Lei Complementar 

nº 355/18, dentre as quais, a de coordenar a gestão das unidades de conservação (UCs) no 

estado do Acre, ressaltando o papel da SEMA como órgão gestor das concessões nas 

florestas públicas estaduais. Em seguida, explanou sobre a atividade de manejo florestal 

sustentável (MFS) e citou como exemplo a atividade realizada na Floresta Estadual do 

Antimary, apresentando o mapa das unidades de produção anual (UPA). Relatou que o MFS 

executado na FE do Antimary é feito através de um modelo de concessão não onerosa. Na 

sequência, explicou o conceito de concessão florestal, citando que, através de um processo 

licitatório, uma pessoa jurídica ganha o direito de explorar os produtos (madeireiros e não 

madeireiros) e serviços florestais. Informou que, no caso da proposta de edital do estado do 

Acre, será realizada apenas a concessão do produto madeira em tora. Ademais, informou 

que a seleção do concessionário se dá por meio da avaliação da melhor técnica e do melhor 

preço, em que o concorrente deve apresentar o menor impacto ambiental, a maior 
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eficiência, a maior agregação de valor, o maior benefício social na região da concessão, além 

de ofertar um preço igual ou superior ao preço mínimo do edital. Disse ainda que o prazo de 

duração do contrato de concessão florestal é de até 40 anos, conforme previsto na Lei 

11.284/2006. Ressaltou que a concessão florestal possibilita uma gama de benefícios, 

diretos e indiretos, explicitando: a) Geração de recursos públicos por meio do pagamento 

dos produtos e dos serviços explorados pelos concessionários; b) Repasse de parte desses 

recursos para os municípios e estados nos quais as concessões florestais estão inseridas – 

destacou que o município de Tarauacá, onde estão situadas as três Florestas Estaduais para 

a concessão, irá arrecadar diretamente os recursos oriundos dos pagamentos feitos pelos 

concessionários; no entanto, destacou que o município de Cruzeiro do Sul também será 

afetado positivamente pelos benefícios da concessão; falou ainda que esse modelo poderá 

servir de exemplo para a criação de florestas estaduais e/ou municipais em Cruzeiro do Sul; 

c) Aumento da arrecadação municipal, estadual e federal; d) Geração de trabalho e renda – 

comentou que é uma atividade que necessita de mão de obra, beneficiando assim a 

comunidade local; e) Incentivos à capacitação de mão-de-obra local; f) Investimento em 

bens, serviços e infraestrutura nas comunidades locais; g) Manutenção da floresta em pé e 

valorizada – destacou que a floresta trará retorno econômico, reduzindo a pressão ao 

entorno; h) Uso sustentável das florestas públicas; i) Maior proteção ambiental das áreas 

sob concessão – salientou que o concessionário terá obrigação de apoiar na proteção da 

unidade de manejo florestal (UMF) e explicou que se não tornar o local protegido, ocorrerá a 

invasão da terra pública; j) Ordenamento da atividade madeireira; k) Atração de 

investimentos para a criação e revitalização do parque industrial madeireiro local – disse que 

em Cruzeiro do Sul também haverá a possibilidade de investimentos, gerando 

oportunidades para o setor madeireiro; l) Segurança jurídica; m) Segurança fundiária; n) 

Benfeitorias realizadas no interior das florestas públicas – mencionou que o concessionário 

auxilia na melhoria das condições de acesso, na revitalização da infraestrutura, como ramais. 

Informou que a concessão florestal não inclui os seguintes direitos: a) Titularidade 

imobiliária – explicou que o estado não cede a titularidade da floresta pública para o 

concessionário e mencionou outros exemplos de concessão, como a concessão da 

exploração do petróleo e de rodovias; b) Direitos sobre a biodiversidade; c) Direitos sobre 

subsolo e corpos hídricos; d) Direito sobre serviços ambientais (crédito sobre emissão 

evitada de carbono); e) Direito de realizar caça ou pesca. Dentre os produtos florestais que 

podem ser explorados na concessão florestal, listou: a) Madeira em tora; b) Material lenhoso 

residual da exploração florestal; c) Produtos florestais não madeireiros, como raízes, frutos, 

sementes e resinas. Quelyson esclareceu que os produtos florestais não madeireiros 

somente poderão ser explorados com a autorização prévia da SEMA, que avaliará a 

compatibilização de seu uso comercial com o uso pelas populações tradicionais e 
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comunidades locais. Entretanto, frisou que no edital do CFERG está previsto somente a 

exploração do produto madeira em tora. Na sequência, falou sobre quem poderá participar 

da concorrência para concessão florestal: empresas; associações de comunidades locais; 

organizações da Sociedade Civil de Interesse Público (Oscips); cooperativas. Explicou que 

estas devem ser constituídas sob as leis brasileiras e ter sede e administração no Brasil. Citou 

ainda o amparo legal que rege o processo de concessão florestal, além da legislação 

específica do manejo florestal, são três bases legais: a Lei 11.284/2006 (Lei de Gestão de 

Florestas Públicas - LGFP) – Quelyson disse que o processo de concessão está sendo 

trabalhado com base na lei federal e que a lei estadual está em processo de revisão pela 

Procuradoria Geral do Estado (PGE-AC); o Decreto 6.063/2007, que regulamenta, em âmbito 

federal, a LGFP; e a Lei 8.666/1993 (Lei Geral de Licitações), que rege  o processo licitatório. 

Em seguida, apresentou um mapa das cinco florestas estaduais do Acre: FE do Antimary 

(criada pelo Decreto Estadual nº 46/1997); FE do Rio Gregório (Decreto Estadual nº 

9.718/2004); FE do Rio Liberdade (Decreto Estadual nº 9.716/2004); FE do Mogno (Decreto 

Estadual nº 9.717/2004); e FE do Afluente do Complexo do Seringal Jurupari (Decreto 

Estadual provisório nº 6.808/2017). Quelyson Lima informou que a próxima área de 

interesse do estado para realizar a concessão florestal é a FE do Seringal Jurupari. Relatou 

que a área está em fase de repasse pela União para o Estado do Acre, isto é, se encontra em 

processo de criação definitiva da unidade de conservação. Logo após, apresentou a proposta 

das três unidades de manejo florestal no CFERG, para empreendimentos de 

pequeno/comunitário (UMF 1), médio (UMF 2) e grande (UMF 3) portes. Relatou que as 

UMFs a serem licitadas estão situadas nas Floretas Estaduais do Rio Gregório, do Mogno e 

do Rio Liberdade, uma em cada floresta, totalizando 238.610,19 ha. Falou que podem 

concorrer empresas de pequeno, médio e grande porte. Citou que a FE Liberdade, a menor 

UMF, é uma oportunidade para o arranjo comunitário, associação ou cooperativa, 

permitindo que estes possam concorrer e executar a atividade. Em seguida, apresentou os 

mapas do zoneamento de cada Floresta Estadual, definidos nos Planos de Manejo das UC. 

Explicou que alguns locais são destinados à moradia, situados na Zona Populacional (ZPO), 

além de outras zonas que possuem outros objetivos, como a Zona Extrativista (ZEX); Zona de 

Produção (ZPR), onde não se permite pessoas residindo, conforme estabelecido no Plano de 

Manejo da unidade; Zona de Conservação (ZOC), onde não poderá ocorrer exploração; 

dentre outras zonas. Explicou que as concessões florestais irão ocorrer na ZPR, o que não 

afetará os lotes dos moradores. Salientou que a concessão irá trazer benefícios para as 

populações que residem nas florestas. Dando continuidade, apresentou o conjunto de 

documentos que compõem o Edital de Concessão das Florestas Estaduais do Rio Liberdade, 

do Mogno e do Rio Gregório, totalizando 18 documentos. Quelyson enfatizou que a 

audiência pública é uma das formas de participação social, e que, além desta, está aberta a 
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consulta pública, onde os arquivos encontram-se disponíveis no site da SEMA, até o dia 15 

de janeiro de 2019. Na sequência, explicou como ocorre a seleção do concessionário, onde é 

eleito o vencedor do certame licitatório àquele que obtiver maior pontuação com o 

somatório dos critérios de “maior preço ofertado”, que vale até 500 (quinhentos) pontos e, 

“melhor técnica”, que também vale até 500 (quinhentos) pontos. Abordou sobre o preço 

mínimo do edital (PME), onde a partir deste valor os interessados apresentarão a proposta 

de preço. Quelyson Lima salientou que a concessão florestal também deve ser atrativa para 

o empresário que vier a investir, e que o maior objetivo desse modelo é trazer 

desenvolvimento social, ambiental e econômico para a região. Nesse sentido, explicitou que 

o mercado vai regular o preço a ser pago pela madeira, mesmo que o preço mínimo do 

edital seja considerado baixo. Ressaltou que o preço baixo é atrativo para as empresas e que 

a concorrência entre as licitantes irá regular esse preço que, evidentemente, não será um 

valor abaixo do mercado. Disse ainda que a proposição de preço também pode ser sugerida 

pela sociedade. Posteriormente, explicou sobre os indicadores técnicos, que são 

classificados em dois tipos: classificatórios e bonificadores. Esclareceu que os indicadores 

classificatórios são usados para pontuar na proposta técnica, em que tudo o que a licitante 

propuser nos indicadores classificatórios se tornarão exigências contratuais, caso esta venha 

a se sagrar vencedora do certame; já os bonificadores, são usados para estimular o 

aprimoramento das práticas de manejo da empresa ganhadora da licitação, por meio de 

descontos no valor a ser pago pelos produtos e serviços concedidos. Destacou que a licitante 

que apresentar a melhor técnica, considerando o conjunto de indicadores classificatórios, 

atingirá a maior pontuação. Em seguida, Quelyson apresentou os indicadores classificatórios 

da proposta de edital: i) Implantação e manutenção de certificação socioambiental; ii) 

Investimentos em infraestrutura e serviços sociais; iii) Adoção de inovações técnicas e 

tecnológicas associadas ao manejo florestal; e iv) Grau de processamento local do produto 

florestal. Na oportunidade, fez uma explanação sobre cada um destes, citando exemplos 

quando cabível. Na sequência, explicou detalhes do indicador classificatório do critério social 

“Investimento em infraestrutura e serviços sociais”, que se refere à um valor anual a ser 

investido pelo concessionário em equipamentos sociais, bens e serviços para as 

comunidades locais. Informou que é criada uma conta específica para esse recurso, em que 

o concessionário tem a obrigação de depositar anualmente o valor proposto. Quelyson 

ressaltou que esse recurso deve ser destinado para uso direto nas comunidades, podendo 

ser utilizado em infraestrutura, bens e serviços, dentro da floresta e nas comunidades que 

serão afetadas pela concessão florestal. Explicou que o município de Cruzeiro do Sul não 

será beneficiado diretamente pelo recurso financeiro, uma vez que as UMFs que serão 

licitadas não se encontram inseridas nos limites do município. Informou que o município de 

Tarauacá, para que possa ter acesso aos recursos – tanto os oriundos do pagamento do 
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produto florestal quanto do indicador social –, deverá possuir um Conselho Municipal de 

Meio Ambiente em funcionamento. Com relação aos indicadores bonificadores, falou que 

algumas atividades que são de interesse do Estado serão incentivadas para que o 

concessionário as realize e, em troca, receba descontos no preço pago pela madeira, 

levando em consideração o ágio contratual. Em seguida, Quelyson apresentou o rol de 

indicadores bonificadores presentes na proposta de edital, sendo estes: B1) Apoio e 

participação em projetos de pesquisa no Complexo de Florestas Estaduais; B2) Investimentos 

na proteção e monitoramento do Complexo de Florestas Estaduais; B3) Investimentos para a 

implementação dos instrumentos de gestão das florestas estaduais do CFERG; B4) 

Investimentos na melhoria da infraestrutura do Complexo de Florestas Estaduais; B5) Apoio 

à produção agroflorestal comunitária sustentável no Complexo de Florestas Estaduais; B6) 

Capacitação em atividades produtivas agroflorestais e gestão de negócios para comunidades 

locais; B7) Capacitação de comunidades locais voltada para a formação de mão de obra para 

as atividades de manejo florestal e produção industrial; B8) Concessão de bolsas de estudo 

para estudantes oriundos das comunidades locais; B9) Implantação e manutenção de 

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

responsabilidade social; B10) Obtenção e manutenção de sistema de gestão da qualidade e 

gestão ambiental na indústria; B11) Implantação de inovações técnicas e tecnológicas 

associadas à indústria; B12) Realização de capacitações voltadas para funcionários; B13) 

Realização de estudos para a redução de desperdício nas atividades de manejo florestal e 

processamento mecânico da madeira; B14) Investimento em geração ou cogeração de 

energia elétrica e térmica; B15) Realização de estudos para o aproveitamento e inserção 

comercial de novas espécies no mercado; e B16) Implantação de etapas adicionais de 

agregação de valor. Falou também sobre os custos do edital, esclarecendo que são custos 

que devem ser ressarcidos pelo concessionário. Explicou que no caso de empresas de 

pequeno porte, microempresas e associações de comunidades locais, essa obrigação é 

dispensada, nos termos da Lei nº 11.284/2006. Logo após, abordou sobre a garantia 

contratual, expondo sobre o valor mínimo a ser prestado para cumprir tal obrigação, bem 

como sobre as fases para prestação de cada parcela. Explanou ainda sobre como ocorrerá o 

monitoramento do contrato de concessão florestal, que será realizado considerando o 

monitoramento e gestão executado pela SEMA, a fiscalização realizada pelo IMAC, as 

auditorias florestais independentes de obrigatoriedade do concessionário, além de acordos 

de cooperação técnica com órgãos e instituições de ensino e pesquisa. Posteriormente, 

Quelyson esclareceu sobre parâmetros do regime econômico e financeiro, a saber, sobre o 

valor de referência do contrato (VRC) e o valor mínimo anual (VMA). Relatou sobre a 

proposta de distribuição dos recursos da concessão florestal, enfatizando que os percentuais 

que serão repassados encontram-se em processo de definição pela SEMA e pela PGE-AC. 
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Complementou falando sobre os requisitos para ter acesso aos recursos, como a instituição 

de um conselho de meio ambiente, com a participação social. Na sequência, apresentou 

imagens comparativas de áreas de exploração florestal em florestas nacionais quando 

executadas com técnicas do Manejo Florestal Sustentável, a partir do instrumento da 

concessão florestal, e da exploração ilegal de madeira, demonstrando que a concessão 

florestal funciona como um instrumento de conservação. Enfatizou ainda que a concessão 

proporciona a geração de renda mantendo a floresta em pé, além de proporcionar uma 

segurança jurídica e fundiária para o empreendedor. Ademais, destacou que a atividade 

permite o desenvolvimento econômico, ambiental e social. Para finalizar a apresentação, 

Quelyson explanou sobre os próximos passos a serem executados, sendo estes: i) Consulta 

ao Conselho Consultivo do CFERG; ii) Consolidação da consulta e audiências públicas; iii) 

Publicação do edital; iv) Julgamento das propostas; v) Assinatura dos contratos; e vi) 

Execução e monitoramento das atividades. Por fim, salientou que a proposta de edital e seus 

anexos encontram-se disponíveis para consulta pública no site da SEMA. Logo após, passou a 

palavra para Catherine Claros, a qual anunciou o início da sessão de perguntas e participação 

do público na audiência. Explicou que os questionamentos, críticas e sugestões poderiam ser 

feitas de duas formas: oralmente, diretamente no microfone; ou por escrito, por meio do 

preenchimento de fichas, disponíveis na mesa de apoio da equipe da SEMA. Posteriormente, 

convidou a equipe técnica da SEMA para compor a mesa: Quelyson Lima (Chefe da 

DDF/SEMA), Ana Paula Freire (Coordenadora do NCF/SEMA), Sandra Pires (Consultora no 

NCF/SEMA), Erilene Lima (Engenheira Florestal no NCF/SEMA) e Victor Lima (Gestor do 

CFERG). Logo após, Catherine abriu a palavra para as contribuições e questionamentos. A 

Sra. Suzana Farias, secretária de meio ambiente do município de Cruzeiro do Sul, perguntou 

como as associações poderão participar da licitação, uma vez que estas não possuem fins 

lucrativos. Na oportunidade, também solicitou esclarecimentos a respeito de como a SEMA 

está lidando com a área do entorno, principalmente com relação a FE do Gregório, que 

possui uma terra indígena adjacente. Ana Paula ressaltou que com relação às associações, a 

participação destas é prevista na Lei de Gestão de Florestas Públicas. Referente a terra 

indígena do entorno, informou que foi realizada uma reunião com a equipe FUNAI, em que 

foram convidados para participarem da audiência pública. Complementou dizendo que a 

equipe da SEMA verificou que os limites das UMFs não estão enquadrados na zona de 

amortecimento da terra indígena, o que dispensa a anuência da FUNAI para a aprovação do 

plano de manejo. Erilene Lima complementou falando sobre a participação das associações 

no processo de licitação, onde os recursos financeiros gerados pela atividade de manejo 

terão que ser destinados para a divisão de benefício comum da associação, isto é,  devido a 

associação não possuir fins lucrativos, não poderá ocorrer a divisão de recursos para as 

pessoas em si, mas sim em benefício comum da associação e seus associados . Citou como 
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exemplo a execução da atividade de manejo florestal na Flona de Tapajós, onde eles 

possuem uma associação, criaram um fundo, e a atividade de manejo remunera àqueles que 

trabalham da atividade, entretanto, todo o dinheiro arrecadado como associação tem que 

ser aplicado em benefícios comuns. Na sequência, Quelyson Lima apresentou um mapa para 

reiterar aos presentes que as UMFs não estão localizadas na zona de amortecimento da 

terra indígena, onde foi possível visualizar, através de um buffer de 10 (dez) quilômetros dos 

limites das terras indígenas, que as UMFs situam-se fora dessa zona, isto é, não será 

necessário o IMAC solicitar a anuência da FUNAI para a aprovação do plano de manejo. Com 

a palavra, Victor Lima comentou que mesmo que essas áreas não se sobreponham, não quer 

dizer que a FUNAI não será consultada nas reuniões com o conselho do CFERG, onde a 

equipe desta fundação será convidada para participar das discussões. Quelyson destacou o 

fato de a comunidade indígena também ser beneficiada, indiretamente, com a concessão 

florestal na região, com benefícios sociais e econômicos, tendo em vista que se encontra 

situada no entorno do CFERG. Na sequência, com a palavra, Ivo Péricles Sena, assessor da 

presidência do IMAC, parabenizou a equipe da SEMA, elogiou a apresentação realizada, 

mencionando ser um trabalho que vem sendo realizado desde o início do ano. Relatou que 

percebeu que vai depender do IMAC o licenciamento da atividade, onde se coloca à 

disposição e, também, conta com o apoio da equipe técnica da SEMA para a melhoria da 

normatização já existente. Após essa contextualização, perguntou se há uma preocupação 

do estado em garantir que as empresas de pequeno porte do setor industrial madeireiro 

tenham acesso a matéria prima legal gerada pela concessão. Perguntou se há uma obrigação 

de o concessionário fornecer parte dessa matéria prima para essas indústrias e de que forma 

essas florestas públicas poderiam estar sendo utilizadas como um instrumento para esse 

fornecimento. Victor Lima explicou que no contrato não tem dispositivo que imponha essa 

obrigação ao concessionário, que esta é uma questão comercial da empresa vencedora, 

entretanto, em outras concessões florestais do país, tem-se observado que grande parte da 

madeira gerada vai para exportação, até por uma questão econômica, só que parte desta 

também fica no município e no estado, isto é, no mercado local e doméstico. Ana Paula 

Freire complementou dizendo que a SEMA possui a intenção de que a concessão aconteça 

para permitir o aumento do fornecimento de matéria prima para a região. Comentou que 

acredita que pode haver um diálogo entre o governo e o concessionário, de modo a ser 

pensado uma forma de abastecer as pequenas indústrias madeireiras. Ana Paula destacou 

ainda que provavelmente a empresa concessionária venderá parte da produção em tora, o 

que beneficiará a comunidade local do setor madeireiro. Quelyson Lima salientou sobre a 

previsão no edital referente ao fator de agregação de valor, onde a empresa que propor 

agregar maior valor ao produto florestal, terá maior pontuação no respectivo indicador, 

nesse sentido, o edital prevê a possibilidade de que esta agregação possa ser realizada por 
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terceiros, beneficiando assim o concessionário e as indústrias na região de abrangência da 

concessão. Em seguida, Maria Socorro Queiroz, representante do movimento nacional de 

luta pela moradia, perguntou quais serão os benefícios para o município de Cruzeiro do Sul, 

além disso, perguntou se caso uma instituição de interesse social dispuser de um projeto, 

terá direito de alcançar esses recursos. Ademais, perguntou a respeito do conselho 

abordado durante a apresentação, se este já está instituído e se possui participação popular. 

Quelyson Lima explicou que, pela lei federal, a repartição de benefícios ocorre para o 

município onde as florestas sob concessão estão inseridas, sendo, neste caso, para o 

município de Tarauacá, além do recurso previsto para aplicação nas comunidades locais. 

Explicitou que para que isso pudesse ocorrer em Cruzeiro do Sul, seria necessário ter uma 

floresta produtiva nesses moldes. Entretanto, salientou que serão gerados benefícios 

indiretos para o município, como a geração de trabalho e renda, oportunidade de matéria 

prima para fomentar a indústria madeireira, geração de impostos, entre outros. Com relação 

ao conselho gestor, Ana Paula Freire, comentou que está sendo reestruturado, onde contará 

com a participação de diversas instituições. Victor Lima complementou dizendo que são 21 

(vinte e uma) instituições participantes do conselho gestor do CFERG, relatou que durante 

todo o ano foi trabalhado para a reativação desse conselho, que, em breve, será publicado 

no diário oficial. Ademais, informou que em janeiro de 2020 pretende-se realizar a primeira 

reunião e a posse dos representantes. Na sequência, Raimundo da Silva, gestor da Resex 

Riozinho da Liberdade, parabenizou a equipe da SEMA pelo trabalho com a concessão 

florestal, e perguntou se foi pensado alguma política pública social, tanto para a reserva 

quanto para o entorno, tendo em vista que a atividade não gerará somente impacto 

ambiental, mas também social. Também sugeriu que, com relação ao conselho gestor, não 

constituí-lo com inúmeras instituições, tendo em vista a dificuldade no momento de realizar 

as reuniões e conseguir reunir todos os representantes, recomendando que alguns destes 

órgãos atuem como parceiros. Quelyson Lima disse que com relação ao primeiro 

questionamento apontado, o impacto social é uma das consequências do desenvolvimento, 

nesse sentido, apontou um dos bonificadores previstos no edital, referente ao apoio na 

gestão da unidade de conservação. Ademais, comentou que a questão social se trata de uma 

política macro, onde também envolve outras secretarias do Estado, nesse âmbito, destacou 

a importância da realização das audiências públicas e da participação das instituições, 

órgãos, entre outros. Victor Lima salientou que as florestas estaduais foram criadas no 

intuito de produzir, citou a exemplo áreas sob concessão no Estado de Rondônia, onde a 

atividade, ainda mais quando certificada, promove uma segurança em seu entorno. 

Concernente ao conselho gestor, Victor relatou a dificuldade para reestruturação, onde 

algumas instituições não responderam aos ofícios que foram encaminhados, e realmente 

está sendo visto com o jurídico da SEMA a possibilidade de reduzir os representantes. 
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Complementando sobre a questão social abordada, Erilene Lima relatou que não é em todo 

âmbito que o estado consegue atuar, que existe particularidades, que são questões pessoais 

que o estado não pode e nem deve interferir. Referente ao conselho, comentou que uma 

forma para se trabalhar é através de câmaras técnicas, com pessoas de áreas afins, a partir 

das discussões realizadas, leva-se para discussão no conselho. Posteriormente, Raimundo da 

Silva destacou que é favorável à concessão florestal, afirmando que, em sua visão, é a 

melhor forma de se implementar a atividade de manejo florestal, citando a necessidade de 

aplicar políticas públicas para favorecer as pequenas empresas, cooperativas e associações. 

Quelyson Lima complementou que existem áreas particulares onde o manejo é bem 

executado, entretanto, destacou que a concessão traz obrigações complementares, 

proporcionando avanços para a implementação da atividade. Como outro ponto positivo 

advindo da concessão, Raimundo da Silva citou a maior presença da equipe da SEMA nas 

florestas estaduais, estando mais envolvidos com a comunidade local. Na sequência, 

Margareth Jacinto, do IMAC, questionou o fato de não estarem presentes na audiência 

representantes do conselho de turismo e da FUNAI, pois considera importante a 

participação destes no processo. Com relação ao conselho de meio ambiente, perguntou se 

haverá representantes do município de Cruzeiro do Sul, por fim, parabenizou a equipe da 

SEMA pelo trabalho. Quelyson Lima explanou que o conselho municipal de meio ambiente é 

instituído pelo poder executivo do município através de um decreto, onde são definidas as 

instituições participantes deste conselho. Destacou que para ser possível os repasses dos 

recursos oriundos da concessão, é necessário que o conselho municipal de meio ambiente 

de Tarauacá esteja ativo. Com relação ao conselho gestor, comentou que também é 

instituído por ato do executivo, neste caso em âmbito estadual, definindo quais são as 

instituições que possuem representatividade na área e no entorno que podem afetar 

diretamente a atividade. Raimundo da Silva citou que o conselho gestor do CFERG possui 

participantes de Cruzeiro do Sul, e que estes representam diversas instituições e não o 

município em si. Dando continuidade, Hélio Pedrosa, representante da cooperativa dos 

moveleiros de Cruzeiro do Sul, relatou que pelo que pôde observar, considera improvável 

que uma cooperativa possa ganhar a concessão, além de considerar que dificilmente possam 

vir a ser beneficiados indiretamente, pois acredita que as empresas não deixarão de vender 

a produção para o mercado externo ou doméstico por um preço melhor para vender à um 

valor inferior no mercado local, principalmente considerando que para a produção de 

móveis, atividade do seu interesse, são utilizadas madeiras de primeira qualidade. 

Perguntou se há previsão de alguma atividade de manejo florestal para que os pequenos 

empresários possam estar participando no município de Cruzeiro do Sul, pois na sua visão, 

uma concessão florestal como essa é voltada para as grandes empresas. Ana Paula Freire 

argumentou que no edital é previsto uma unidade de manejo florestal de menor área, 
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justamente para permitir que as empresas de pequeno porte, cooperativas e associações 

tenham chances de concorrer. Ademais, destacou que estas empresas, cooperativas e 

associações, ficam isentas de algumas obrigações, como por exemplo, o ressarcimento dos 

custos do edital, entretanto, é necessário que alguns requisitos sejam cumpridos, como 

possuir capital financeiro para estar participando. Victor Lima complementou que com a 

concessão espera-se que o setor madeireiro da região se desenvolva, mesmo sendo 

empresas de fora ou da região. Hélio Pedrosa perguntou se não há a possibilidade de parte 

desta área prevista para concessão, principalmente àquela situada na floresta estadual do 

Rio Liberdade, ser cedida para os pequenos empresários. Ana Paula Freire explicou que a 

concessão florestal é regida por uma lei, que exige que seja feito um processo de licitação. 

Quelyson Lima complementou que para se chegar no estado atual do processo, uma série de 

preceitos tiveram que ser atendidos, por exemplo, a criação da unidade, a elaboração do 

plano de gestão, a criação do conselho, e diversas outras etapas. Com relação à matéria 

prima para o pequeno empresário, salientou que não é possível interferir na comercialização 

da empresa vencedora, que é de ordem econômica, isto é, é uma característica de mercado 

que o estado não poderá entrar nesse mérito. Erilene Lima sugeriu para o senhor Hélio 

Pedrosa, como representante da cooperativa dos moveleiros de Cruzeiro do Sul, que 

solicitasse reuniões com a própria SEMA para dar sugestões de políticas públicas para o 

setor, considerando a nova realidade do estado. Disse ainda sobre a possibilidade da 

constituição de consórcio para participar da licitação para concessão. Catherine Claros 

complementou sobre a constituição do consórcio, onde cooperativas, associações e 

empresas podem se unir para concorrer a licitação e obter a matéria prima para o setor. 

Falou que a equipe da SEMA está à disposição para discutir e esclarecer como os pequenos 

empresários podem concorrer e esclarecer sobre todas as dúvidas relativas ao contrato. 

Com a palavra, Ivo Péricles perguntou sobre a possibilidade de uma parte da área prevista 

para concessão, àquela mais próxima de Cruzeiro do Sul, ser designada futuramente para 

uso do setor moveleiro do município, para que tivessem oportunidade de realizar o manejo 

florestal, de modo que não infrinja à regra da concessão. Quelyson Lima citou novamente 

sobre o fator de agregação de valor previsto no edital, que o concessionário, ao 

disponibilizar matéria prima para a produção do polo moveleiro da região, será beneficiado, 

uma vez que a agregação de valor realizada por terceiros poderá proporcionar maior 

pontuação no julgamento das propostas e poderá ser contabilizada a título de cumprimento 

da obrigação contratual. Citou sobre a previsão no edital da menor UMF para licitação, que é 

compatível para pequenos empreendimentos. Complementando, Erilene Lima explicou que 

não é possível desagregar parte da área para ser destinada aos pequenos empreendimentos, 

destacando que se a cooperativa não tiver condições de participar desta forma, poderá 

concorrer à licitação sob forma de consórcio, como já citado. Dando continuidade, Maria 
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Socorro Queiroz destacou sobre a necessidade do setor moveleiro de Cruzeiro do Sul que, 

quando em funcionamento, gera empregos para as pessoas do município, nesse sentido, 

perguntou se Cruzeiro do Sul possui áreas de florestas em que também se possa realizar o 

manejo florestal. Quelyson Lima disse que como engenheiro florestal sentia-se feliz ao ouvir 

um comentário como este, que demonstra a importância da utilização da madeira e do 

empreendimento que gera emprego para as famílias. Informou que Cruzeiro do Sul possui 

muitas áreas passíveis da realização do manejo florestal, entretanto, não sob regime de 

concessão florestal, pelo fato do município não possuir áreas de florestas públicas estaduais 

ou municipais. Contudo, citou sobre a possibilidade da execução do manejo florestal 

empresarial, comunitário, individual ou em pequena escala. Nesse contexto, explicou que 

para isso é preciso ter o poder de convencimento dos proprietários das áreas e ter preço. 

Esclareceu que a concessão florestal é uma modalidade para a realização do manejo quando 

a área pertence ao estado, mas a atividade pode ser realizada dentro de outras 

modalidades, como já citado. Destacou que é importante que o setor madeireiro do 

município se organize e procure essas áreas aptas para o manejo florestal, onde é necessária 

uma organização e proatividade do setor para buscar a obtenção dessa matéria prima 

legalizada. Por fim, Hélio Pedrosa relatou sobre uma atividade de manejo que a cooperativa 

possuía, onde não havia muitas espécies para o setor e a área era de difícil acesso. Citou 

sobre outra área em que houveram várias tentativas de realização do manejo e que não 

deram certo. Disse ainda sobre os altos custos, como com a manutenção de máquinas, que 

não tornaram a atividade viável para a cooperativa. Nesse sentido, destacou sobre a 

importância de considerar a realidade de cada local e município. Explicou que dependendo 

do valor que paguem pela madeira, só conseguiriam vender por um preço bem superior e 

para outros estados, como São Paulo, por exemplo, e não para o mercado local. Quelyson 

Lima comentou que nesse ponto cabe uma organização setorial, pois não adianta aumentar 

o preço. Nesse sentido, ressaltou a importância das associações para se organizarem. 

Comentou que, por ter trabalhado muitos anos com fiscalização, verificou que muitas vezes 

os erros acontecem desde o início, ainda na exploração. Ressaltou que é preciso organizar 

toda a cadeia, pois, infelizmente, o estado não tem como subsidiar mais essas atividades. 

Citou que as secretarias atuam em diversos âmbitos, mas que infelizmente existem regras 

que o estado não consegue interferir. Após, Catherine Claros julgou pertinente informar 

quais são as comunidades locais que são consideradas nos indicadores técnicos previstos na 

proposta de edital para aplicação direta de benefícios gerados pela concessão florestal no 

CFERG, sendo estas: àquelas residentes nas Florestas Estaduais integrantes do CFERG, nos 

Projetos de Assentamentos e Resex Rio Liberdade, situadas no entorno do CFERG. Ao fim das 

contribuições, perguntas e discussões, Quelyson Lima encerrou a audiência pública, 

agradeceu a presença de todos, destacando que as discussões irão acrescentar e trazer 
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entendimentos para que se possa fazer da melhor forma possível o processo das concessões, 

onde se possa agregar valor, trazer desenvolvimento social e ambiental. Informou que a 

SEMA, em nome do secretário Israel Milani, que não pôde estar presente, e em nome do 

governador do estado, Gladson Cameli, agradece à todos. Em nome de toda a equipe 

agradeceu a participação dos presentes e, por fim, ressaltou que o período de consulta 

pública continuaria, onde todos poderão encaminhar suas contribuições. 
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Ata da Audiência Pública sobre a minuta do edital de licitação para concessão florestal no 
Complexo de Florestas Estaduais do Rio Gregório, realizada em 12 de dezembro de 2019, 

em Tarauacá - AC 

Aos doze dias do mês de dezembro do ano de 2019, às 09h25min, no Centro Estadual de 

Educação Permanente (CEDUP), localizado na Rua Benjamin Constant, nº 1350, Centro, 

município de Tarauacá - AC, foi iniciada a audiência pública para discutir a proposta de edital 

para concessão florestal no Complexo de Florestas Estaduais do Rio Gregório – CFERG, com a 

participação de membros da população local, líderes comunitários, representantes da 

sociedade civil e das esferas municipal, estadual e federal de governo. Inicialmente, 

Catherine Claros, consultora no Núcleo de Concessão Florestal da SEMA, recepcionou os 

presentes, e comunicou que a realização da audiência atende à Lei de Gestão de Florestas 

Públicas (Lei Federal nº 11.284/2006), que prevê em seu art. 8º a realização de audiência 

pública para discutir o edital para concessão florestal na região da concessão. Explicou que 

se trata de um espaço de participação pública, em que a sociedade pode se manifestar na 

discussão de determinado tema relevante e de seu interesse, por meio de sugestões e 

contribuições. Neste caso, disse que seria debatida a proposta de edital de concessão 

florestal no CFERG. Anunciou que se tratava de uma das três audiências planejadas pela 

SEMA, informando que no dia 11 de dezembro de 2019 ocorreu a primeira destas, no 

município de Cruzeiro do Sul, e a última seria realizada no município de Rio Branco, em 16 

de dezembro de 2019. Informou que, além das audiências, estava aberta a consulta pública 

no site da SEMA. Comunicou que, após a apresentação da proposta de edital, os presentes 

poderiam se manifestar de duas maneiras: diretamente no microfone ou através do 

preenchimento de formulários, disponíveis na mesa de apoio na lateral da sala. Em seguida, 

agradeceu e registrou a presença das autoridades e representantes locais: Quelyson Lima 

(Chefe da Divisão de Desenvolvimento Florestal – DDF/SEMA); Ana Paula Freire 

(Coordenadora do Núcleo de Concessão Florestal – NCF/SEMA); Victor Melo (Gestor do 

Complexo de Florestas Estaduais do Rio Gregório); Antonio Rosenir Silva (Secretário de Meio 

Ambiente do município de Tarauacá); Maurício Praxedes (Chefe do Núcleo da SEMA na 

Regional Juruá); Ivo Péricles (Assessor Técnico da Presidência do IMAC), Marcelo Ferreira 

(Ministério Público), Carlos de Alencar Filho (Chefe do Incra em Tarauacá), Danielle Vigolo 

(Empresa STCP), Marcelo Wiecheteck (Empresa STCP), José Gomes (Presidente da Câmara de 

Vereadores do município de Tarauacá). Catherine agradeceu ainda a presença dos 

representantes das comunidades locais do CFERG. Na sequência, convidou o Sr. Quelyson 

Lima para apresentar a proposta do edital de concessão florestal. Quelyson agradeceu a 

participação dos presentes e relatou que esse tema vem sendo discutido com 

representantes da população de Tarauacá, mas que o momento seria de aprofundar as 

discussões e sanar as dúvidas sobre o processo. Logo após, iniciou a apresentação, citando 

algumas das atribuições da SEMA, dentre elas, a de coordenar a gestão das unidades de 

conservação (UCs) estaduais, incluindo o papel de órgão gestor das concessões florestais. 
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Frisou que as florestas estaduais são unidades de conservação de uso sustentável, dessa 

forma, deve ser incentivada a adoção de atividades econômicas sustentáveis nessas áreas. 

Em seguida, abordou sobre a atividade de manejo florestal sustentável. Explicou que a 

concessão florestal é uma ferramenta, já o manejo, uma atividade executada na concessão. 

No tocante ao manejo florestal sustentável, abordou sobre: divisão da floresta em unidades 

de produção anual (UPAs), ciclo de corte, limite máximo de corte, inventário florestal 100%, 

técnicas de exploração, infraestrutura de estradas, áreas de preservação permanente. Disse 

ainda que o manejo florestal é uma atividade regida por uma série de normas legais e 

diretrizes. Citou exemplos de ferramentas e tecnologias que vêm sendo utilizadas no 

monitoramento da cobertura florestal, como drones e LiDAR (Light Detection and Ranging), 

além de imagens de satélites. Em seguida, mostrou um mapa da Floresta Estadual do 

Antimary, localizada entre os municípios de Sena Madureira e Bujari. Mencionou que nessa 

floresta estadual é executado o manejo florestal há cerca de 10 anos, através do modelo de 

concessão não onerosa. No entanto, afirmou que a SEMA pretende realizar outro modelo de 

gestão nessa área, essencialmente, a concessão florestal. Na sequência, abordou o conceito 

de concessão florestal, que se trata da delegação onerosa do direito de praticar o manejo 

florestal sustentável em floresta públicas. Citou que na concessão podem ser explorados 

produtos florestais madeireiros e não madeireiros e, ainda, serviços florestais. Ressaltou 

que, inicialmente, na atual proposta de edital, será outorgado somente o produto madeira 

em tora. Explicou que o processo é realizado por meio de licitação pública, sendo que àquele 

que apresentar a maior somatória de pontos entre a melhor técnica e o melhor preço 

vencerá a concorrência. Em seguida, abordou os critérios técnicos da proposta: i) o menor 

impacto ambiental; ii) a maior eficiência; iii) a maior agregação de valor; iv) e o maior 

benefício social. Deixou claro que esses critérios serão avaliados pela comissão de licitação 

nas propostas que serão apresentadas durante o certame. Quelyson Lima explicou que as 

pessoas jurídicas podem concorrer isoladamente ou em consórcio. Expôs que o vencedor e 

futuro concessionário poderá explorar a floresta durante um período de até 40 anos, nos 

termos da Lei 11.284/2006. Em seguida, Quelyson abordou os principais benefícios da 

concessão, a saber: a) Geração de recursos públicos por meio do pagamento dos produtos e 

dos serviços explorados pelos concessionários – disse que o estado e o município vão 

arrecadar por meio dos pagamentos do produto; b) Repasse de parte desses recursos para 

os municípios e estados nos quais as concessões florestais estão inseridas – destacou que, 

por serem florestas estaduais, o repasse será apenas para município(s), e, neste caso, 

somente para o município de Tarauacá, que abrange as Unidades de Manejo Florestal 

(UMFs) em sua totalidade; explicou que se as UMFs fossem, hipoteticamente, situadas entre 

Tarauacá e Cruzeiro do Sul, os recursos seriam divididos proporcionalmente entre os dois 

municípios; c) Aumento da arrecadação municipal, estadual e federal – ressaltou que a 

concessão florestal desenvolve o setor econômico, gerando tributos; d) Geração de trabalho 

e renda – afirmou que o empresário terá de contratar mão de obra para seu 

empreendimento; e) Incentivos à capacitação de mão de obra local – disse que há 
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indicadores bonificadores que incentivam que o concessionário capacite a mão de obra, 

como por exemplo, na indústria; f) Investimento em bens, serviços e infraestrutura nas 

comunidades locais; g) Manutenção da floresta em pé e valorizada – ressaltou que onde se 

realiza o manejo florestal, valoriza-se a floresta, evitando-se  sua derrubada; h) Uso 

sustentável da floresta – mencionou que não se deve confundir um caso de manejo 

realizado de forma errônea, com um “bom manejo”, pois o que é feito de forma errada não 

deve ser parâmetro de comparação; afirmou que o manejo florestal causa alguns impactos 

na floresta, porém,  de maneira mais reduzida possível, principalmente, se comparado à 

exploração convencional; i) Maior proteção ambiental das áreas sob concessão – falou que o 

concessionário terá a obrigação de realizar a manutenção e monitoramento da floresta, 

evitando invasões na UMF; j) Ordenamento da atividade madeireira – mencionou que a 

concessão irá fomentar a atividade madeireira; k) Atração de investimentos para a criação e 

revitalização do parque industrial madeireiro local – abordou que havendo a disponibilidade 

de madeira de origem legal e havendo uma indústria para processar a madeira, é ideal que 

seja desenvolvido um parque industrial, por meio de instalação ou revitalização, com a 

possibilidade da população local trabalhar nesses parques; l) Segurança jurídica – falou que a 

concessão é um processo que envolve várias etapas, atendendo à legislação; disse ainda que 

é uma ferramenta que segue um processo legal e contratual, sendo, portanto, um processo 

transparente; m) Segurança fundiária; n) Benfeitorias realizadas no interior das florestas 

públicas – falou que quem for explorar a área deverá construir e realizar a manutenção de 

estradas, pátios e infraestrutura de acesso. Em seguida, Quelyson Lima ressaltou que quem 

vencer a concessão florestal, não possuirá os seguintes direitos: 1) a titularidade imobiliária 

da floresta; 2) os direitos sobre a biodiversidade; 3) os direitos sobre o subsolo e corpos 

hídricos; 4) os direitos sobre os serviços ambientais, incluindo crédito sobre emissão evitada 

de carbono; e 5) o direito de realizar caça ou pesca. Exemplificou os produtos florestais que 

podem ser outorgados, que são: madeira em tora, material lenhoso residual e produtos 

florestais não madeireiros. Deixou claro que os extrativistas continuarão com seus direitos 

de exploração dos produtos não madeireiros. Salientou que, nesse edital, somente será 

realizada a concessão do produto madeira em tora. Na sequência, citou quais as pessoas 

jurídicas que podem participar do ato licitatório para concessão florestal, sendo estas: 

empresas, associações de comunidades locais, cooperativas, organizações da sociedade civil 

de interesse públicos (Oscips). Explicou que para concorrer, estas devem ser constituídas 

pelas leis brasileiras e ter sede e administração no Brasil. Abordou os dispositivos legais que 

amparam as concessões florestais: A Lei de Gestão de Floresta Públicas (Lei 11.284/2006), 

que é o dispositivo legal que rege todo o processo de concessão nas florestas públicas; o 

Decreto 6.063/2007, que regulamenta a referida lei; e a Lei Geral de Licitações, Lei 

8.666/1993, que define as regras do processo licitatório. Afirmou que a concessão florestal é 

um ato jurídico dotado de segurança. Em seguida, apresentou um mapa das cinco florestas 

estaduais (FE) do Acre: FE do Antimary (criada pelo Decreto Estadual nº 46/1997); FE do Rio 

Gregório (Decreto Estadual nº 9.718/2004); FE do Rio Liberdade (Decreto Estadual nº 
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9.716/2004); FE do Mogno (Decreto Estadual nº 9.717/2004); e FE do Afluente do Complexo 

do Seringal Jurupari (Decreto Estadual provisório nº 6.808/2017). Explicou que a Floresta do 

Afluente possui decreto de criação provisório, pois a Secretaria de Patrimônio da União – 

SPU necessita ainda fazer o repasse definitivo para o Estado. Logo após, apresentou as três 

unidades de manejo florestal (UMFs) da proposta de edital no CFERG. Expôs que a UMF 1 

(31.220 hectares) está inserida na FE do Rio Liberdade; a UMF 2 (78.795 hectares) na FE do 

Mogno; e a UMF 3 (128.595 hectares) na FE do Rio Gregório. Explicou que para realizar a 

concessão nessas áreas, o processo deve estar de acordo com os Planos de Manejo das 

florestas estaduais. Afirmou que a concessão só poderá ser realizada na área destinada para 

esse objetivo, que se refere à zona de produção (ZPR), conforme o zoneamento das florestas 

previsto nos planos gestores das três florestas supracitadas. Esclareceu que a Lei de Gestão 

de Florestas Públicas prevê que sejam definidas UMFs para diferentes tipos de 

empreendimentos, de pequeno, médio e grande porte. Enfatizou que a menor UMF possui 

aproximadamente 31 mil hectares, e afirmou que pode ser uma opção para os pequenos. 

Explicou que uma licitante poderá concorrer às três UMFs, porém, só poderá ser vencedora 

de no máximo duas, conforme as regras do processo. Posteriormente, Quelyson apresentou 

um mapa contendo um buffer de 10 km dos limites das terras indígenas adjacentes do 

CFERG, destacando que as UMFs não sobrepõem essa zona. Ressaltou, portanto, que não há 

necessidade de declaração da FUNAI para a aprovação do plano de manejo florestal. Em 

seguida, apresentou o zoneamento de cada Floresta Estadual, com base nos Planos de 

Manejo. Na sequência, abordou sobre a proposta de Edital de Concessão das Florestas 

Estaduais do Rio Liberdade, Mogno e Rio Gregório. Expôs  que o edital de licitação abrange 

um conjunto de 18 documentos, contendo todos os estudos técnicos necessários. Explanou 

brevemente sobre cada anexo da proposta de edital e comunicou que a proposta está 

disponível no site da SEMA para consulta, críticas e sugestões. Ressaltou a importância das 

comunidades e demais interessados acessarem os documentos da proposta. Discorreu sobre 

como ocorre o processo de seleção durante a licitação para concessão florestal, que se dá 

pela escolha da melhor técnica apresentada, que vale até 500 pontos, e do maior preço 

ofertado, que também vale até 500 pontos, sendo o vencedor quem obtiver a maior 

pontuação no somatório das propostas. Discorreu sobre os critérios adotados para o preço 

mínimo do edital (PME). Explicitou que os preços das UMFs ficarão entre: (i) R$ 14/m³ à R$ 

36,48/m³, para a UMF I; ii) R$ 28/m³ à R$ 54,07/m³, para a UMF II;  iii) R$ 32/m³ à R$ 

69,45/m³, para a UMF III. Mencionou que a STCP, empresa de consultoria que apoiou na 

estruturação do edital de concessão florestal, apresentou os estudos, e disse que a SEMA 

avaliará a precificação para tomada de decisão final. Mencionou que o preço tem que ser 

atrativo para os empresários. Em seguida, explicou que há dois tipos de indicadores técnicos: 

classificatórios e bonificadores. Informou que os indicadores classificatórios são aqueles que 

a licitante utiliza para pontuar na proposta técnica, dessa forma, tornam-se exigências 

contratuais, caso seja apresentado na proposta. Citou que os indicadores bonificadores são 

utilizados para estimular o desempenho da empresa ganhadora da licitação, por meio de 
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descontos no valor a ser pago pelos produtos e serviços concedidos. Foram apresentados os 

indicadores classificatórios da proposta de edital de concessão florestal no CFERG, são eles: 

A1) Implantação e manutenção de certificação socioambiental; A2) Investimentos em 

infraestrutura e serviços sociais; A3) Adoção de inovações técnicas e tecnológicas associadas 

ao manejo florestal; e A4) Grau de processamento local do produto florestal. Quelyson Lima 

explanou sobre cada indicador, citando que quem apresentar a melhor técnica para o 

manejo florestal, por exemplo, pontuará no indicador A3. Exemplificou ainda que, entre 

quem irá vender madeira em tora ou deck, este último agregará maior valor ao produto, 

portanto, obterá maior pontuação no indicador A4. Salientou que quanto mais etapas na 

cadeia produtiva, maior a geração de emprego e renda. Logo após, tratou do indicador 

classificatório do critério social, “Investimento em infraestrutura e serviços sociais”, 

explicando que se refere à um valor anual a ser investido pelo concessionário em 

equipamentos sociais, bens e serviços para as comunidades locais. Explicou que o 

concessionário terá obrigação de depositar em conta específica um determinado valor para 

investimento nas comunidades locais, que possuirá destinação certa. Disse que esses 

investimentos deverão ser aplicados para desenvolver e melhorar as comunidades. Citou 

alguns exemplos, como atividades de produção que não afetem a manutenção da floresta. 

Esclareceu que, para receber o recurso, o município deverá ter, em funcionamento, um 

Conselho de Meio Ambiente e um plano de aplicação dos recursos aprovado por este 

conselho. Enfatizou a importância da participação das comunidades locais no conselho. 

Ressaltou que se o município não atender a estes requisitos, o montante ficará mantido na 

conta até que se adeque às exigências. Na sequência, Quelyson Lima apresentou a relação 

dos 16 indicadores bonificadores da proposta: B1) Apoio e participação em projetos de 

pesquisa no Complexo de Florestas Estaduais; B2) Investimentos na proteção e 

monitoramento do Complexo de Florestas Estaduais; B3) Investimentos para a 

implementação dos instrumentos de gestão das florestas estaduais do CFERG; B4) 

Investimentos na melhoria da infraestrutura do Complexo de Florestas Estaduais; B5) Apoio 

à produção agroflorestal comunitária sustentável no Complexo de Florestas Estaduais; B6) 

Capacitação em atividades produtivas agroflorestais e gestão de negócios para comunidades 

locais; B7) Capacitação de comunidades locais voltada para a formação de mão de obra para 

as atividades de manejo florestal e produção industrial; B8) Concessão de bolsas de estudo 

para estudantes oriundos das comunidades locais; B9) Implantação e manutenção de 

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

responsabilidade social; B10) Obtenção e manutenção de sistema de gestão da qualidade e 

gestão ambiental na indústria; B11) Implantação de inovações técnicas e tecnológicas 

associadas à indústria; B12) Realização de capacitações voltadas para funcionários; B13) 

Realização de estudos para a redução de desperdício nas atividades de manejo florestal e 

processamento mecânico da madeira; B14) Investimento em geração ou cogeração de 

energia elétrica e térmica; B15) Realização de estudos para o aproveitamento e inserção 

comercial de novas espécies no mercado; e B16) Implantação de etapas adicionais de 
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agregação de valor. Explicou que são 16 opções em que o concessionário poderá investir, 

podendo receber descontos no preço pago pelo produto florestal, não interferindo, 

portanto, no valor mínimo anual, de exigência obrigatória. Destacou que esses 

investimentos são exemplos de como a concessão florestal pode beneficiar as comunidades 

locais e o estado. Discorreu sobre os custos de edital, que são custos assumidos pelo órgão 

gestor quando da realização dos estudos técnicos, partes integrantes do edital de Concessão 

Florestal, explicando que estes devem ser ressarcidos pelo vencedor da licitação, com 

exceção de comunidades, associações locais, que são isentas desta obrigação. Em seguida, 

explicou que existe um valor de referência que é utilizado para a assinatura do contrato, o 

chamado valor de referência do contrato (VRC). Citou que esse é calculado a partir da 

produtividade estimada da UMF (em m³/hectare), da área média anual das UPAs (em 

hectares) e do valor ofertado pelo concessionário (em R$/m³). Comentou, em seguida, da 

garantia contratual a ser prestada pelo concessionário, estabelecida em 40% do VRC. 

Afirmou que o pagamento da garantia demonstra a capacidade de execução contratual da 

empresa, sendo uma forma de evitar a participação de“aventureiros” no processo. Explicou 

que o montante é dividido em parcelas, com base no valor de referência do contrato. 

Também explanou sobre o valor mínimo anual (VMA), definido em 30% do VRC, citando que 

é um valor mínimo pago ao estado, frisando que o concessionário, mesmo não realizando a 

exploração florestal em determinado ano, terá de pagar o VMA, portanto, se parar a 

exploração em um ano, irá comprometer os investimentos. Por isso, mencionou que a 

atividade permite a geração constante de produção, e consequentemente, emprego e 

renda. Sobre o monitoramento, abordou que o contrato de concessão florestal será 

monitorado pela equipe da SEMA, que realizará o controle da produção, sistema de cadeia 

de custódia e monitoramento das cláusulas contratuais. Relatou que a SEMA almeja realizar 

uma parceria de cooperação técnica com o Serviço Florestal Brasileiro (SFB) para a adoção 

de seu sistema de cadeia de custódia, que permite a identificação e rastreamento das 

árvores exploradas, desde o corte até seu processamento na indústria. Ademais, citou que o 

IMAC, órgão ambiental estadual, é responsável pela fiscalização das áreas concedidas. Citou 

que é obrigatório a realização de auditorias florestais independentes, que deve ser 

contratada pelo concessionário, sob supervisão da SEMA, as quais auxiliam no 

monitoramento dos contratos.  Além disso, comentou a pretensão da SEMA de realizar 

parcerias com instituições como a Embrapa e outras instituições de pesquisa, para apoiar no 

monitoramento das florestas. Abordou sobre as sanções por descumprimento contratual, 

que podem ser: advertências, multas, execução da garantia de contrato e rescisão do 

contrato. Na sequência, Quelyson apresentou a proposta de distribuição dos recursos da 

concessão florestal nas florestas públicas estaduais, porém, explicou que ainda está em 

análise pela Procuradoria Geral do Estado – PGE-AC. Expôs a proposta de destinação dos 

recursos: o valor mínimo anual (VMA) é destinado integralmente ao órgão gestor (SEMA); os 

demais valores (valor excedente ao VMA) destinados: ao Fundo Estadual de 

Desenvolvimento Florestal; ao município de abrangência da concessão; e ao órgão ambiental 
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(IMAC). Explicou que, conforme o concessionário for explorando a Unidade de Produção 

Anual (UPA) consequentemente se excederá o valor mínimo anual, e o valor excedido 

obedecerá às demais destinações. Em seguida, discorreu sobre os requisitos que o município 

deverá atender para acessar os recursos financeiros da concessão, que são: a instituição de 

Conselho de Meio Ambiente, com participação social; e apresentação de plano de aplicação 

dos recursos, aprovado pelo Conselho. Citou a importância do funcionamento do Conselho 

de Meio Ambiente e enfatizou que o município deverá provar o funcionamento do conselho, 

por meio de atas e demais documentos. Além disso, referente ao Plano de Uso, disse que é 

obrigatório que as ações de execução dos recursos sejam voltadas para o apoio e promoção 

da utilização sustentável dos recursos florestais. Explicou que se não ocorrer a aprovação do 

Plano de Uso dos Recursos em determinado ano, o município não poderá executar no ano 

seguinte. Apresentou um infográfico que mostra o processo a ser seguido para o acesso aos 

recursos, executado em áreas federais, apresentado em uma cartilha publicada pelo 

Imaflora. Frisou que o Conselho deve ter participação ativa da sociedade civil, 

principalmente das comunidades locais. Apresentou algumas imagens do Serviço Florestal 

Brasileiro (SFB), que mostram a diferença entre áreas exploradas ilegalmente e de áreas em 

florestas nacionais sob regime de concessão florestal utilizando as técnicas adequadas do 

Manejo Florestal Sustentável. Chamou atenção para alguns detalhes nas áreas de concessão, 

como a cobertura florestal, a infraestrutura, a forma de organização das toras nos pátios, 

citando que isso facilita a fiscalização e controle da produção. Comentou também que a 

organização das toras por espécie facilita o monitoramento por drones. Por fim, Quelyson 

expôs os próximos passos a serem executados pela equipe da SEMA, a saber: Consulta ao 

Conselho Consultivo do CFERG; Consolidação da consulta e audiências públicas; Publicação 

do edital; Julgamento das propostas; Assinatura dos contratos; Execução e monitoramento 

dos contratos. Após finalizar a apresentação, informou que os interessados podem participar 

da consulta pública, acessando o site institucional da SEMA, e enviando sugestões, dúvidas e 

considerações ao e-mail concessãoflorestal.ac@gmail.com. Em seguida, com a palavra, 

Catherine Claros abriu a sessão para as contribuições e dúvidas dos participantes. Convidou 

membros da equipe técnica da SEMA para compor a mesa: Quelyson Lima (Chefe da 

DDF/SEMA), Ana Paula Freire (Coordenadora do NCF/SEMA), Sandra Pires (Consultora no 

NCF/SEMA), Erilene Lima (Engenheira Florestal/SEMA), Victor Lima (Gestor do Complexo de 

Florestas Estaduais do Rio Gregório); e representantes da empresa STCP, Daniele Vigollo e 

Marcelo Wiecheteck. Informou que a STCP é uma empresa de consultoria que participa 

desde o início da elaboração dos estudos técnicos do edital de concessão florestal no CFERG. 

O Sr. Lauro de Souza, vereador do município de Tarauacá, saudou a todos, e pediu maiores 

esclarecimentos sobre as seguintes questões: a) Ressaltou que 30% do valor do contrato, 

referente ao valor mínimo anual, a empresa terá de pagar, explorando ou não, e questionou 

sobre o excedente deste valor, qual será o percentual destinado ao município; b) Perguntou 

o que pode e o que não pode ser feito nas comunidades com o recurso, e quais os 

investimentos que poderão ser realizados; c) Indagou ainda como os benefícios serão  
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concretizados nessas áreas. Quelyson Lima agradeceu a participação do vereador Lauro. 

Explicou que, com relação ao valor que exceder o VMA, o percentual destinado ao município 

ainda não está definido, pois essa questão está sendo debatida com a PGE. Salientou, 

porém, que o município de Tarauacá terá direito a um dos percentuais, dentro da proposta 

de repartição dos recursos em discussão. Com relação ao que poderá ser realizado, falou 

que são investimentos em infraestrutura, bens e serviços, citando exemplos como: reforma 

de galpões da associação, apoio de atividades sustentáveis na floresta, exploração de 

produtos não madeireiros, construção de escolas que atendam a comunidade local, 

aquisição de bens que apoiem de forma direta as comunidades locais. Comunicou que 

consta nos materiais que foram entregues aos representantes locais do município de 

Tarauacá, em reuniões anteriores, uma apostila publicada pelo Imaflora que detalha sobre 

os investimentos sociais. Ana Paula Freire (Coordenadora do NCF/SEMA) complementou 

falando que o recurso destinado ao município deverá ser aplicado na área de meio 

ambiente, tanto nas comunidades locais quanto no entorno das florestas estaduais. Explicou 

que o recurso pode ser utilizado para apoiar na infraestrutura da Secretaria Municipal de 

Meio Ambiente, como reforma e na aquisição de equipamentos. Citou também como 

exemplo, programas de educação ambiental nas escolas. Ressaltou que a aplicação dos 

recursos deverá ser aprovada pelo Conselho Municipal de Meio Ambiente. Sobre o segundo 

questionamento, informou que existe uma minuta de Lei Estadual de Gestão de Florestas 

Públicas, elaborada pela PGE-AC, que prevê a distribuição dos recursos da concessão 

florestal. Disse que a SEMA está discutindo juntamente com a PGE, para avançar na 

aprovação da lei. Ana Paula frisou a importância da população local de Tarauacá participar 

das discussões. Sandra Pires (Consultora no NCF/SEMA), enfatizou que é importante 

entender que existem duas fontes de recursos para o município e as comunidades. Falou 

que uma delas é oriunda do indicador classificatório “Investimentos em infraestrutura e 

serviços sociais”, destinado às comunidades locais e do entorno. Sandra fez a leitura de 

alguns exemplos de investimentos em infraestrutura e bens: saneamento, captação, 

tratamento e distribuição de água, geração de energia. Já em serviços, citou: atendimento 

médico, assistência educacional, assistência técnica produtiva e de negócios. Com relação ao 

segundo recurso, explicou que se trata do valor que exceder o valor mínimo anual (VMA), e 

que deve ser aplicado em atividades voltadas para o apoio e a promoção da utilização 

sustentável dos recursos florestais. O Sr. Antônio Edson, professor e economista, levantou 

sua preocupação com a questão ambiental da floresta. Questionou se daqui há alguns anos 

as próximas gerações encontrarão as mesmas espécies, como o angelim. Citou como 

exemplo a exploração do pau-brasil. Indagou se há a possibilidade de realizar o plantio de 

espécies que serão exploradas. Além disso, abordou sobre a venda de madeira em tora, 

disse que acredita que não irá agregar valor, e que os benefícios locais e número de 

empregos gerados será pouco em comparação ao lucro da venda da madeira no exterior. 

Disse que no município não há tradição de cooperativas e que acredita que não terão 

condições de concorrer com o grande empresário. Sugeriu que deve haver um trabalho de 
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organização e fortalecimento das associações e cooperativas locais para que possam 

concorrer. Indagou ainda se haverá participação de capital estrangeiro na concessão, 

mostrando sua preocupação com os pequenos empresários locais. Afirmou que, no 

momento, associação ou cooperativa, mesmo em consórcio, não terão capacidade de 

concorrer na licitação. Em resposta à primeira indagação, o engenheiro florestal e Gestor do 

CFERG, Victor Lima, explicou que no manejo florestal são adotadas diversas técnicas e 

critérios legais para a retirada da madeira, diferente da exploração convencional. Explicou 

que algumas das técnicas consiste em manter 10% dos indivíduos de cada espécie como 

matrizes, mantendo no mínimo 3 árvores por espécie a cada 100 hectares, além de cortar 

árvores acima de 50 cm de diâmetro. Disse que são retiradas as árvores “maduras” e, 

mantidas as “filhas” e “netas” das espécies. Ressaltou que o manejo florestal sustentável é a 

melhor alternativa de manter a floresta em pé. Em complemento aos questionamentos, 

Quelyson Lima falou que no caso do pau-brasil, não foi feita uma exploração manejada e sim 

predatória da espécie. Sobre o manejo florestal, acrescentou que não se trata do corte raso 

da floresta para formação de pasto. Argumentou que a exploração por meio do manejo 

florestal propicia condições para a regeneração da floresta, através de clareiras. Salientou 

ainda que é deixado quantidade suficiente de espécies para que a dinâmica da floresta seja 

mantida. Quelyson agradeceu pela preocupação levantada pelo Sr. Edson e, em seguida, 

passou a palavra ao Marcelo Wiechteck, da empresa STCP, para abordar sobre a questão da 

agregação de valor. Marcelo explicou que o edital de licitação estabelece uma agregação de 

valor, por meio do indicador classificatório Fator de Agregação de Valor (FAV). Falou que, 

nesse caso, quem atribuir a maior agregação de valor, por meio do FAV, obterá a maior 

pontuação no indicador. Disse que o processamento deverá ser realizado nas proximidades 

do município de Tarauacá, e que o concessionário possuirá livre arbítrio para vender seus 

produtos, como vender madeira serrada, em forma de lâmina, dentre outros. Comentou que 

se o concessionário quiser ser competitivo e vencer a licitação, um dos critérios é aumentar 

a agregação de valor. Esclareceu que a agregação está relacionada com o mercado, ou seja, 

com o tipo de produto comercializado e o consumidor final. Marcelo Wiechteck 

complementou que, evidentemente, quanto maior for o valor pago pelo produto, pelo 

consumidor final, ocorrerá maior agregação de valor. Ana Paula Freire relatou o fato de a 

equipe do Núcleo de Concessão Florestal ter realizado visitas em áreas de concessão no 

estado de Rondônia. Expôs que há uma empresa concessionária que, além de produzir 

madeira serrada e vender parte da produção ao exterior, também realiza a venda de toras, 

nesse caso, para o mercado da região. Afirmou que se fornecem para o marceneiro, também 

estão incentivando a cadeia produtiva e agregando valor. Disse que no Acre, há uma 

legislação que estabelece que não pode sair madeira do estado em forma de tora.  Erilene 

Lima, engenheira florestal no NCF/SEMA, complementando, esclareceu que para concorrer 

na licitação, a empresa deve ser constituída sob as leis brasileiras e ter sede no país. Com 

relação ao pleito sobre o capital, comentou que pode haver capital estrangeiro, porém, a 

empresa deve atender às  leis brasileiras. Erilene salientou que foram citados os benefícios 
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diretos e indiretos, que são os recursos excedentes ao VMA, que terá um percentual 

destinado ao município de Tarauacá, e os investimentos sociais nas comunidades. Sobre o 

questionamento de as empresas locais não possuírem condições de concorrer, comentou 

que, por outro lado, não se deve deixar de permitir que oportunidades de investimentos 

ocorram para a região. O Sr. Edson reiterou a necessidade de criar condições para que as 

associações e cooperativas locais possam participar do negócio, mesmo em um segundo 

momento, exemplificando ações como a realização de palestras e cursos. Quelyson Lima 

agradeceu a sugestão apontada pelo professor Edson. Logo após, o Sr. Carlos de Alencar 

Filho, representante do INCRA no município, fez alguns comentários e questionamentos: a) 

mencionou, conforme discutido anteriormente, que a madeira será processada, dessa 

forma, irá agregar valor e renda; b) questionou se todos os ocupantes possuem área 

demarcada, e se as áreas a serem licitadas são excedentes às ocupações; c) salientou que os 

ocupantes foram os verdadeiros “fiscais” ao longo dos anos de ocupação; d) perguntou se, 

caso seja aberto um ramal de acesso em determinado lote, o morador receberá alguma 

indenização; d) questionou ainda se os ocupantes terão direito a alguma “bolsa verde” 

durante um certo período. Quelyson Lima esclareceu que as áreas a serem concedidas estão 

localizadas na zona de produção florestal, fora da zona populacional, isto é, não estão 

inseridas nos lotes em que residem as famílias, respeitando-se o zoneamento da unidade, 

conforme o Plano de Manejo da UC. Falou que se houver invasor na área de produção, 

deverá ser realocado. Victor Lima (Gestor do CFERG) frisou que a concessão florestal é 

realizada fora dos lotes, na zona de produção, e relatou que na área dos lotes vem sendo 

realizado o manejo florestal comunitário. Com relação ao questionamento sobre o ramal, 

Ana Paula Freire afirmou que não há como definir no momento o local de acesso para cada 

UMF, mas que será acordado, posteriormente, entre a SEMA, o IMAC, os concessionários e o 

morador do lote, caso seja necessário passar por sua área. Erilene Lima explicou que, 

quando for feita a abertura de ramais, será licenciada de forma legal, junto ao órgão 

ambiental competente. Disse que não terá bolsa às famílias residentes das FE, mas que 

haverá outros benefícios que retornarão para as comunidades, como capacitações, fomento 

da produção e benefícios sociais. Ivina Freitas, engenheira florestal e professora do IFAC de 

Tarauacá, saudou a todos e contribuiu com as seguintes questões: a) indagou se foi feito um 

estudo para saber como será o escoamento da produção, da floresta até o consumidor final, 

levando em consideração a infraestrutura local; b) perguntou se haverá uma equipe 

responsável para fiscalizar a área de concessão, mostrando sua preocupação com a 

quantidade de pessoal necessária; c) se a empresa descumprir alguma cláusula do contrato, 

haverá alguma sanção; e caso essa empresa seja penalizada, se terá uma nova chance, ou 

outra empresa poderá assumir a concessão; d) Com relação ao estudo e pesquisa, se está 

previsto apoio para tal; e) comentou que existe o parque industrial no município, mas que 

no momento se encontra desativado; assim, questionou se foi pensando ou previsto na 

possibilidade de a empresa utilizar a infraestrutura do parque. Quelyson agradeceu a 

participação e comentou que a logística e o escoamento da produção são pontos 
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extremamente importantes quando se pensa em uma atividade produtiva. Expôs que as 

condições no Acre não são as mesmas se comparadas às áreas de concessão no estado de 

Rondônia, citando as rodovias e a proximidade ao porto fluvial. Disse que essas questões são 

algumas das preocupações levadas em consideração para não se definir um preço mínimo 

elevado, para que não seja inviável para o concessionário. Citou que a SEMA conta com o 

apoio de outras instituições envolvidas, como o DNIT, Seinfra e IMAC, para proporcionar 

condições adequadas à atividade. Comentou ainda a intenção de se realizar parcerias com a 

Embrapa para utilização de tecnologias voltadas ao monitoramento da floresta. No tocante 

ao polo industrial madeireiro, expôs que existe discussões com outras secretarias do Estado 

para verificar a possibilidade de reativar a fábrica de Tarauacá, fomentando a atividade 

madeireira local e o uso de matéria prima legalizada. Daniele Vigolo (STCP) relatou que os 

estudos para a concessão florestal no estado vêm sendo realizados há alguns anos. Expôs 

que na época, a ideia da construção do parque industrial foi pensada juntamente para a 

viabilização da concessão florestal. Disse que a menor UMF foi pensada para que fosse 

administrada por uma associação ou cooperativa que detém polos moveleiros de Tarauacá 

ou de Cruzeiro do Sul. Com relação às pesquisas, Daniele explicou que o edital prevê 

indicadores bonificadores para o desenvolvimento de algumas linhas de pesquisas nas 

UMFs, que podem gerar bonificação para o concessionário. Falou que há uma preocupação 

para que essas pesquisas tragam resultados e benefícios. Explicou que a ideia é que os 

projetos sejam concebidos pelos concessionários e instituições de pesquisa, os quais serão 

avaliados pela SEMA. Daniele Vigolo acrescentou ainda, que uma das razões para a 

destinação do VMA ao órgão gestor, é justamente para que a SEMA possa se aparelhar para 

a gestão e monitoramentos dos contratos, como por exemplo, com tecnologias e pessoal. 

Salientou que as informações da concessão são públicas e que o processo é transparente, 

em que todos podem ter acesso aos resultados da concessão. Quelyson Lima explicou sobre 

o questionamento das sanções, falando que é previsto no contrato desde advertência até a 

rescisão do contrato, dependendo do descumprimento. Camila de Lima Faustino, professora 

do IFAC, falou que foram apresentados muitos casos em Rondônia, e indagou se há algum 

caso de concessão no Acre. Comentou que trabalha no IFAC desde o ano de 2015, e que são 

formados técnicos na área florestal, mas que um dos desafios é que os alunos egressos 

sejam integrados ao mercado. Questionou se há a possibilidade de uma parceria com a 

empresa vencedora. Quelyson Lima comentou que, por se tratar de um projeto que 

desenvolverá o setor produtivo, indiretamente existe uma possibilidade de absorver os 

técnicos locais. Citou que há uma discussão para exigir no edital um percentual de mão de 

obra local, para que sejam contratados trabalhadores de Tarauacá e do entorno. E informou 

que esta será o primeiro processo de concessão florestal onerosa no Acre. Em seguida, Ivo 

Péricles (Assessor Técnico da Presidência do IMAC) saudou a todos, parabenizou a equipe da 

SEMA pela apresentação e pelo trabalho que vem sendo realizado, e acrescentou que a 

concessão das florestas proporcionará oportunidades de trabalho na região. Afirmou que o 

IMAC, como órgão ambiental, irá trabalhar no licenciamento e fiscalização da atividade de 
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manejo florestal na área de concessão. Afirmou que apoiarão na execução do processo, e 

salientou que a concessão é uma grande oportunidade para o desenvolvimento local, 

principalmente em Tarauacá, que também será beneficiário dos recursos, assim como o 

IMAC, permitindo uma melhor estruturação. O Sr. Antônio da Costa Leite, Presidente da 

Associação do Mamoré e Conselheiro do CFERG, relatou que há algum tempo vêm sendo 

debatido sobre o manejo, junto com o WWF. Afirmou que uma de suas maiores 

preocupações é com relação ao manejo comunitário, relatando que sua comunidade está há 

alguns anos aguardando que aconteça a atividade. Evidenciou sua intenção de que se realize 

o manejo, especialmente nas áreas comunitárias, e depois, o empresarial. Quelyson Lima 

relatou que o projeto da associação está em processo de licenciamento no IMAC e que a 

intenção é que todos os processos, sejam comunitários, empresarial e o da área de 

concessão, sejam licenciados. Regina Queiroz, engenheira florestal, falou que, conforme 

apresentado, o município terá direito ao recurso por meio do Conselho Municipal de Meio 

Ambiente. Citou como exemplo o conselho criado no ano de 1997, mas que desde sua 

criação não mais se reuniu. Indagou se, nesse caso, o município terá direito ao recurso. 

Quelyson Lima deixou claro que para o município acessar o recurso, deverá possuir um 

Conselho de Meio Ambiente ativo, que deve ser comprovado por meio de atas de reuniões 

periódicas, dentre outros. Disse que cabe à SEMA verificar o funcionamento do Conselho. E 

além disso, deve possuir um plano de aplicação dos recursos, aprovado pelo Conselho. 

Marcelo Ferreira de Freitas, engenheiro florestal e representante da Promotoria do 

Ministério Público de Tarauacá, explicitou sua preocupação com a fiscalização dessas áreas, 

por ser uma atividade de grande proporção, enfatizou que deve ser feita de forma efetiva 

para não degradar a floresta. Perguntou se parte do recurso será revertido em contratação 

de equipe, como fiscais, equipamentos e monitoramento. Também indagou se a mão de 

obra será proveniente do município de Tarauacá, e se é possível estabelecer critérios mais 

específicos para que parte da mão de obra a ser contratada seja do município e da região, 

citando que geralmente as empresas contratam pessoal de fora. Marcelo Ferreira solicitou 

ainda, maiores esclarecimentos sobre a bonificação, questionando se a empresa que atingir 

100% da bonificação, ficará isenta de pagar o valor contratado. Mencionou os dois tipos de 

recursos, um destinado à prefeitura e outro às comunidades. Questionou como será feita a 

gestão dos recursos que serão aplicados nas comunidades, se o recurso será repassado para 

a comunidade e como será realizada a prestação de contas. Quelyson Lima afirmou que o 

recurso oriundo da repartição também poderá ser aplicado na reestruturação do órgão 

ambiental fiscalizador. Sobre o recurso destinado às comunidades locais, explicou que o 

valor será depositado em uma conta específica pelo concessionário, dentro do que foi 

proposto no indicador classificatório. Em seguida, Ana Paula Freire acrescentou com relação 

ao valor a ser depositado em uma conta específica, citando que varia entre 0,75/ha a 

1,50/ha. Explicou que a comunidade, associações e demais representantes da sociedade 

civil, devem elaborar um Plano de Uso para esse recurso, que deverá ser aprovado pelo 

Conselho Municipal de Meio Ambiente. Ana Paula enfatizou que o conselho é responsável 
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por aprovar os usos dos dois recursos, tanto o oriundo da repartição dos pagamentos 

destinado ao município, quanto do indicador classificatório destinado às comunidades. Citou 

exemplos de aplicação, como reforma de escola e posto de saúde, dentre outros, 

ressaltando que devem ser investimentos para o bem comum da comunidade. Sobre a 

bonificação, Sandra Pires explicou que em nenhum momento o concessionário será 

bonificado ao ponto de ficar isento do pagamento pelo produto. Disse que devem ser 

atendidos alguns critérios, esclarecendo que a bonificação é aplicada sob o chamado ágio 

contratual, que é a diferença entre o preço mínimo estabelecido no edital e o valor 

contratado. Citou um exemplo de ágio contratual de R$ 10/m³ (dez reais por metro cúbico), 

considerando um preço mínimo de R$ 50/m³ (cinquenta reais por metro cúbico) e um preço 

contratado de R$ 60/m³ (sessenta reais por metro cúbico). Sandra salientou que o 

concessionário não poderá ser bonificado a um valor que fique inferior ao preço mínimo 

estabelecido no edital. Com a palavra, Erilene Lima frisou que os recursos destinados às 

comunidades não serão acessados em forma de dinheiro, mas sim em benefícios aprovados, 

para melhorar a questão social e produtiva na comunidade. Abordou ainda com relação ao 

valor mínimo anual (VMA), que será destinado à SEMA, explicando que será para estruturar 

o órgão com pessoal, tecnologias, além de auxiliar na gestão do processo. Disse que esse 

recurso beneficiará as outras unidades de conservação do estado, inclusive as de proteção 

integral. O Sr. José Milton de Lima Pimentel, vice-presidente da associação São Francisco e 

Assis, perguntou de que forma as associações serão beneficiadas, além dos benefícios ao 

estado e ao município. Comentou os exemplos citados anteriormente, como reforma de 

posto de saúde e escolas, e falou que essas ações são obrigações do estado executar por 

meio de outros recursos. Acredita que essas ações não deveriam ser implementadas com os 

recursos oriundos da concessão. Enfatizou que se o governo quer preservar a floresta, 

deverá disponibilizar meios para ajudar o produtor que reside na área e que utiliza essa 

floresta. O Sr. José Milton reafirmou que o recurso deve ser utilizado em outros benefícios 

para a comunidade, mas não para reforma de posto, por exemplo. Ana Paula ressaltou que a 

SEMA não vai definir no que o recurso será investido na comunidade, mas que foram citados 

alguns exemplos do que poderia ser realizado. Ana deixou claro que não será repassado 

diretamente o dinheiro para a uma determinada associação, mas se, por exemplo, a 

associação necessita reformar sua sede ou, se necessitam de um motor, de um barco ou 

automóvel, e se todos estiverem de acordo, e aprovado pelo Conselho, a SEMA não irá 

intervir. Ressaltou a importância das associações e dos comunitários terem 

representatividade no Conselho, onde deverão buscar um diálogo e acordo com os 

vereadores, secretário de meio ambiente. Erilene Lima complementou falando sobre o 

exemplo na área da saúde, relatando que por mais que se tenha o recurso específico para 

essa área, muitas vezes não é o suficiente para obtenção de um excelente serviço oferecido 

de forma contínua à população. Mencionou sobre projetos produtivos, como aquisição e/ou 

manutenção de roçadeira, mudas, serraria, motor bomba, trator, poço artesiano, e que se 

for para benefício da comunidade e para atividades não degradadoras do meio ambiente, 
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não há problema. Falou que não virá o recurso no “bolso”, mas virá em forma de 

equipamentos, insumos para produção, serviços. O Sr. José André Fonseca, representante 

do ITERACRE no município de Tarauacá, levantou sua preocupação quanto às pessoas que 

estão ocupando de maneira irregular a área demarcada da floresta. Questionou se a SEMA 

está tomando alguma medida para que, em breve, não haja problemas, como houve no 

manejo comunitário. Quelyson Lima também comentou sua preocupação com relação à 

questão da invasão. Explicou que está sendo verificada a forma legal de retirar essas 

pessoas, referindo-se as que não possuem perfil de morador tradicional da floresta. 

Informou que o estado está formando uma comissão para avaliar as invasões nas Florestas 

Estaduais do Acre. Ressaltou ainda que está sendo decidido, pelos meios legais, juntamente 

com a PGE, ITERACRE e IMAC. Victor Lima (Gestor do CFERG) acrescentou que foi feita uma 

atualização cadastral no CFERG em 2018. Disse que a SEMA possui o quantitativo e a 

localização das ocupações, assim como a informação dos ocupantes que possuem o termo 

de cessão de uso, aqueles que são agregados e os invasores. Afirmou que uma das maiores 

preocupações é com relação à regularização fundiária nessas áreas. Disse que, no próximo 

ano, essa questão será alinhada junto com o ITERACRE. Victor Lima informou ainda, que será 

realizada uma reunião do Conselho Gestor do CFERG, em janeiro de 2020, onde serão 

discutidas questões como o manejo comunitário, invasões, concessão florestal. Disse que 

será enviado um comunicado para cada associação sobre a reunião. Antônio da Silva e Silva, 

vice-presidente do Sindicato de Trabalhadores Rurais de Tarauacá, comentou sua 

preocupação com a situação das famílias que construíram suas benfeitorias nessas áreas. 

Mencionou que essa situação precisa ser pensada, questionando para onde essas pessoas 

serão levadas. Victor Lima esclareceu que não foi falado em retirar as famílias. Explicou que 

deve ser feito um novo estudo da situação cadastral, para verificar caso a caso, mencionou 

ainda que existem pessoas que não se enquadram no perfil de morador das FEs. Afirmou 

que essas questões estão sendo discutidas na SEMA, e que serão levadas para a reunião do 

Conselho Gestor do CFERG. Em seguida, Quelyson Lima agradeceu a participação dos 

representantes dos órgãos e instituições presentes, das associações comunitárias e da 

população local de Tarauacá. Agradeceu ainda à equipe técnica do Núcleo de Concessão 

Florestal da SEMA e à equipe da empresa STCP, que vem trabalhando no processo de 

concessão florestal. Às 12h03min, encerrou a audiência pública.  
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Ata da Audiência Pública sobre a minuta do edital de licitação para concessão florestal no 
Complexo de Florestas Estaduais do Rio Gregório, realizada em 16 de dezembro de 2019, 

em Rio Branco - AC 

Aos dezesseis dias do mês de dezembro do ano de 2019, às 14h23min, no auditório da 

Secretaria de Estado de Produção e Agronegócio (SEPA), localizada na Av. Nações Unidas, nº 

2604, Estação Experimental, município de Rio Branco - AC, foi iniciada a audiência pública 

destinada a apresentar e debater a proposta de edital para concessão florestal no Complexo 

de Florestas Estaduais do Rio Gregório – CFERG. Inicialmente, Catherine Claros, consultora 

no Núcleo de Concessão Florestal da SEMA, recepcionou os presentes e anunciou que se 

tratava da terceira audiência realizada pela Secretaria de Estado de Meio Ambiente – SEMA, 

para discutir a proposta de edital de concessão florestal. Informou sobre a previsão legal e 

objetivo da audiência, citando a Lei de Gestão de Florestas Públicas (Lei 11.284/2006), e 

ressaltou que todos os interessados poderiam participar. Explicou que seria feita uma 

apresentação e, logo após, haveria o momento de participação pública por meio de 

manifestações. Em seguida, com a palavra, o chefe da Divisão de Desenvolvimento Florestal 

da SEMA, Quelyson Lima saudou a todos e informou que seria feita uma explanação a 

respeito do pré-edital de concessão florestal. Disse que seria um momento para conhecer 

mais sobre as concessões florestais. Iniciou a apresentação citando os papéis da SEMA, nos 

termos do art. 32, inciso XVII da Lei Complementar nº 355/18, como 

planejar/coordenar/executar/supervisionar as políticas estaduais de meio ambiente. 

Ressaltou o papel de coordenar a gestão das unidades de conservação (UCs) estaduais, onde 

se enquadra as concessões florestais. Esclareceu que o manejo florestal é uma atividade, já a 

concessão florestal é um mecanismo, que concede à uma empresa, associação ou 

cooperativa, o direito do uso do recurso florestal em uma floresta pública, através de 

manejo florestal sustentável. Explicou que o manejo é uma forma de uso sustentável da 

floresta, em que a cada ano é explorada uma unidade de produção anual (UPA), 

respeitando-se um ciclo de corte. Apresentou um mapa do arranjo das UPAs na Floresta 

Estadual do Antimary. Na sequência, abordou o conceito de concessão florestal, explicando 

que se trata da delegação onerosa do direito de praticar manejo florestal sustentável em 

florestas públicas, em que se pode explorar produtos florestais madeireiros e não 

madeireiros, e serviços florestais. Enfatizou, no entanto, que na proposta de concessão será 

outorgado apenas o direito de se explorar o produto florestal madeireiro, somente a tora. 

Explicou que a concessão é realizada por meio de uma licitação pública, onde quem 

apresentar a maior somatória de pontos entre a melhor técnica e o melhor preço, torna-se o 

vencedor da concorrência. Citou os critérios técnicos avaliados na proposta: i) o menor 

impacto ambiental; ii) a maior eficiência; iii) a maior agregação de valor; iv) e o maior 

benefício social. Falou que uma pessoa jurídica pode concorrer isoladamente ou em 

consórcio. Disse ainda que o contrato pode ter um prazo de até 40 anos. Em seguida, 

Quelyson abordou os principais benefícios da concessão: a) Geração de recursos públicos 

por meio do pagamento dos produtos e dos serviços explorados pelos concessionários – 
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explicou que o concessionário terá de pagar ao Estado pelo produto florestal explorado; b) 

Repasse de parte desses recursos para os municípios e estados nos quais as concessões 

florestais estão inseridas – esclareceu que o município de Tarauacá será beneficiado pelos 

recursos, devido as florestas estaduais estarem localizadas integralmente em seus limites; c) 

Aumento da arrecadação municipal, estadual e federal – disse que por se tratar de uma 

atividade econômica, haverá arrecadação de tributos; d) Geração de trabalho e renda – será 

necessário contratação de pessoal para as atividades da concessão; e) Incentivos à 

capacitação de mão de obra local – mencionou que quando é iniciada uma nova atividade, e 

se não há mão de obra capacitada para executá-la, é necessário realizar capacitações; f) 

Investimento em bens, serviços e infraestrutura nas comunidades locais; g) Manutenção da 

floresta em pé e valorizada – abordou sobre florestas estaduais, afirmando que são áreas 

para produção sustentável, e que a concessão florestal agrega valor à floresta em pé; h) Uso 

sustentável da floresta; i) Maior proteção ambiental das áreas sob concessão – disse que as 

áreas sob concessão são fiscalizadas tanto pelo estado quanto pelo concessionário, 

aumentando a proteção da floresta; j) Ordenamento da atividade madeireira – falou que 

será desenvolvida uma cadeia produtiva; k) Atração de investimentos para a criação e 

revitalização do parque industrial madeireiro local – abordou que se há madeira de origem 

legal e processamento dessa madeira, existe a possibilidade de se criar ou revitalizar um 

parque industrial na região; l) Segurança jurídica; m) Segurança fundiária; n) Benfeitorias 

realizadas no interior das florestas públicas. Em seguida, explicitou que ao vencedor da 

concessão não serão outorgados os seguintes direitos: 1) a titularidade imobiliária da 

floresta; 2) os direitos sobre a biodiversidade; 3) os direitos sobre o subsolo e corpos 

hídricos; 4) os direitos sobre os serviços ambientais, incluindo crédito sobre emissão evitada 

de carbono; e 5) o direito de realizar caça ou pesca. Mencionou quais produtos podem ser 

explorados na concessão florestal, que são: madeira em tora, material lenhoso residual da 

exploração florestal e produtos florestais não madeireiros. Quelyson  informou que o 

produto a ser outorgado na proposta do edital, será a madeira em tora. Disse que para os 

outros produtos, são necessário novos estudos e discussões econômicas e sociais. Na 

sequência, listou as pessoas jurídicas que podem participar do ato licitatório para concessão 

florestal, sendo estas: empresas, associações de comunidades locais, cooperativas, 

organizações da sociedade civil de interesse públicos (Oscips). Citou as condições básicas 

para que essas pessoas jurídicas possam participar: ser constituídas sob as leis brasileiras e 

ter sede e administração no País. Abordou o amparo legal das concessões florestais: a Lei de 

Gestão de Floresta Públicas (Lei 11.284/2006), que consiste no dispositivo legal que rege 

todo o processo de concessão nas florestas públicas; o Decreto 6.063/2007, que 

regulamenta a referida lei; e a Lei Geral de Licitações (Lei 8.666/1993), que define as regras 

do processo licitatório. Quelyson Lima explicou que no Acre existem cinco florestas 

estaduais (FE): FE do Antimary (criada pelo Decreto Estadual nº 46/1997); FE do Rio Gregório 

(Decreto Estadual nº 9.718/2004); FE do Rio Liberdade (Decreto Estadual nº 9.716/2004); FE 

do Mogno (Decreto Estadual nº 9.717/2004); e FE do Afluente do Complexo do Seringal 
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Jurupari (Decreto Estadual provisório nº 6.808/2017). Mencionou que a FE do Afluente está 

em processo de repasse definitivo pela União. Afirmou que essas florestas possuem 

potencial para se trabalhar com o modelo de concessão florestal. A proposta atual é para as 

três florestas que formam o Complexo de Florestas Estaduais do Rio Gregório – CFERG. Citou 

que no Antimary é realizado um modelo diferente, chamado de concessão não onerosa. Na 

sequência, apresentou a proposta das áreas das unidades de manejo florestal (UMFs) do 

edital, me cada floresta esatdual: FE do Rio Liberdade - UMF 1 (31.220 hectares); FE Mogno - 

UMF 2 (78.795 hectares); e FE Gregório - UMF 3 (128.595 hectares), totalizando 238.610,19 

ha. Explicou que a legislação prevê que sejam definidas UMFs de diferentes tamanhos, 

possibilitando oportunidades para arranjos de pequenos empreendimentos, como 

associações e cooperativas, e também para empresas de médio e grande porte. Mencionou 

que foi assim definido: a UMF pequena na FE do Liberdade, a média na FE do Mogno e a 

grande na FE do Rio Gregório. Quelyson mencionou que esse mecanismo possibilita ampla 

concorrência por diferentes tipos de empresas e organizações. Ressaltou ainda que para se 

fazer a concessão de uma floresta, é necessário respeitar o Plano de Gestão de cada uma das 

Florestas Estaduais. Disse que existem áreas nas unidades de conservação que são 

destinadas especificamente para a realização de manejo florestal sustentável, ou seja, áreas 

para concessão florestal, que se trata da ZPR (zona de produção). Disse ainda que, dessa 

forma, respeita-se a zona de ocupação, a zona extrativista e a zona de conservação, dentre 

outras previstas no zoneamento. Mostrou os mapas do zoneamento de cada FE, e frisou que 

as áreas que estão sendo destinadas para a concessão florestal são previstas no Plano de 

Gestão das florestas estaduais. Na sequência, apresentou o conjunto de documentos que 

compõem a proposta de Edital de Concessão das Florestas Estaduais do Rio Liberdade, 

Mogno e Rio Gregório, discorrendo brevemente sobre cada anexo. Informou que os 

interessados poderiam acessar a proposta no site da SEMA (www.sema.acre.gov.br). 

Explicou que os estudos seguem a Lei federal de Gestão de Florestas Públicas, e que a 

minuta de lei estadual está sendo elaborada pela PGE. Logo após, explicou que o processo 

de seleção ocorre por meio do somatório da proposta técnica e proposta de preço, em que 

cada vale até 500 pontos, portanto, quem obter a maior pontuação pelo somatório, torna-se 

o vencedor do processo licitatório. Explicitou os critérios utilizados para precificação: 

potencial produtivo (inventário florestal), custos de logística, custos de produção, custos 

financeiros. Quelyson Lima falou que a empresa de consultoria STCP, que vem trabalhando 

nos estudos técnicos do edital, apresentou as propostas de precificação de cada UMF, que 

irão subsidiar a SEMA na tomada de decisão. Expôs que o preço mínimo de cada UMF, ficará 

entre os seguintes intervalos: R$ 14/m³ à R$ 36,48/m³, para a UMF 1; R$ 28/m³ à R$ 

54,07/m³, para a UMF 2; e R$ 32/m³ à R$ 69,45/m³ para a UMF 3. Disse que a SEMA está 

analisando os preços para que seja viável e vantajoso tanto ao concessionário quanto para o 

Estado. Falou ainda que a proposta apresentada pelo concorrente deve ser maior ou igual ao 

preço mínimo estabelecido no edital. Em seguida, discorreu sobre os tipos de indicadores. 

Os classificatórios são utilizados para pontuar na proposta técnica, tornando-se exigências 

http://www.sema.acre.gov.br/
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contratuais. E os bonificadores, são utilizados para estimular o aprimoramento das práticas 

adotadas pela empresa ganhadora da licitação. Explicou que os indicadores classificatórios 

serão de execução obrigatória, caso assumidos na proposta, e os bonificadores, não são de 

obrigação do concessionário, no entanto, podem trazer benefícios por meio de descontos no 

preço a ser pago pelo produto. Explanou sobre os indicadores classificatórios da proposta do 

edital de concessão florestal no CFERG: A1) Implantação e manutenção de certificação 

socioambiental (critério ambiental); A2) Investimentos em infraestrutura e serviços sociais 

(critério social); A3) Adoção de inovações técnicas e tecnológicas associadas ao manejo 

florestal (critério maior eficiência); e A4) Grau de processamento local do produto florestal 

(critério maior agregação de valor). Exemplificou que caso o concorrente apresente na 

proposta que irá realizar a certificação socioambiental, pontuará 120 pontos no critério 

ambiental, caso contrário, não pontuará nesse indicador. Discorreu que há um valor que 

deve ser destinado a investimentos nas comunidades, que varia entre R$ 0,75/ha à R$ 

1,50/ha. Nesse caso, disse que quem apresentar a maior proposta para esse indicador social, 

pontuará 150 pontos. Explicitou ainda, que o concorrente que adotar maior número de 

etapas na cadeia de produção da madeira, terá maior pontuação no indicador A4, referente 

ao Fator de Agregação de Valor (FAV). Explicou que as demais propostas, com valores 

inferiores, pontuarão com base na maior proposta para esse indicador. Falou também sobre 

o indicador FAV. Falou ainda que a partir dos indicadores da proposta técnica, pode-se 

chegar até 500 pontos. Discorreu maiores detalhes sobre o indicador classificatório 

“Investimento em infraestrutura e serviços sociais”. Explicou que se refere a um valor anual 

(varia entre R$ 0,75/ha à R$ 1,50/ha), a ser investido pelo concessionário na área social, em 

infraestrutura, bens e serviços para as comunidades locais. Falou que o concessionário terá a 

obrigação de depositar o valor anualmente, em uma conta específica, que será aplicado nas 

comunidades locais. Explicou que esse recurso é diferente dos valores da arrecadação pelo 

pagamento do produto, sendo específico para investimentos nas comunidades. Esclareceu 

que o estado não irá definir no que os recursos deverão ser aplicados, no entanto, orienta 

alguns exemplos, a partir do que é previsto na legislação. Em seguida, citou exemplos de 

investimentos em infraestrutura, bens e serviços. Esclareceu os requisitos que o município 

deverá atender para acessar os recursos do incidador: existência e funcionamento de um 

Conselho Municipal de Meio Ambiente; e Plano de aplicação dos recursos oriundos do 

indicador, elaborado e aprovado pelo Conselho Municipal de Meio Ambiente. Ressaltou que 

o plano de uso dos recursos deve beneficiar diretamente as comunidades locais, e que deve 

haver a participação destas no conselho, para que essas possam se manifestar sobre a 

utilização dos recursos. Explicou quanto à bonificação, afirmando que se o concessionário 

adotar algum dos indicadores, poderá obter desconto no valor a ser pago ao estado, no 

excedente ao valor mínimo anual. Frisou que esses indicadores não são obrigações 

contratuais. A SEMA estipula quais indicadores estarão em vigor num determinado período. 

Falou sobre o intervalo e o prazo de desconto que poderá ser bonificado. Logo após, 

apresentou os indicadores bonificadores: B1) Apoio e participação em projetos de pesquisa 
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no Complexo de Florestas Estaduais; B2) Investimentos na proteção e monitoramento do 

Complexo de Florestas Estaduais; B3) Investimentos para a implementação dos instrumentos 

de gestão das florestas estaduais do CFERG; B4) Investimentos na melhoria da infraestrutura 

do Complexo de Florestas Estaduais; B5) Apoio à produção agroflorestal comunitária 

sustentável no Complexo de Florestas Estaduais; B6) Capacitação em atividades produtivas 

agroflorestais e gestão de negócios para comunidades locais; B7) Capacitação de 

comunidades locais voltada para a formação de mão de obra para as atividades de manejo 

florestal e produção industrial; B8) Concessão de bolsas de estudo para estudantes oriundos 

das comunidades locais; B9) Implantação e manutenção de sistema de gestão integrada de 

qualidade em saúde e segurança no trabalho e responsabilidade social; B10) Obtenção e 

manutenção de sistema de gestão da qualidade e gestão ambiental na indústria; B11) 

Implantação de inovações técnicas e tecnológicas associadas à indústria; B12) Realização de 

capacitações voltadas para funcionários; B13) Realização de estudos para a redução de 

desperdício nas atividades de manejo florestal e processamento mecânico da madeira; B14) 

Investimento em geração ou cogeração de energia elétrica e térmica; B15) Realização de 

estudos para o aproveitamento e inserção comercial de novas espécies no mercado; e B16) 

Implantação de etapas adicionais de agregação de valor. Falou com relação aos custos do 

edital, afirmando que os valores deverão ser ressarcidos pelo vencedor, com exceção das 

empresas de pequeno porte, microempresas e associações de comunidades locais, que são 

dispensadas dessa obrigação, conforme prevê a Lei 11.284/2006. Em seguida, discorreu 

sobre a garantia contratual, estabelecida em 40% do valor de referência do contrato (VRC). 

Demonstrou as fases de prestação da garantia: i) 40% do valor da garantia de execução 

contratual antes da assinatura do contrato de concessão florestal; ii) 40% do valor da 

garantia de execução contratual, adicionais aos valores integralizados no inciso I, em 12 

(doze) meses após a assinatura do contrato de concessão florestal; e iii) Prestação integral 

do valor mínimo da garantia de execução contratual em 24 (vinte e quatro) meses após a 

assinatura do contrato de concessão florestal. Explicou que com a assinatura dos contratos, 

a SEMA inicia o monitoramento e gestão, incluindo o controle da produção e sistema de 

cadeia de custódia e cláusulas contratuais. O IMAC também participará do processo, 

cumprindo o papel de fiscalização das atividades de manejo florestal nas áreas de concessão. 

Além disso, o concessionário tem como obrigação realizar auditorias florestais 

independentes. Falou da importância de realizar acordos de cooperação técnica, junto ao 

Serviço Florestal Brasileiro (SFB), instituições de pesquisa e universidades, como UFAC e 

EMBRAPA, afirmando que é necessário a implementação de tecnologias para que o 

monitoramento funcione de forma efetiva. Explicou que caso o concessionário descumpra 

alguma das cláusulas contratuais, poderá sofrer as seguintes sanções estabelecidas pela 

SEMA: advertências, multas, execução da garantia de contrato e rescisão do contrato. 

Sequencialmente, Quelyson discorreu sobre os parâmetros do regime econômico e 

financeiro contrato. Sobre o valor de referência do contrato (VRC), explicou que é calculado 

com base no preço contratado (PC), na produtividade estimada e na área efetiva anual de 
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manejo florestal da UMF. O valor mínimo anual (VMA), definido em 30% do VRC, é um valo a 

ser pago anualmente à SEMA, independentemente de o concessionário explorar em 

determinado ano ou não. Em seguida, apresentou a proposta de distribuição dos recursos: o 

valor mínimo anual (VMA), destinado integralmente ao órgão gestor (SEMA); os demais 

valores (valor excedente ao VMA), serão destinados: ao Fundo Estadual de Desenvolvimento 

Florestal; ao município de abrangência das florestas estaduais; e ao órgão ambiental (IMAC). 

Comentou que os percentuais, com exceção do VMA, que será de 30% do VRC, estão em 

processo de definição. Em seguida, mostrou os requisitos necessários que o município deve 

possuir para acessar os recursos: a instituição de Conselho de Meio Ambiente, com 

participação social; e apresentação de plano de aplicação dos recursos, aprovado pelo 

Conselho. Além disso, referente ao plano de uso dos recursos, afirmou que é obrigatório que 

as ações de execução sejam voltadas para o apoio e promoção da utilização sustentável dos 

recursos florestais. Na sequência, explicitou como ocorre o acesso dos recursos no modelo 

das concessões federais, a partir de um fluxograma retirado de um material publicado pelo 

Imaflora em 2018. Logo após, apresentou imagens comparativas de áreas de concessão 

florestal na Flona do Jacundá e Flona do Jamari e de áreas que sofreram exploração ilegal 

nas mesmas unidades de conservação nacionais, disponibilizadas pelo Serviço Florestal 

Brasileiro. Quelyson chamou a atenção para a cobertura florestal, infraestrutura, estradas, 

organização das toras nos pátios, equipamentos, entre as duas formas de exploração, 

ressaltando a importância da atividade de manejo florestal. Finalizando a apresentação, 

Quelyson Lima falou sobre as próximas etapas a serem realizadas no processo: Consulta ao 

Conselho Consultivo do CFERG – mencionou que houve um grande trabalho para 

reestruturar o conselho gestor, e que a próxima etapa será convocar o conselho e 

apresentar a proposta; Consolidação da consulta e audiências públicas; Publicação do edital; 

Julgamento das propostas; Assinatura dos contratos; Execução e monitoramento dos 

contratos. Logo após finalizar a apresentação, informou que os interessados poderiam 

participar da consulta pública, acessando os documentos disponíveis no site institucional da 

SEMA. Comunicou que as propostas e manifestações poderão ser encaminhadas ao e-mail 

concessaoflorestal.ac@gmail.com, até o dia 15 de janeiro de 2020. Disse que a equipe da 

SEMA está à disposição para receber os interessados e esclarecer maiores informações. Em 

seguida, passou a palavra para Catherine Claros, que agradeceu a apresentação do 

engenheiro florestal, Quelyson Lima. Agradeceu e registrou a presença do Secretário de 

Estado de Meio Ambiente, o Sr. Israel Milani, e de representantes das seguintes instituições 

e da sociedade civil: FUNTAC, IMAC, TCE, UFAC, WWF-Brasil, Assimanejo, Batalhão da Polícia 

Ambiental, estudantes, empresários do setor madeireiro, empresas de consultoria, empresa 

STCP e a equipe técnica da SEMA. Logo após, convidou Israel Milani, Secretário de Estado de 

Meio Ambiente, para fazer o uso da palavra. Este, parabenizou Quelyson Lima pela 

apresentação, falou sobre o potencial florestal e madeireiro do estado do Acre, que detém 

cerca de 85% de sua cobertura florestal. Comentou que recentemente esteve participando 

da COP 25, em Madrid, e que, dentre as discussões, teve o prazer de falar sobre a concessão 

mailto:concessaoflorestal.ac@gmail.com
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florestal no Complexo de Florestas Estaduais do Rio Gregório (CFERG), onde estavam 

presentes investidores de diversas partes do mundo, representantes do KFW e do BIRD, que 

ficaram muito contentes com o que foi apresentado. Destacou que o setor madeireiro do 

estado é um dos setores que mais empregam, mais de 4 mil pessoas, e é também o setor 

que mais preserva a floresta. Salientou que para manter a floresta em pé é preciso gerar 

riqueza e renda dela, e aqui temos o exemplo da concessão florestal, uma alternativa para 

manter a floresta em pé, trazer o retorno financeiro para o estado e melhorar a qualidade de 

vida das pessoas que moram na floresta e/ou que dependem dela. Por fim, salientou que a 

proposta do edital está em processo de consulta pública para que todos possam fazer suas 

contribuições. Na sequência, Catherine Claros convidou a equipe técnica da SEMA para 

compor a mesa: Quelyson Lima (Chefe da DDF/SEMA), Ana Paula Freire (Coordenadora do 

NCF/SEMA), Sandra Pires (Consultora no NCF/SEMA), Erilene Lima (Engenheira Florestal no 

NCF/SEMA) e Victor Lima (Gestor do CFERG); e representantes da empresa STCP, Daniele 

Vigolo e Marcelo Wiecheteck. Logo após, abriu a sessão para a participação dos presentes, 

destacando que a manifestação poderia ocorrer de duas formas, através do preenchimento 

da ficha ou diretamente ao microfone. Moacyr Silva, do WWF-Brasil, parabenizou a equipe 

da SEMA e afirmou que vem acompanhando esse trabalho desde 2017. Com relação aos 

preços mínimos do edital, sobre os valores diferenciados conforme o tamanho das UMFs, 

perguntou quais foram os fatores levados em consideração para estabelecer tais preços, 

citando que achou esses valores baixos. Ademais, apontou dúvidas com relação ao preço 

mínimo do edital e o valor mínimo anual. Quelyson Lima salientou que o valor mínimo é 

aquele que o concessionário deverá pagar independente de ocorrer a exploração, sendo 

que, a partir do excedente, será feita a repartição dos benefícios. Com a palavra, Marcelo 

Wiecheteck esclareceu sobre a precificação da madeira, em linhas gerais, disse que para a 

constituição de tais valores foi realizada uma modelagem econômica, na qual foram 

consideradas diversas informações das próprias áreas, que iniciou pela definição do 

tamanho das UMFs. Com isso, salientou que uma informação muito importante foi o 

resultado do inventário florestal, elaborado especificamente para esse processo de 

concessão florestal. Disse ainda que é considerada a estrutura da floresta, em termos de 

grupos de espécies, e com isso, já se começa a criar uma ideia de valor. Informou que a 

modelagem também leva em consideração a agregação de valor, sendo necessário o 

trabalho de simular diferentes cenários da transformação da madeira, por exemplo, em 

serraria ou laminação. Citou que para isso foi levado em consideração todos os custos desse 

processo de transformação, além do período, devido a sazonalidade, isto é, os meses de 

trabalho por ano. Ademais, destacou que também foi considerada a venda da madeira, ou 

seja, sua comercialização, seja para o mercado doméstico ou para exportação. Informou que 

todas essas premissas adotadas influenciaram na geração dos preços mínimos; quer dizer, os 

preços foram resultantes das premissas que foram consideradas. Por fim, destacou que os 

preços estabelecidos também são derivados de simulações que consideraram o retorno 

econômico para o estado e para o concessionário, visando estipular um valor equilibrado, 
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por meio de um Valor Presente Líquido (VPL), para ambos. Finalizou dizendo que o equilíbrio 

entre eles resultou nos preços mínimos do edital. Em seguida, Adelaide de Fátima Oliveira, 

presidente do Sindicato das Indústrias de Madeireiras (Sindusmad) do Acre, perguntou se o 

prazo para consulta pública será de 30 (trinta) dias. Perguntou também se a elaboração do 

inventário florestal, elaboração do plano de manejo e a infraestrutura são de 

responsabilidade do concessionário. Outro questionamento foi com relação à precificação, 

se a STCP levou em consideração estudos realizados em âmbito nacional, ou, por exemplo, 

as espécies e as distâncias da localidade.  Ana Paula Freire informou que com relação à 

consulta pública, os documentos ficarão disponíveis no site da SEMA até o dia 15 de janeiro 

de 2020. Posteriormente, Marcelo Wiecheteck esclareceu sobre a modelagem da 

precificação, salientando que foram consideradas informações de mercado no estado, 

distância, logística, considerando que uma parcela vai para exportação, além da localização 

geográfica, sem dúvida. Dessa forma, destacou que os preços foram resultantes de uma 

série de premissas utilizadas, em nível local e estadual. Comentou que as faixas de valores 

apresentadas para os preços ainda serão discutidas pela secretaria para que os valores 

sejam definidos, onde deverá haver um equilíbrio, proporcionando que seja atrativo para o 

investidor e para o estado. Salientou que não se pode reduzir demais, até mesmo por se 

tratar de um bem público, também lembrando que os valores serão corrigidos anualmente. 

Em seguida, Cristiane Oliveira, Engenheira Florestal do IMAC, perguntou se o concessionário 

terá autonomia para escolher quais espécies ele irá explorar; também questionou se o 

concessionário terá que se instalar na sede de Tarauacá, visto que parte do recurso será 

destinado ao município. Por fim, perguntou como a SEMA identificará a comunidade local 

para a aplicação dos recursos. No tocante ao recurso que deverá ser aplicado diretamente 

na comunidade, Ana Paula Feire ressaltou que deverá ser utilizado para o bem comum, 

destacando que a comunidade poderá definir isso a partir da elaboração do plano de uso, 

que deverá ser aprovado pelo conselho municipal. Informou que o concessionário não tem a 

obrigação de se instalar no município de Tarauacá, que a SEMA não pode intervir quanto a 

isso. Victor Lima complementou dizendo que a questão da caracterização da comunidade 

local foi levantada, salientou sobre os lotes dos moradores das florestas que estão situados à 

frente da zona de produção, na zona populacional. Quelyson Lima salientou sobre o 

levantamento social feito pelo ITERACRE, em 2018, onde foi possível identificar os perfis dos 

moradores do CFERG, por exemplo, dos invasores, posseiros, agregados e dos titulares dos 

lotes. Sobre a escolha das espécies, comentou que foram realizadas discussões em conjunto 

com a PGE, onde foi levantada a possibilidade de se estabelecer um preço mínimo por grupo 

de espécies. Apontou que não adianta estabelecer que sejam exploradas determinadas 

espécies pelo concessionário se estas não tiverem mercado. Na oportunidade, Catherine 

Claros complementou sobre a questão das comunidades, informou que o Anexo 12 do pré-

edital define que comunidades locais são àquelas residentes nas Florestas Estaduais 

integrantes do CFERG, nos Projetos de Assentamentos e Resex Rio Liberdade, situadas no 

entorno do CFERG. Sobre a questão da instalação do concessionário no município, informou 
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que a SEMA se baseou no raio econômico que o SFB adota, que é de até 150 quilômetros do 

entorno, entretanto, este valor ainda não é definitivo. Posteriormente, Zenobio Silva, 

professor doutor da Universidade Federal do Acre (UFAC), perguntou como está a questão 

do Conselho Municipal do Meio Ambiente de Tarauacá, visto que é necessário este estar 

ativo para o repasse dos recursos ao município. Quelyson Lima informou que o município vai 

começar a ter acesso ao recurso quando a concessão estiver em execução. Citou sobre a 

preocupação da SEMA sobre a reativação deste conselho, onde foi possível realizar uma 

conversa com o secretário de meio ambiente do município na primeira semana de 

dezembro, destacando a importância de serem implementados esforços para a efetivação 

desta ação. Zenobio Silva também perguntou se haverá recursos para o apoio à pesquisa 

com a concessão de bolsas de estudo. Quelyson Lima explicitou que a SEMA não aplicará 

recursos da concessão florestal para esta finalidade, mas que é previsto um indicador 

bonificador no pré-edital, onde o concessionário poderá apoiar diretamente uma instituição 

de pesquisa, e desde que comprovado os resultados à SEMA, por meio, por exemplo, de 

monografias, artigos publicados, entre outros, então ele será bonificado. Isto é, se o 

concessionário apoiar e comprovar este apoio junto à SEMA, ele obterá um desconto sobre 

o valor a ser pago pelo preço da madeira. Zenobio Silva indagou a respeito do custo de 

produção, se este foi considerado para a constituição do preço mínimo. Marcelo Wiecheteck 

esclareceu que ele está incluído, porque no preço a ser pago por metro cúbico de madeira 

está sendo considerada uma simulação do que o concessionário terá que pagar a partir dos 

seus custos, ou seja, está embutido dentro da modelagem os custos e investimentos do 

concessionário na área. Explicitou que a partir dessa modelagem se obtém os preços 

mínimos para as UMFs como uma resultante dos custos e das receitas a serem  obtidas, ou 

seja, o quanto o concessionário poderá pagar pela madeira para que efetivamente consiga 

executar o seu negócio, considerando a transformação que ele decidir e as espécies que 

forem exploradas, de forma que seja vantajoso para ele e para o estado. Comentou que é 

diferente da situação da compra da madeira, como ocorre na FE do Antimary. Destacou que 

o preço mínimo é uma simulação do quanto que seria um preço justo para os dois lados, 

concessionário e estado. Outro ponto abordado por Zenobio Silva foi com relação à 

possibilidade de o concessionário explorar somente as melhores espécies, se nesse cenário 

não poderia se fazer um custo de oportunidade. Marcelo Wiecheteck ressaltou que na 

proposta de edital tem o chamado “valor mínimo anual (VMA)”, contextualizando que o 

concessionário faz uma oferta e se compromete com a exploração, então, se ele não 

explorar, terá que pagar o VMA ao estado, que está estipulado em 30% do valor de 

referência do contrato (VRC). Destacou que isso gera uma certa garantia ao estado de que a 

operação florestal não ficará parada. Quelyson Lima complementou que como o VRC é 

calculado a partir da capacidade de produção da floresta, e o VMA é obtido a partir deste 

valor, de certa forma o concessionário pagará considerando todas as espécies passíveis de 

exploração presentes na área. Moacyr Silva questionou sobre a participação das 

comunidades no processo de monitoramento dos contratos através do conselho consultivo, 
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citando que acompanhar esse processo é uma das atribuições dos conselheiros. Salientou 

que na apresentação foi citado sobre o processo de monitoramento e sugeriu que deve ser 

incluído a participação e transparência de cada uma das etapas da concessão para as 

comunidades. Citou que foi desenvolvido junto às associações que participam do conselho 

um plano que contém uma proposta de como as associações pretendem ou gostariam de 

participar de cada uma das etapas. Informou que pretendem apresentar formalmente este 

plano na reunião de posse do conselho gestor, sugerindo que o mesmo possa ser 

incorporado como um dos instrumentos de acompanhamento social. Outra questão 

abordada por Moacyr, foi sobre uma dúvida que surgiu após as discussões realizadas, com 

relação aos custos com a elaboração do plano de manejo e dos planos operacionais anuais 

(POAs), se estes desde o início do contrato serão do concessionário. Comentou que no PAOF 

de 2020, na seção que aborda sobre os investimentos e recursos financeiros para o processo 

de concessão, consta um valor destinado para elaboração de planos de manejo e POAs, 

portanto, isso gerou uma dúvida. A respeito do primeiro ponto levantado, Quelyson Lima 

destacou que com certeza a comunidade vai participar do processo de monitoramento da 

concessão florestal, citando que inclusive é obrigatória a participação do conselho gestor, 

mencionou que o que foi apresentado no slide é apenas um exemplo dos atores que atuarão 

nesse processo. Ana Paula Freire informou que os custos de elaboração de planos de manejo 

e POAs previstos no PAOF referem-se à atividade de manejo florestal na FE do Antimary e 

não para o CFERG, enfatizando que todos os custos de elaboração e infraestrutura serão do 

concessionário. Quelyson Lima complementou dizendo que o que ocorre na FE do Antimary 

é uma concessão não onerosa. Sobre a questão do monitoramento, Victor Lima citou a 

realização da auditoria florestal independente que também avalia essa questão da 

participação dos grupos e partes interessadas. Em seguida, Erilene Lima comentou a respeito 

dos recursos financeiros da concessão, discutido anteriormente, salientando que são duas 

fontes de recurso, o advindo do pagamento do preço pela madeira e o do indicador social. A 

respeito dos custos do edital, citou que para empresas possam participar da concessão 

florestal, é preciso ter capital, salientando a respeito do pagamento da garantia contratual, 

estabelecida em 40% do VRC, ressaltando que a atividade é voltada para àqueles que estão 

bem estruturados financeiramente, tendo em vista que, diante de todos os custos previstos, 

deverão ter lucro. Na sequência, Patrícia Roth, engenheira florestal da SEMA, perguntou se 

existe uma obrigação da contratação de mão de obra local e de capacitação. Sobre o 

envolvimento das comunidades, perguntou se estas estão participando das reuniões, e como 

está sendo feito esse envolvimento. Também perguntou sobre como será o acesso a esses 

recursos. Com relação à participação, Quelyson Lima disse que foram realizadas oficinas com 

as comunidades locais, informou que a WWF-Brasil também realizou algumas oficinas sobre 

concessão na localidade, assim como o IMAFLORA. Também citou que eles participaram da 

audiência pública em Tarauacá, destacando que não é um assunto novo para eles, os quais já 

estão bem envolvidos com a temática. Concernente aos empregos locais, Sandra Pires 

comentou que a SEMA não estabelece uma porcentagem ou um número para que seja 
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contratado pelo concessionário, mas indiretamente estimula para que isso aconteça através 

dos indicadores bonificadores. Citou o exemplo do indicador bonificador voltado para a 

capacitação de mão de obra local, onde o concessionário poderá ser bonificado, dessa 

forma, a partir da mão de obra capacitada, é gerado um estímulo para que ele contrate 

essas pessoas. Erilene Lima comentou sobre o acesso ao recurso, onde ficará disponível em 

uma conta específica. Informou que a comunidade deverá fazer parte do conselho municipal 

e então eles poderão tomar as decisões. A ideia é que também se trabalhe com projetos 

socioprodutivos, por exemplo. Disse, inclusive, que a secretaria de meio ambiente do 

município poderá fazer reformas, comprar equipamentos, para também poder apoiar nessa 

parte de monitoramento, entre outros. Posteriormente, Zenobio Silva salientou sobre a 

previsão de certificação no pré-edital, destacando que um dos critérios para alcançar essa 

certificação é a contratação da mão de obra local. Victor Lima enfatizou que a SEMA deseja 

que o concessionário se certifique, onde se tem vários princípios incluídos referentes à 

questão social, destacando que haverá um ganho socioambiental muito maior comparado à 

uma empresa não certificada. Quelyson Lima destacou que a partir do momento que a 

empresa assumir o compromisso de se certificar na proposta técnica do processo licitatório, 

se tornará uma obrigação contratual que deverá ser mantida até o final do contrato. Ana 

Paula Freire disse que quem ganhar a concessão florestal, dificilmente não exportará parte 

da produção, salientando que para isso é praticamente uma exigência do mercado a 

certificação, destacando que é um nicho de mercado. Citou o exemplo da concessionária 

AMATA, que é certificada, pois o mercado de exportação da empresa exige essa certificação. 

Patrícia Roth apontou dúvidas com relação à exploração dos produtos florestais não 

madeireiros, perguntou se será a mesma empresa concessionária. Quelyson Lima destacou 

que a proposta do edital está voltada somente para a exploração da madeira em tora. 

Sandra Pires acrescentou dizendo que a Lei de Gestão de Florestas Públicas estabelece os 

produtos e serviços que podem ser concedidos, e mesmo que na proposta de edital 

estivesse prevista a exploração dos produtos florestais não madeireiros, a comunidade local 

teria prioridade no acesso. Dirlei Bersch, do TCE-AC, citou que viu no Anexo 13 do pré-edital 

sobre a exploração dos produtos florestais não madeireiros, destacando que o documento 

permite essa possibilidade de exploração. Quelyson Lima explicou que anteriormente 

estavam sendo feitas discussões que abriam para esta possiblidade por meio de receitas 

acessórias, entretanto, foi decidido ser retirada, e agradeceu pela observação apontada. Por 

fim, destacou que o concessionário poderá apoiar essa atividade feita pela comunidade, 

sendo bonificado por isso. Perguntou se havia outras perguntas. Não havendo, finalizou a 

audiência pública, agradeceu a presença e participação de todos, a presença de 

representantes de secretarias, ONGs, instituições, e demais participantes que vieram 

acrescentar.  
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