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APRESENTAÇÃO 

 

A Lei nº 11.284, de 2 de março de 2006, estabelece três modelos de gestão de florestas 
públicas para a produção sustentável: criação de Unidades de Conservação (Florestas Nacionais, 
Estaduais e Municipais); destinação não onerosa para uso comunitário; e concessão florestal. 

A concessão florestal permite à pessoa jurídica, por meio de processo licitatório, praticar 
manejo florestal sustentável para exploração de produtos e serviços em uma Unidade de Manejo 
Florestal (UMF). É vedada a titularidade imobiliária, o acesso ao patrimônio genético, o uso 
significativo dos recursos hídricos, a exploração mineral, da fauna e a comercialização de crédito de 
carbono.  

Para a gestão eficiente dos contratos de concessão florestal, é necessário que haja o 
monitoramento das atividades propostas e obrigações contratuais assumidas pelo concessionário e 
pelo Serviço Florestal Brasileiro (SFB), de forma a garantir a sustentabilidade das florestas e gerar 
benefícios sociais, econômicos e ambientais. 

O monitoramento dos contratos de concessão das florestas públicas federais considera, 
dentre outros aspectos, a implementação do Plano de Manejo Florestal Sustentável (PMFS), a 
proteção de espécies endêmicas e ameaçadas de extinção, a proteção dos corpos d’água, a proteção 
da floresta contra incêndios, o desmatamento e as explorações ilegais, a dinâmica de 
desenvolvimento da floresta, as condições de trabalho, a existência de conflitos socioambientais e a 
qualidade da indústria de beneficiamento, como previsto no Decreto nº 6.063, de 20 de março de 
2007. 

O monitoramento abrange o acompanhamento da execução das cláusulas do contrato de 
concessão, como as referentes às obrigações do concessionário, à aferição da produção e à 
manutenção das condições de habilitação estabelecidas no edital de licitação, e a avaliação do 
alcance das propostas técnicas. 

Para realizar a gestão das florestas públicas federais, o Serviço Florestal Brasileiro articula 
com outros órgãos e entidades responsáveis pelo licenciamento, controle e fiscalização das 
atividades florestais. As atividades de controle e fiscalização ambiental estão a cargo dos órgãos do 
Sistema Nacional de Meio Ambiente (Sisnama), entre eles o Instituto Brasileiro do Meio Ambiente 
e dos Recursos Naturais Renováveis (Ibama). Em âmbito federal, o Ibama fiscaliza, expede licença, 
aplica sanções, aprova e monitora os PMFS das Unidades de Manejo Florestal (UMFs), das 
florestas públicas. 

Cabe ao Ibama, ainda, estruturar formas de atuação conjunta com os órgãos seccionais e 
locais do Sisnama para fiscalização e proteção das florestas e firmar convênios ou acordos de 
cooperação. Os órgãos seccionais e locais, por meio dos mesmos instrumentos, podem delegar ao 
Ibama a aprovação e o monitoramento do PMFS das UMFs das florestas públicas estaduais e 
municipais. 

Os resultados do monitoramento dos contratos de concessão são apresentados no Relatório 
Anual de Gestão de Florestas da União, como previsto no parágrafo 2º do art. 53 da Lei nº 
11.284/2006. Os sistemas utilizados deverão conter dispositivos de consulta por meio da internet. 
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 Esta primeira edição do Manual destina-se ao público em geral e aos técnicos do Serviço 
Florestal Brasileiro encarregados de monitorar os contratos de concessão florestal do Edital de 
Concessão Florestal nº 01/2008, localizados na Floresta Nacional do Jamari, por meio da 
sistematização de procedimentos operacionais e de gestão contratual. 

Posteriormente, serão editados manuais que irão agregar aspectos específicos de cada edital 
de concessão, com base nos procedimentos estabelecidos nesta primeira edição. 

 
 

 

Antonio Carlos Hummel 

Diretor-Geral do Serviço Florestal Brasileiro 
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1. METODOLOGIA DE AVALIAÇÃO 

  

O monitoramento do cumprimento do contrato de concessão e outras regulamentações 
pertinentes será conduzido por meio da análise de documentação e visitas técnicas às UMFs 
realizadas periodicamente por técnicos das equipes do SFB da Gerência de Monitoramento e 
Auditorias Florestais, da Gerência de Concessões Florestais, da Unidade Regional e de funcionários 
terceirizados contratados para esse fim.  

Para auxiliar a coleta de dados, adotar-se-á o uso de itens de avaliação divididos em dois 
módulos, que facilitarão e orientarão os trabalhos da equipe de monitoramento. O módulo 1 
contempla as cláusulas contratuais e está subdividido nos seguintes submódulos: Manejo 
Florestal; Arrecadação; e Monitoramento. O módulo 2 aborda os indicadores de classificação e/ou 
bonificação e subdivide-se em: Menor impacto ambiental; Maior benefício social; Maior eficiência; 
e Maior agregação de valor na região. 

Cada submódulo contém as seguintes especificações para cada item de avaliação: Método; 
Material necessário; Período de verificação; e Parâmetro de Avaliação. 

O Módulo de Indicadores de Classificação e/ou Bonificação contém ainda as especificações: 
Obrigação Contratual e Bonificador.  

Os itens de avaliação são organizados em formulários próprios e avaliados em períodos 
distintos (conforme determinado pela cláusula contratual ou pelo indicador), de forma regular 
(mensal e anual), esporádica ou pontual, conforme descrito no Anexo III. O quadro 1 apresenta as 
categorias de avaliação dos itens a serem utilizadas no preenchimento dos formulários. 

 
Quadro 1 - Categorias para análise dos itens de avaliação. 
 

Categoria de avaliação Sigla Descrição 

Atende às cláusulas 
contratuais 

ACC O item atende às cláusulas contratuais. 

Atende à proposta 
técnica* 

APT O item atende à proposta técnica. 

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

Recomendação RE 
Orientação técnica que não implica sanções 
administrativas. 

Sujeito às sanções 
administrativas 

SSA 
Descumprimento de qualquer uma das obrigações 
estabelecidas no contrato. 

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

Nota:* Referente ao Módulo Indicadores. 
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2. PLANEJAMENTO 

 
2.1. Ações anteriores às visitas técnicas 

No período que antecede a realização de uma visita técnica, algumas providências devem ser 
tomadas pela Gerência de Monitoramento e Auditorias Florestais ou delegada aos técnicos da 
Unidade Regional, para garantir a eficiência das atividades no campo, tais como: contato prévio 
com responsável técnico (RT) e com o concessionário; logística – solicitação de passagens, diárias, 
veículos e condutor; consulta prévia à documentação pertinente; documentação elaborada pela parte 
concedente e preparação do material de campo.  

 

a) Contato prévio com o RT e o concessionário 

O Gerente Executivo, ou servidor por ele designado, deverá estabelecer contato por telefone 
e correio eletrônico com o RT e o concessionário, com antecedência mínima de 15 (quinze) dias da 
visita técnica.  Na ocasião, devem ser informados a data, o horário, a duração e os motivos da visita 
e a obrigatoriedade da presença do RT durante a atividade e (ou) de funcionário designado pelo 
concessionário para prestar apoio técnico e fornecer informações pertinentes ao objetivo da visita. 

 

b) Logística – solicitação de passagens, diárias, veículos e condutor 

O gerente executivo, ou servidor por ele designado, deverá solicitar providências aos setores 
responsáveis quanto à emissão de passagens aéreas, diárias e veículo com condutor para locomoção 
da equipe, com antecedência mínima de 10 (dez) dias da data prevista da visita técnica. 

 

c) Consulta prévia à documentação pertinente 

Para realização da visita técnica, faz-se necessária consulta prévia aos documentos relativos 
ao processo em questão e outros relativos à execução das operações de campo constantes do Plano 
de Manejo Florestal Sustentável (PMFS) e do Plano Operacional Anual (POA), para comparação 
com as informações que serão obtidas na visita. 

 Documentos necessários:  

− Autorização para Exploração (Autex); 

− contrato de concessão; 

− Inventário Florestal (IF) 100%; 

− mapas (logístico da Unidade de Produção Anual – UPA, da UMF e vias de acesso internas e 
externas); 

− relatórios; 

− Documentos de Origem Florestal (DOFs) ou Guias Florestais; 

− notas fiscais; 

− planilhas de produção mensal; e 

− documentação elaborada pelo SFB. 
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d) Preparação do material de campo 

O técnico responsável pela visita deve solicitar à Gerência os seguintes materiais de campo: 
máquina fotográfica digital com cartão de memória, cabo USB, carregador, bateria ou pilha 
recarregável, GPS, material de primeiros socorros, prancheta, lápis, borracha, trena, formulários de 
campo e mapas. 

Equipamentos de segurança, como  perneiras, protetor auricular e capacete, serão fornecidos 
pelo SFB e ficarão sob responsabilidade do técnico durante sua participação nos quadros da 
gerência. O SFB deve fornecer ainda uniformes e Equipamentos de Proteção Individual (EPIs). 
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3. EXECUÇÃO DO MONITORAMENTO 

A seguir, estão apresentados os 42 itens que são avaliados e monitorados pela Gerência de 
Concessões Florestais (Gecof) e pela Gerência de Monitoramento e Auditorias Florestais (Gemaf) 
durante a vigência dos contratos de concessão florestal. 

 

MF1 – Apresentação do PMFS ao Ibama: ato de protocolar o documento PMFS no Ibama para 
análise técnica e jurídica. 

MF2 – Envio do PMFS ao SFB: envio oficial do documento PMFS ao SFB, com protocolo do 
Sistema de Gestão Arquivística de Documentos (Sigad), após sua aprovação pelo Ibama. 

MF3 – Envio do Plano Operacional Anual (POA) ao Ibama: ato de protocolar o documento 
POA no Ibama para análise técnica e jurídica. 

MF4 – Envio do Plano Operacional Anual (POA) ao SFB: envio oficial do documento POA ao 
SFB, com protocolo do Sigad, após sua aprovação pelo Ibama. 

MF5 – Piqueteamento: delimitação das áreas especiais com restrição ao manejo florestal dentro da 
UMF, com piquetes. 

MF6 – Marcos de poligonação: marcos instalados nos locais pré-definidos pelo SFB, ao longo das 
linhas poligonais, para a delimitação da UMF. 

MF7 – Condições de acesso e permanência de pessoas na UMF: condições de identificação e 
segurança necessárias para o acesso e permanência de pessoas na UMF, observando-se o proposto 
pelo concessionário e aprovado pelo SFB.  

MF8 – Início das atividades de exploração: início das atividades exploratórias, definidas na IN nº 
05 do Ibama, de 11 de dezembro de 2006, como corte, derrubada, extração da madeira e extração de 
resíduos, na primeira UPA. 

MF9 – Período de embargo: período entre 15 de dezembro e 15 de maio de cada ano, que tem as 
atividades exploratórias suspensas em razão das condições climáticas. 

AR1 – Pagamento pelos custos do edital: pagamento a ser realizado pelo concessionário no 
primeiro ano do contrato de concessão, dividido em quatro parcelas trimestrais de igual valor, com a 
finalidade de custear as despesas da elaboração do edital.  

AR2 – Pagamento pelos produtos madeireiros explorados e transportados: pagamento a ser 
realizado pelo concessionário, referente à exploração de toras, com base no DOF ou documento 
equivalente do período de um mês. 

AR3 – Pagamento pelos produtos madeireiros explorados e não transportados: pagamento a 
ser realizado pelo concessionário, referente às toras derrubadas que ainda estão dentro da UMF após 
o fim da exploração da UPA. 
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AR4 – Pagamento pelo material lenhoso residual retirado da Unidade de Trabalho (UT) e 
transportado: pagamento a ser realizado pelo concessionário, referente à exploração de material 
lenhoso residual, com base no DOF ou documento equivalente do período de um mês. 

AR5 – Pagamento pelo material lenhoso residual retirado da UT e não transportado: 
pagamento a ser realizado pelo concessionário, referente à exploração de material lenhoso residual 
que está ainda dentro da UMF após o fim da exploração da UPA.  

AR6 – Pagamento pelos produtos não madeireiros explorados e comercializados: pagamento a 
ser realizado pelo concessionário, referente à exploração de produto não madeireiro, com base nas 
notas fiscais e no DOF ou documento equivalente do período de um mês. 

AR7 – Pagamento pelos produtos não madeireiros explorados e não comercializados: 
pagamento a ser realizado pelo concessionário, referente à exploração de produto não madeireiro 
explorado que ainda não foi retirado da UMF após o fim da exploração da UPA. 

AR8 – Pagamento pelos serviços explorados: pagamento a ser realizado pelo concessionário, 
referente à exploração de serviços, com base nas notas fiscais do período de um mês. 

AR9 – Pagamento do Valor Mínimo Anual: pagamento a ser realizado pelo concessionário 
anualmente de valor mínimo definido no contrato, caso o valor pago pela exploração de produtos e 
serviços não atinja esse valor. 

AR10 – Recomposição da garantia contratual: ato de recompor o valor da garantia após sua 
execução pelo SFB em razão de descumprimento contratual. 

AR11 – Atualização monetária da garantia contratual: atualização do valor prestado como 
garantia contratual pelo concessionário para cobrir a execução do tempo total do contrato ou 
enquanto persistir a responsabilidade do concessionário pela execução do objeto do contrato. 

MO1 – Condições de habilitação do concessionário: condições de habilitação e qualificação 
exigidas na licitação, que devem ser mantidas durante toda a execução do contrato. 

MO2 – Atualização do inventário dos bens: registro e inventário dos bens do concessionário 
vinculados à concessão. 

MO3 – Relatório de Produção Mensal: documento declaratório de produção, separado por tipo de 
produto ou serviço: exploração de toras, material lenhoso residual, produtos não madeireiros, 
serviços e processamento de toras. 

MO4 – Relatório Anual da Gestão dos Recursos Florestais: documento relativo ao manejo e à 
produção dos produtos e serviços florestais correspondente ao período de um ano a partir da 
assinatura do contrato. 

MO5 – Relatório Informativo do Sistema de Inventário Florestal Contínuo: documento que 
contém os dados coletados e as informações da instalação e medição das parcelas permanentes 
referentes ao período de um ano a partir da data de assinatura do contrato. 
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MO6 – Auditorias Independentes: são auditorias realizadas por entidades reconhecidas pelo SFB, 
de caráter independente, em prazos não superiores a três anos, cujos custos são de responsabilidade 
do concessionário.    

MO7 – Sistema de Rastreamento do Transporte de Produtos Florestais: sistema que permite 
rastrear a localização e identificar os veículos que transportam produtos florestais. 

MO8 – Sistema de Cadeia de Custódia: sistema que permite identificar individualmente a origem 
das toras do PMFS em qualquer etapa, desde a floresta até o processamento. 

Ia1 – Monitoramento da dinâmica de crescimento e da recuperação da floresta: 
monitoramento realizado pelo concessionário em áreas de parcelas permanentes que compõem o 
Sistema de Inventário Florestal Contínuo (IFC).  

Ia2 – Redução de danos à floresta remanescente durante a exploração florestal: proporção de 
áreas de floresta aberta para a implantação de estradas secundárias, trilhas de arraste, pátios e pela 
derruba em uma Unidade de Produção Anual. 

Ia3 – Implementação de programas de conservação da fauna: implementação de programas de 
monitoramento da fauna segundo diretrizes estabelecidas pelo SFB, com resultados refletidos em 
medidas de conservação adotadas no manejo florestal. 

Ia4 – Apoio e participação em projetos de pesquisa: apoio a projetos de pesquisa de interesse da 
ciência florestal, direcionados à ecologia, ao manejo, à utilização e à conservação de florestas 
tropicais e aspectos sociais e culturais associados, em áreas da UMF e nas linhas de pesquisa de 
interesse do SFB.  

Ib1 – Geração de empregos locais: proporção de empregos gerados nos municípios de 
abrangência do lote de concessão.  

Ib2 – Geração de empregos da concessão florestal (empregos totais): estoque médio de 
empregos com registro em carteira assinada na indústria e na UMF vinculadas à concessão. 

Ib3 – Política afirmativa de gênero: proporção de empregos gerados a pessoas do sexo feminino 
em relação a pessoas do sexo masculino. 

Ib4 – Investimento em infraestrutura e serviços para a comunidade local: valor investido na 
comunidade em bens e serviços definidos a partir de audiências entre a comunidade local com 
anuência do Conselho Consultivo da Floresta Nacional (Flona), além daqueles decorrentes de 
obrigações oriundas do contrato de concessão.  

Ib5 – Fornecimento de matéria-prima para utilização pela indústria local: volume de matéria-
prima oriunda da concessão florestal que é destinado às indústrias localizadas nos municípios da 
área de concessão, expresso como porcentagem da produção em volume. 

Ic1 – Diversidade de produtos explorados na Unidade de Manejo Florestal: número de 
produtos explorados na UMF (categoria 1 – madeira em tora; categoria 2 – material lenhoso 
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residual; e categoria 3 – produtos não madeireiros). 

Ic2 – Diversidade de espécies exploradas na Unidade de Manejo Florestal: número de espécies 
exploradas na UMF para fins de produção de madeira em tora. 

Ic3 – Diversidade de serviços explorados na Unidade de Manejo Florestal: número de serviços 
explorados (categoria I – hospedagem; categoria II – atividades de esporte de aventura; e categoria 
III – visitação de observação da natureza). 

Ic4 – Implantação e manutenção de sistemas de gestão e desempenho de qualidade 
socioambiental: certificação independente aplicada nas operações realizadas na UMF objeto da 
concessão expedida por unidade credenciada para os sistemas FSC (Forest Stewardship Council), 
Cerflor (Programa Brasileiro de Certificação Florestal), ISO (International Standarization 
Organization) série 9.000, série 14.000 e série 16.000. 

Id1 – Grau de processamento local do produto: proporção de agregação de valor à matéria-prima 
extraída da floresta, considerando a responsabilidade direta do concessionário.  



 18

3.1.  Cláusulas Contratuais 

 

a) Manejo Florestal 
 

MF1 – Apresentação do PMFS ao Ibama 

O PMFS é apresentado ao Ibama em até seis meses após a assinatura do contrato. 
Método: enviar ofício ao concessionário, com solicitação da cópia do protocolo de entrega do 
PMFS no Ibama.  
Material necessário: ofício resposta do concessionário e cópia do protocolo de entrega do PMFS. 
Período de verificação: a qualquer momento até seis meses a partir da assinatura do contrato. 
Parâmetro de avaliação: cumprimento do prazo estabelecido no contrato. Exceção para atrasos por 
motivos fortuitos e de força maior. 
 

MF2 – Envio do PMFS ao SFB  

O PMFS é enviado ao SFB em até quinze dias após aprovação pelo Ibama. 
Método:  

a) aguardar o envio do PMFS, em cópia eletrônica e impressa, no prazo estabelecido; e 
b) enviar ofício ao concessionário solicitando o PMFS, caso este não tenha sido entregue, e 

comunicando as possíveis penalidades pelo descumprimento do contrato. 
Material necessário: PMFS.  
Período de verificação: primeiro dia útil após vencimento do prazo. 

Parâmetro de avaliação: cumprimento do prazo estabelecido no contrato. Exceção para atrasos por 
motivos fortuitos e de força maior.  
 

MF3 – Apresentação do POA ao Ibama
1
 

O POA é apresentado ao Ibama em tempo suficiente para que seja aprovado sem que prejudique o 
início das atividades de exploração no prazo determinado. 
Método: enviar ofício ao concessionário, com solicitação da cópia do protocolo de entrega do POA 
no Ibama, 30 dias antes do fim do prazo para o início das atividades de exploração. 
Material necessário: ofício resposta do concessionário e cópia do protocolo de entrega do POA. 
Período de verificação: a qualquer momento a partir da aprovação do PMFS pelo Ibama. 
Parâmetro de avaliação: cumprimento do prazo em tempo suficiente para que o POA seja aprovado 
sem que prejudique o início das atividades de exploração. 
 

MF4 – Envio do POA ao SFB 

O POA é apresentado ao SFB até quinze dias após aprovação pelo Ibama. 

                                                 
1 Este verificador não está descrito nos contratos de concessão florestal. Contudo, por se tratar de etapa sequencial ao 
envio do PMFS, o SFB deverá acompanhar esta atividade, já que é o passo que antecede o início das atividades na área 
de exploração. 
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Método: 
a) aguardar o envio do POA, em cópia eletrônica e impressa, no prazo estabelecido; e 
b) enviar ofício ao concessionário solicitando o POA, caso este não tenha sido entregue, e 

comunicando possíveis penalidades pelo descumprimento do contrato. 
Material necessário: POA. 
Período de verificação: primeiro dia útil após vencimento do prazo. 

Parâmetro de avaliação: cumprimento do prazo estabelecido no contrato. Exceção para atrasos por 
motivos fortuitos e de força maior. 
 

MF5 – Piqueteamento 

O piqueteamento das áreas especiais com restrição ao manejo florestal dentro da UMF é realizado 
no prazo determinado. 
Método: verificar no campo se o piqueteamento está de acordo com o documento “Norma Técnica 
para demarcação das UMFs da Flona do Jamari”, do SFB. Para isso, será selecionado 
aleatoriamente 10% do perímetro das áreas especiais a serem observadas durante a visita técnica.  
Material necessário: documento “Norma Técnica para demarcação das UMFs da Flona do Jamari”, 
do SFB. 
Período de verificação: até cinco anos a partir da assinatura do contrato ou no início da exploração 
quando os limites da UPA coincidirem com os limites da UMF. 
Parâmetro de avaliação: cumprimento das diretrizes específicas estabelecidas no documento 
“Norma Técnica para demarcação das UMFs da Flona do Jamari” no prazo estabelecido no 
contrato.  
 

MF6 – Marcos de poligonação 

Os marcos de poligonação são implantados e mantidos de acordo com as normas, padrões e locais 
predefinidos pelo SFB, com picadas de dois metros de largura ao longo das linhas poligonais. Nos 
casos em que os limites da UPA coincidirem com os limites da UMF, os marcos são implantados 
antes da exploração. 
Método: verificar no campo se os marcos de poligonação estão de acordo com o documento 
“Norma Técnica para demarcação das UMFs da Flona do Jamari”, do SFB. Para isso, serão 
selecionados aleatoriamente 10% dos marcos a serem observados durante a visita técnica. 
Material necessário: documento “Norma Técnica para demarcação das UMFs da Flona do Jamari”, 
do SFB. 
Período de verificação: até cinco anos a partir da assinatura do contrato ou no início da exploração 
quando os limites da UPA coincidirem com os limites da UMF. 
Parâmetro de avaliação: cumprimento das diretrizes específicas estabelecidas no documento 
“Norma Técnica para demarcação das UMFs da Flona do Jamari” no prazo estabelecido no 
contrato.  
 

MF7 – Condições de acesso e permanência de pessoas na UMF 

As condições de acesso à UMF de trabalhadores e visitantes são propostas pelo concessionário e 
aprovadas pelo SFB e devem estar de acordo com o Plano de Manejo da Unidade de Conservação.  
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Método:  

a) solicitar ao concessionário documento que define as normas de acesso até seis meses após a 
assinatura do contrato; 

b) realizar consulta ao Plano de Manejo da Unidade de Conservação; 
c) analisar a proposta e, em seguida, apresentar recomendações ou aprovar as normas; e 
d) verificar o cumprimento das normas sugeridas. 

Material necessário: proposta do concessionário, lista de trabalhadores, visitantes e veículos que 
estão no interior da UMF. 
Período de verificação: seis meses a partir da assinatura do contrato e a cada visita na UMF. 
Parâmetro de avaliação: cumprimento da proposta aprovada pelo SFB.  
 

MF8 – Início das atividades de exploração 

As atividades de exploração são iniciadas, salvo casos fortuitos, aos doze meses a partir da 
assinatura do contrato ou no primeiro dia útil após período de embargo, quando o prazo final 
ocorrer nesse intervalo. Todavia, estão condicionadas à emissão da Autex pelo Ibama, uma vez 
cumpridas as cláusulas MF1 e MF3. 
Método:  

a) analisar a documentação relacionada à primeira UPA a ser explorada: POA aprovado pelo 
Ibama e Autex correspondente; e 

b) realizar visita técnica na UPA e observar se existem atividades de exploração: corte, arraste e 
transporte. 

Material necessário: Autex, POA, cópia de DOF, mapas da UPA e das UTs . 
Período de verificação: trinta dias após a emissão da Autex se não coincidente com o período de 
embargo. 
Parâmetro de avaliação: cumprimento do prazo estabelecido no contrato. Exceção para atrasos por 
motivos fortuitos e de força maior.  
 

MF9 – Período de embargo 

As atividades de exploração florestal de madeira e material lenhoso residual da exploração, incluindo o 
corte, o arraste dentro das UTs, o transporte entre as UTs e os pátios intermediários, são suspensas no 
período entre 15 de dezembro e 15 de maio de cada ano. Nesse período, são admitidas apenas as 
atividades pré e pós-exploratórias (IN nº 05, de 11 de dezembro de 2006), bem como o transporte para a 
retirada de madeira na floresta a partir de toras de pátios de concentração marginais localizados às 
margens das estradas principais, desde que previamente autorizadas pelo SFB. 
Método:  

a) verificar se houve solicitação de transporte no período de embargo por parte do 
concessionário; 

b) realizar visita técnica na UPA e verificar se a atividade de transporte está seguindo as 
condições aprovadas pelo SFB e ICMBio (quando o transporte incluir vias fora da UMF e 
dentro da UC); e 

c) observar se o período de embargo está sendo respeitado, ou seja, se as atividades de 
exploração (corte, arraste e transporte) não estão sendo executadas. 
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Material necessário: solicitação especial de transporte.  
Período de verificação: verificações aleatórias dentro do período de embargo.  
Parâmetro de avaliação: cumprimento integral das restrições no período de embargo e das 
condições para o transporte durante esse período.   
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b) Arrecadação 

 

AR1 – Pagamento pelos custos do edital 

Os valores dos custos do edital são pagos pelo concessionário de acordo com o especificado no 
contrato. 
Método: verificar o valor devido e conferir a efetivação do pagamento no Sistema Integrado de 
Administração Financeira do Governo Federal (Siafi) / Secretaria do Tesouro Nacional (STN). 
Material necessário: comprovantes de pagamento. 
Período de verificação: após o primeiro dia do vencimento de cada parcela. 
Parâmetro de avaliação: pagamento integral das parcelas devidas no prazo determinado no contrato. 
 

AR2 – Pagamento pelos produtos madeireiros explorados e transportados 

O pagamento pelos produtos madeireiros explorados e transportados é realizado até o décimo dia do 
mês subsequente àquele em que se deu a emissão dos documentos. 
Método:  

a) conferir o volume transportado no mês por meio do DOF ou documento equivalente; 
b) analisar o Relatório de Produção Mensal e as informações do DOF ou documento 

equivalente; 
c) calcular o valor devido de acordo com a classificação das espécies exploradas por grupo; e 
d) conferir a efetivação do pagamento no Siafi/STN. 

Material necessário: DOF ou documento equivalente, Relatório de Produção Mensal e 
comprovantes de pagamento no Siafi/STN. 
Período de verificação: itens a, b e c – do primeiro ao nono dia do mês subsequente ao transporte; e 
item d – após o décimo dia do mês subsequente. 
Parâmetro de avaliação: pagamento do valor devido no prazo estabelecido no contrato. 
 

AR3 – Pagamento pelos produtos madeireiros explorados e não transportados 

O pagamento pelos produtos madeireiros explorados e não transportados é realizado ao final do 
período de exploração de cada UPA e após apresentação do Relatório Anual da Gestão dos Recursos 
Florestais. 
 Método:  

a) analisar o Relatório Anual da Gestão dos Recursos Florestais em comparação com os 
Relatórios de Produção Mensal, com as informações do DOF ou documento equivalente e 
pagamentos mensais já efetuados; 

b) calcular o volume de madeira abatida e não transportada por espécie;  
c) conferir a efetivação do pagamento no Siafi/STN; e 
d) realizar visita técnica quando necessário. 

Material necessário: Relatório Anual da Gestão dos Recursos Florestais, Relatório de Produção 
Mensal, relatórios de visitas de monitoramento e comprovantes de pagamento no Siafi/STN. 
Período de verificação: itens a, b – do primeiro ao nono dia do mês subsequente ao fim do período 
de exploração florestal; item c – a partir do dia estipulado como prazo máximo para o pagamento; e 
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item d – a partir do primeiro dia após o fim da exploração florestal.  
Parâmetro de avaliação: pagamento do valor devido até o prazo máximo estabelecido para o 
pagamento. 
  

AR4 – Pagamento pelo material lenhoso residual retirado da UT e transportado 

O pagamento pelo material lenhoso residual retirado da UT  e transportado é realizado até o décimo 
dia do mês subsequente àquele em que se deu a emissão dos documentos. 
Método: 

a) conferir o volume/peso transportado no mês por meio do DOF ou documento equivalente; 
b) analisar o Relatório de Produção Mensal e as informações do DOF ou documento 

equivalente; 
c) calcular o valor devido e conferir a efetivação do pagamento no Siafi/STN; 
d) verificar no campo a veracidade dos dados informados no Relatório de Produção Mensal. 

Material necessário: DOF ou documento equivalente, Relatório de Produção Mensal e 
comprovantes de pagamento no Siafi/STN. 
Período de verificação: itens a, b e c – do primeiro ao nono dia do mês subsequente ao transporte; e 
item d – após o décimo dia do mês subsequente. 
Parâmetro de avaliação: pagamento do valor devido no prazo estabelecido no contrato.  
  

AR5 – Pagamento pelo material lenhoso residual retirado da UT e não transportado 

O pagamento pelo material lenhoso residual retirado da UT e não transportado é realizado ao final 
do período de exploração de cada UPA e após a apresentação do Relatório Anual da Gestão dos 
Recursos Florestais.  
Método:  

a) analisar o Relatório Anual da Gestão dos Recursos Florestais em comparação com os 
Relatórios de Produção Mensal e as informações do DOF ou documento equivalente e 
pagamentos mensais já efetuados; 

b) calcular o valor devido e conferir a efetivação do pagamento no Siafi/STN; e 
c) realizar visita técnica quando necessário. 

Material necessário: Relatório Anual da Gestão dos Recursos Florestais em comparação com os 
comprovantes de pagamento no Siafi/STN. 
Período de verificação: itens a e b – do primeiro ao nono dia do mês subsequente ao fim do período 
de exploração florestal; item c – após o décimo dia do mês subsequente; e item d – a partir do 
primeiro dia após o fim da exploração florestal. 
Parâmetro de avaliação: pagamento do valor devido até o prazo máximo estabelecido para o 
pagamento. 
 

AR6 – Pagamento pelos produtos não madeireiros explorados e comercializados 

O pagamento pelos produtos não madeireiros explorados e comercializados é realizado até o 
décimo dia do mês subsequente ao que se deu a emissão dos documentos.  
Método: 

a) quantificar os produtos não madeireiros explorados no mês por meio de notas fiscais de 
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vendas e Relatório de Produção Mensal e, quando aplicável, informações do DOF ou 
documento equivalente; 

b) analisar o Relatório de Produção Mensal e, quando aplicável, informações do DOF ou 
documento equivalente e compará-lo com as informações dos documentos fiscais; 

c) conferir a efetivação do pagamento no Siafi/STN; e 
d) verificar no campo a veracidade dos dados informados no Relatório de Produção Mensal. 

Material necessário: notas fiscais, Relatórios de Produção Mensal e, quando pertinente, informações 
do DOF ou documento equivalente e comprovantes de pagamento no Siafi/STN. 
Período de verificação: após o décimo dia do mês subsequente àquele em que se deu a emissão dos 
documentos. 
Parâmetro de avaliação: pagamento do valor devido no prazo estabelecido no contrato.  
 

AR7 – Pagamento pelos produtos não madeireiros explorados e não comercializados 

O pagamento pelos produtos não madeireiros retirados da UT e não comercializados é realizado ao 
final do período de exploração de cada UPA e após a apresentação do Relatório Anual da Gestão 
dos Recursos Florestais.  
Método:  

a) analisar o Relatório Anual da Gestão dos Recursos Florestais em comparação com os 
Relatórios de Produção Mensal e, quando pertinente, as informações do DOF ou documento 
equivalente e pagamentos mensais já efetuados; 

b) calcular o valor devido e conferir a efetivação do pagamento no Siafi/STN; e 
c) realizar visita técnica quando for pertinente. 

Material necessário: Relatório de Produção Mensal e, quando pertinente, as informações do DOF ou 
documento equivalente e comprovantes de pagamento no Siafi/STN. 
Período de verificação: itens a, b e c – do primeiro ao nono dia do mês subsequente ao fim do 
período de exploração; item d – após o décimo dia do mês subsequente. 
Parâmetro de avaliação: pagamento do valor devido até o prazo máximo estabelecido para o 
pagamento. 
 

AR8 – Pagamento pelos serviços explorados 

O pagamento sobre o faturamento líquido pela exploração de serviços na UMF é realizado até o 
décimo dia do mês subsequente à realização dessas atividades.  

Método: 
a) identificar as categorias de serviços explorados e seus respectivos faturamentos no mês por 

meio de notas fiscais, comprovantes de serviços e Relatório de Produção Mensal; 
b) analisar o Relatório de Produção Mensal e compará-lo com as informações dos documentos 

fiscais e demais comprovantes; 
c) conferir a efetivação do pagamento no Siafi/STN; e 
d) verificar no campo a veracidade dos dados informados no Relatório de Produção Mensal. 

Material necessário: notas fiscais, Relatórios de Produção Mensal e comprovantes de pagamento no 
Siafi/STF. 
Período de verificação: após o décimo dia do mês subsequente àquele em que se deu a emissão dos 
documentos. 
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Parâmetro de avaliação: pagamento do valor devido no prazo estabelecido no contrato. 
 

AR9 – Pagamento do Valor Mínimo Anual 

O pagamento do Valor Mínimo Anual está de acordo com as condições estabelecidas pelo SFB e é 
realizado a cada doze meses a partir da assinatura do contrato. 
Método:  

a) quantificar o valor pago pela exploração dos produtos madeireiros até a data do pagamento 
do Valor Mínimo Anual, por meio dos comprovantes de pagamento emitidos pelo 
Siafi/STN; 

b) comparar o valor efetivamente arrecadado até a data do pagamento do Valor Mínimo Anual 
com os valores já pagos pela exploração de produtos nos doze meses anteriores e calcular a 
diferença a ser paga; 

c) informar o valor a ser pago pelo concessionário, caso os valores pagos nos doze meses 
anteriores não atinja o valor mínimo anual; e 

d) conferir a efetivação do pagamento no Siafi/STN, quando for o caso. 
Material necessário: comprovante de pagamento no Siafi/STN.  
Período de verificação: a cada doze meses a partir da assinatura do contrato condicionado à 
aprovação do PMFS pelo Ibama.  
Parâmetro de avaliação: pagamento do valor devido no prazo estabelecido no contrato.  
 

AR10 – Recomposição da garantia 

O valor da garantia, quando executada pelo SFB de acordo com o disposto no contrato, é 
recomposto no prazo máximo de trinta dias após notificação do concessionário da sua execução. 
Método:  

a) solicitar, por meio de ofício, o pagamento do valor devido para recomposição da garantia; 
b) conferir a efetivação do pagamento no Siafi/STN; e 
c) efetivar correção monetária da parcela inadimplida. 

Material necessário: ofício ao concessionário com Aviso de Recebimento (AR) e comprovante de 
pagamento no Siafi/STN. 
Período de verificação: primeiro dia após o vencimento do prazo de trinta dias do recebimento da 
notificação pelo concessionário. 
Parâmetro de avaliação: pagamento do valor devido no prazo estabelecido no contrato.  
 

AR11 – Atualização monetária da garantia 

A garantia contratual é atualizada anualmente com base na variação do Índice Nacional de Preços 
ao Consumidor Amplo (IPCA)/ Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística (IBGE) do período, de 
modo que seu montante cubra a execução total do contrato durante sua vigência.  
Método:  

a) aplicar o índice de reajuste sobre o valor da garantia e estabelecer o valor da atualização; 
b) solicitar, por meio de ofício, o pagamento do valor devido para atualização da garantia; e 
c) conferir a efetivação do pagamento no Siafi/STN. 

Material necessário: ofício ao concessionário com Aviso de Recebimento (AR) e comprovante de 
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pagamento no Siafi/STN. 
Período de verificação: a cada doze meses, a partir da data de assinatura do contrato.  
Parâmetro de avaliação: pagamento do valor devido no prazo estabelecido no contrato. 
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c) Monitoramento 
 

MO1 – Condições  de habilitação do concessionário 

As condições de habilitação e qualificação exigidas na licitação são mantidas durante a execução do 
contrato, em compatibilidade com as obrigações assumidas. 
Método:  

a) solicitar o envio dos documentos exigidos na fase de habilitação atualizados conforme edital 
do lote de concessão correspondente; 

b) analisar a documentação recebida; e 
c) verificar a qualquer momento, mediante denúncias ou suspeitas, a manutenção das 

condições de habilitação do concessionário. 
Material necessário: documentos exigidos no processo de habilitação atualizados. 
Período de verificação: a cada doze meses, a partir da data da assinatura do contrato e, 
extraordinariamente, mediante algum fato superveniente. 
Parâmetro de avaliação: cumprimento integral das condições de habilitação definidas no contrato. 
 

MO2 – Atualização do inventário dos bens 

O inventário e o registro dos bens vinculados à concessão são atualizados anualmente. 
Método:  

a) solicitar cópia do inventário e registro dos bens atualizados a serem incluídos no Relatório 
Anual de Gestão dos Recursos Florestais; e 

b) verificar no campo os dados do inventário e registro de bens. 
Material: cópia do inventário e registro dos bens atualizados. 
Período de verificação: a cada doze meses, a partir da data da assinatura do contrato. 
Parâmetro de avaliação: cumprimento do prazo de envio do inventário dos bens e existência dos 
bens declarados. 
 

MO3 – Relatório de Produção Mensal 

O Relatório de Produção Mensal é enviado até o décimo dia de cada mês subsequente à exploração, 
nos formatos digital e impresso, de acordo com as diretrizes do SFB, com as informações da 
produção mensal, ainda que relativo à produção igual a zero. 
Método:  

a) verificar o envio do relatório no prazo adequado; 
b) enviar ofício ao concessionário solicitando o relatório, caso este não tenha sido entregue, e 

comunicando as possíveis penalidades pelo descumprimento do contrato; 
c) conferir se o relatório atende às diretrizes do SFB, com informações relativas à exploração 

de toras, material lenhoso residual, produtos não madeireiros, serviços e ao controle e 
processamento de toras; e 

d) comparar os dados do relatório com DOFs ou documento equivalente, notas fiscais e outros 
documentos de verificação da produção. 

Material necessário: Relatório de Produção Mensal, DOFs ou documento equivalente, notas fiscais, etc. 
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Período de verificação: após o décimo dia do mês subsequente. 
Parâmetro de avaliação: cumprimento do prazo de entrega do Relatório de Produção Mensal com 
absoluta acurácia dos dados apresentados. 
 

MO4 – Relatório Anual da Gestão dos Recursos Florestais 

O relatório, em modelo estabelecido pelo SFB, é enviado até trinta dias após completar o período anual de 
exploração florestal (15 de maio a 15 de dezembro), com as informações sobre a gestão dos recursos 
florestais da UPA explorada. 
Método: 

a) verificar se o relatório foi enviado no prazo adequado; 
b) enviar ofício ao concessionário solicitando o relatório, caso este não tenha sido entregue, e 

comunicando possíveis penalidades pelo descumprimento do contrato; 
c) conferir se o relatório atende às diretrizes do SFB; e 
d) comparar os dados do Relatório Anual com os Relatórios de Produção Mensal. 

Material necessário: Relatório Anual da Gestão dos Recursos Florestais e Relatórios de Produção 
Mensal. 
Período de verificação: primeiro dia útil após o prazo de entrega do relatório. 
Parâmetro de avaliação: cumprimento do prazo de entrega do Relatório Anual da Gestão dos 
Recusos Florestais, com absoluta acurácia dos dados apresentados. 
 

MO5 – Relatório Informativo do Sistema de Inventário Florestal Contínuo   

O Relatório Informativo do Sistema de Inventário Florestal Contínuo é apresentado em cópia digital 
e impressa pelo concessionário ao SFB junto com o Relatório Anual da Gestão dos Recursos 
Florestais e deve conter todas as informações referentes ao Inventário Florestal Contínuo. 
Método:  

a) verificar se o relatório foi enviado no prazo adequado; 
b) enviar ofício ao concessionário solicitando o relatório, caso este não tenha sido entregue, e 

comunicando possíveis penalidades pelo descumprimento do contrato; 
c) conferir se o relatório atende às diretrizes do SFB; e 
d) realizar visita de campo quando pertinente.  

Material necessário: Relatório Informativo do Sistema de Inventário Florestal Contínuo.   
Período de verificação: primeiro dia útil após o prazo de entrega do relatório. 
Parâmetro de avaliação: cumprimento do prazo de entrega do Relatório Informativo do Sistema de 
Inventário Florestal Contínuo, com absoluta acurácia dos dados apresentados. 
 

MO6 – Auditorias Independentes 

As auditorias florestais independentes são realizadas nas UMFs de acordo com os preceitos da Lei 
11.284/2006, em prazos não superiores a três anos.  
Método:  

a) verificar o período de ocorrência das auditorias e a contratação das entidades auditoras pelo 
concessionário, de acordo com o estabelecido no contrato; 

b) verificar a condução das auditorias florestais independentes de acordo com os 
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procedimentos estabelecidos nas diretrizes do Instituto Nacional de Metrologia, 
Normalização e Qualidade Industrial (Inmetro) – Requisitos de Avaliação da Conformidade 
para Concessão em Florestas Públicas; 

c) avaliar relatório da auditoria independente;  
d) dar publicidade ao sumário executivo do relatório; e 
e) pedir esclarecimentos e providências ao concessionário em relação a não conformidades 

identificadas na auditoria. 
Material necessário: processo de convocação da Auditoria Florestal Independente, processo de 
contratação do Organismo de Auditoria Florestal e Relatório de Auditoria. 
Período de verificação: a cada três anos, a partir da data de assinatura do contrato, ou após a 
condução de uma auditoria independente. 
Parâmetro de avaliação: cumprimento do prazo para contratação da empresa de auditoria e 
adequação ao contrato, quando for o caso.  
 

MO7 – Rastreamento de veículos  

O Sistema de Monitoramento e Rastreamento do Transporte de Produtos Florestais (SMR) está 
implantado e operante de acordo com regulamentação do SFB. 
Método:  

a) verificar a contratação dos prestadores de serviço pelos concessionários e produtos gerados 
de acordo com regulamentação do SFB; 

b) acompanhar, de forma sistemática, o funcionamento e as informações geradas; e 
c) elaborar relatórios de análise do rastreamento dos veículos. 

Material necessário: contratos e relatórios de rotina do sistema. 
Período de verificação: antes do início de cada período de exploração florestal (15 de maio), 
conforme alertas emitidos pelo sistema e aleatoriamente ao longo do período de exploração. 
Parâmetro de avaliação: cumprimento integral das normas legais, diretrizes técnicas e obrigações 
contratuais. 
 

M08 – Cadeia de custódia 

O Sistema de Cadeia de Custódia, que permite o controle do volume de madeira explorada desde a 
floresta até a saída do primeiro local de processamento, é mantido pelo concessionário. 
Método:  

a) análise documental: 
a.1) observar se os campos da Planilha de Produção Mensal, do DOF ou documento 
equivalente, Planilha de Controle de Processamento de Toras e notas fiscais estão 
preenchidos adequadamente; 
a.2) acompanhar as informações do sistema de cadeia de custódia; 
a.3) informar sobre não conformidades identificadas pelo sistema; e 
a.4) acionar monitoramento de campo para verificação. 

b) visita no campo (Anexo IV) 
b.1) identificar as árvores (espécie e numeração) e suas respectivas toras. O 
procedimento será feito de forma amostral;  
b.2)  medir o volume das toras  selecionadas e comparar com os dados descritos na  
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Planilha de Produção Mensal de Toras apresentada; e 
b.3)  orientar o concessionário para as devidas correções nessa etapa da cadeia de 
custódia quando esta apresentar erros. 
 

c) visita ao primeiro local de processamento  
c.1) conferir a numeração das toras transportadas dos pátios até  o primeiro local de 
processamento e  comparar com a  Planilha de Produção Mensal; 
c.2) verificar a separação das toras oriundas da concessão das demais fontes de matéria-
prima; 
c.3) verificar o controle do processamento das toras da concessão, de acordo com a 
Planilha Mensal de Processamento de Matéria-Prima, conferindo o volume dos produtos 
e resíduo gerados; e 

 c.4) orientar o concessionário para as devidas correções nessa etapa da cadeia de 
custódia quando esta apresentar erros. 

Material necessário: Planilha de Produção Mensal de Toras e Planilha Mensal de Processamento de 
Matéria-Prima, DOF ou documento equivalente, relatórios oriundos do sistema de controle, notas 
fiscais, trena, fita diamétrica, mapa da UPA e IF100%. 
Período de verificação: aleatoriamente, na floresta, do início ao fim da exploração, e também 
durante todo o período de atividade no primeiro local de processamento. 
Parâmetro de avaliação: cumprimento das diretrizes do SFB. 
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3.2. Indicadores de classificação e/ou bonificação 

 

a) Menor impacto ambiental 

 

Ia1 – Monitoramento da dinâmica de crescimento e da recuperação da floresta  

 As parcelas permanentes são instaladas e medidas conforme as diretrizes indicadas pelo SFB e em 
número apresentado na proposta técnica e podem atingir o índice de bonificação. 
Método:  

a) conferir no POA os dados referentes às parcelas permanentes, como número, tamanho e 
localização; 

b) analisar o Relatório Informativo do Sistema de Inventário Florestal Contínuo e comparar 
com o POA; 

c) localizar todas as parcelas na UPA e selecionar aleatoriamente uma parcela para verificar no 
campo; 

d) conferir se a instalação da parcela obedece às diretrizes do SFB; 
e) verificar, no Relatório Anual da Gestão dos Recursos Florestais, a solicitação de 

bonificação; e 
f) verificar se o índice para bonificação foi alcançado. 

Material necessário: POA, mapa da UPA, Relatório Informativo do Sistema de Inventário Florestal 
Contínuo, trena de 50 m, fita métrica ou diamétrica. 
Período de verificação: no 24º mês após a assinatura do contrato e anualmente em cada UPA. 
Parâmetro de avaliação: cumprimento integral das diretrizes técnicas para estabelecimento de 
parcelas permanentes, proposta técnica do concessionário e índices de bonificação definidos pelo 
SFB no prazo estabelecido no contrato.  
Obrigação contratual: sim. 
Bonificador: sim. 
 

Ia2 – Redução de danos à floresta remanescente durante a exploração florestal 

 A proporção de áreas de florestas abertas para a implantação de estradas secundárias, trilhas de 
arraste, pátios e pela derruba atende ao estabelecido na proposta técnica e pode atingir o índice de 
bonificação.  
Método:  

a) aplicar as diretrizes de avaliação de impactos elaborada pelo SFB; 
b) verificar, no Relatório Anual da Gestão dos Recursos Florestais, a solicitação de 

bonificação; e 
c) verificar se o índice para bonificação foi alcançado. 

Material necessário: indicado nas diretrizes de avaliação de impactos. 
Período de verificação: a primeira verificação em 24 meses após assinatura do contrato e as demais 
a cada doze meses. 
Parâmetro de avaliação: cumprimento integral das diretrizes técnicas para a redução de danos à 
floresta remanescente durante a exploração florestal, proposta técnica do concessionário e índices 
de bonificação definidos pelo SFB no prazo estabelecido no contrato.  
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Obrigação contratual: sim 
Bonificador: sim. 
 

Ia3 – Implementação de programas de conservação da fauna 

Os programas de conservação de fauna são implementados de acordo com as diretrizes 
estabelecidas pelo SFB e atingem o índice de bonificação.  
Método:  

a) verificar, no Relatório Anual da Gestão dos Recursos Florestais, a solicitação de 
bonificação; 

b) analisar se os programas de conservação de fauna atendem às diretrizes estabelecidas pelo 
SFB; 

c) realizar visitas de campo quando for pertinente; e 
d) verificar se o índice para bonificação foi alcançado. 

Material necessário: Relatório Anual da Gestão dos Recursos Florestais, requerimento do 
concessionário e relatório consubstanciado. 
Período de verificação: a partir de doze meses da assinatura do contrato, após solicitação do 
concessionário.  
Parâmetro de avaliação: cumprimento integral das diretrizes técnicas para implementação de 
programas de conservação da fauna e índices de bonificação definidos pelo SFB. 
Obrigação contratual: não. 
Bonificador: sim. 
 

Ia4 – Apoio e participação em projetos de pesquisa 

Os projetos de pesquisa são desenvolvidos na UMF por meio de acordos com instituições de 
pesquisa. 
Método: 

a) verificar, no Relatório Anual da Gestão dos Recursos Florestais, a solicitação de 
bonificação; 

b) verificar se as propostas de linhas de pesquisa a serem conduzidas com o apoio do 
concessionário atendem às linhas temáticas estabelecidas pelo SFB, a saber: ecologia; 
manejo florestal tanto em aspectos técnicos como em aspectos sociais e culturais; e 
utilização e conservação de florestas tropicais;  

c) verificar se os projetos de pesquisa possuem autorização do Instituto Chico Mendes de 
Conservação e Biodiversidade (ICMBio); 

d) verificar se os produtos gerados com a pesquisa (relatório final de projeto de pesquisa, 
publicação científica em revista indexada, tese, dissertação, monografia e trabalhos de 
conclusão de curso de graduação) atendem às diretrizes do SFB; e 

e) verificar se o índice para bonificação foi alcançado. 
Material necessário: propostas de pesquisa, acordos do concessionário com instituições de pesquisa 
e documentos de resultados da pesquisa.  
Período de verificação: a partir de doze meses da assinatura do contrato, após solicitação do 
concessionário.  
Parâmetro de avaliação: cumprimento dos índices de bonificação definidos pelo SFB.  



 33

Obrigação contratual: não. 
Bonificador: sim. 
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b) Maior benefício social 
 

Ib1 – Geração de empregos locais 

 A proporção de empregos locais gerados nos municípios onde se situa a concessão, representada 
pelo IEL (Índice de Empregos Locais), está de acordo com a proposta técnica. 
Método:  

a) consultar, por meio da folha de pagamento, o registro dos funcionários com Carteira de 
Trabalho e Previdência Social (CTPS) no Ministério do Trabalho e outras formas de 
contratação durante todos os meses do ano; 

b) verificar, por meio da Justiça Eleitoral, se os títulos eleitorais dos funcionários pertencem 
aos municípios de abrangência e se sua emissão ocorreu no mínimo doze meses antes da sua 
admissão na empresa ou 24 meses antes da apuração; 

c) verificar relatórios dos Auditores Fiscais do Trabalho de inspeções de rotina ou requisitadas 
pelo SFB ou terceiros quanto ao cumprimento da legislação trabalhista para os empregos 
diretamente ligados à concessão florestal; 

d) coletar as informações in loco nos livros de registro de empregados do concessionário para 
cálculo do Estoque Líquido de Empregos;  

e) calcular o IEL, por meio da proporção de empregos gerados localmente nos municípios de 
abrangência do lote de concessão. A proporção é dada pela razão entre o somatório do 
estoque líquido de empregados locais no período de janeiro a dezembro e o somatório do 
estoque líquido total de empregos entre janeiro e dezembro; e 

Material necessário: carteiras de trabalho, títulos de eleitor, livro de registro de empregados e folha 
de pagamento. 
Período de verificação: a primeira verificação em 24 meses após assinatura do contrato e as demais 
a cada doze meses. 
Parâmetro de avaliação: cumprimento integral da proposta técnica do concessionário no prazo 
estabelecido no contrato. 
Obrigação contratual: sim. 
Bonificador: não. 
 

Ib2 – Geração de empregos da concessão florestal (empregos totais) 

O estoque médio de empregados com registro em carteira está de acordo com a proposta técnica e 
pode atingir o índice de bonificação. 
Método: 

a) consultar, por meio da folha de pagamento, o registro dos funcionários com CTPS no 
Ministério do Trabalho e outras formas de contratação; 

b) coletar as informações in loco nos livros de registro de empregados do concessionário para 
cálculo do Estoque Líquido de Empregos;  

c) calcular o somatório do estoque médio de empregos diretos mantidos pelo concessionário, 
entre janeiro e dezembro, em indústria localizada nos municípios de abrangência do lote de 
concessão e nas atividades de manejo florestal dentro da UMF da concessão florestal; 

d) verificar, no Relatório Anual da Gestão dos Recursos Florestais, a solicitação de 
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bonificação; e 
e) verificar se o índice para bonificação foi alcançado. 

Material necessário: carteiras de trabalho e folha de pagamento. 
Período de verificação: a primeira verificação em 36 meses após assinatura do contrato e as demais 
a cada doze meses. 
Parâmetro de avaliação: cumprimento integral da proposta técnica do concessionário e índices de 
bonificação definidos pelo SFB no prazo estabelecido no contrato.  
Obrigação contratual: sim. 
Bonificador: sim. 
 

Ib3 – Política afirmativa de gênero 

 O índice de inclusão de gênero (IIG) atinge índice de bonificação. 
Método:  

a) verificar, no Relatório Anual da Gestão dos Recursos Florestais, a solicitação de 
bonificação; 

b) consultar, por meio da folha de pagamento, o registro dos funcionários com CTPS no 
Ministério do Trabalho e outras formas de contratação; 

c) coletar as informações in loco nos livros de registro de empregados do concessionário para 
cálculo do Estoque Líquido de Empregos;  

d) calcular a proporção (IIG); 
e) verificar, no Relatório Anual da Gestão dos Recursos Florestais, a solicitação de 

bonificação; e 
f) verificar se o índice para bonificação foi alcançado. 

Material necessário: carteira de trabalho, folha de pagamento, livros de registro de empregados e 
Relatório Anual da Gestão dos Recursos Florestais. 
Período de verificação: a partir de doze meses da assinatura do contrato, após solicitação do 
concessionário.  
 Parâmetro de avaliação: cumprimento dos índices de bonificação definidos pelo SFB.  
Obrigação contratual: não. 
Bonificador: sim. 
 

Ib4 – Investimento em infraestrutura e serviços para a comunidade local 

O valor investido em infraestrutura e serviços para a comunidade local está de acordo com a 
proposta técnica. 
Método:  

a) verificar se concessionário seguiu norma específica do SFB que disciplina o processo de 
consulta para a destinação dos recursos; 

b) verificar as atas de reuniões do conselho consultivo da Flona e das audiências públicas; 
c) conferir extratos de conta bancária exclusiva; 
d) conferir comprovantes dos investimentos; e 
e) verificar os investimentos na comunidade local. 

Material necessário: atas de reuniões e extratos bancários. 
Período de verificação: a primeira verificação em 24 meses após assinatura do contrato e as demais 
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a cada doze meses. 
Parâmetro de avaliação: cumprimento integral da proposta técnica do concessionário no prazo 
estabelecido no contrato. 
Obrigação contratual: sim. 
Bonificador: não. 
 

Ib5 – Fornecimento de matéria-prima para utilização pela indústria local 

Parte do volume de matéria-prima oriunda da concessão florestal é destinada às indústrias 
localizadas nos municípios da área de concessão e atinge o índice de bonificação.  
Método:  

a) verificar, no Relatório Anual da Gestão dos Recursos Florestais, a solicitação de bonificação 
por fornecimento de matéria-prima para utilização pela indústria local; 

b) identificar, por meio do DOF ou documento equivalente, os empreendimentos locais 
compradores da matéria-prima procedente da UMF; e 

c) verificar se o índice para bonificação foi alcançado. 
Material necessário: DOF ou documento equivalente. 
Período de verificação: a partir de doze meses da assinatura do contrato, após solicitação do 
concessionário.  
Parâmetro de avaliação: cumprimento dos índices de bonificação estabelecidos pelo SFB.  
Obrigação contratual: não. 
Bonificador: sim. 
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c) Maior eficiência 

 

Ic1 – Diversidade de produtos explorados na Unidade de Manejo Florestal 

A diversidade de produtos explorados atende ao estabelecido na proposta técnica e pode atingir o 
índice de bonificação.  
Método: 

a) verificar quais produtos foram incluídos na proposta técnica; 
b) conferir o volume de madeira em tora e volume ou peso de material lenhoso residual 

transportados no mês por meio do DOF ou documento equivalente e compará-los com o 
Relatório de Produção Mensal; 

c) verificar se o volume transportado de material lenhoso residual atinge o mínimo de 30% do 
volume da madeira em tora;  

d) quantificar os produtos não madeireiros explorados no mês por meio de notas fiscais de 
vendas e Relatório de Produção Mensal; 

e) verificar se o valor pago pelos produtos não madeireiros é de no mínimo 5% do total pago 
ao poder concedente referente à madeira em tora auferida na concessão; 

f) verificar, no Relatório Anual da Gestão dos Recursos Florestais, a solicitação de 
bonificação; e 

g) verificar se o índice para bonificação foi alcançado. 
Material: Relatório de Produção Mensal, Relatório Anual da Gestão dos Recursos Florestais, DOF 
ou documento equivalente e notas fiscais. 
Período de verificação: a primeira verificação em 36 meses após assinatura do contrato e as demais 
a cada doze meses. 
Parâmetro de avaliação: cumprimento integral da proposta técnica do concessionário e índices de 
bonificação definidos pelo SFB no prazo estabelecido no contrato.  
Obrigação contratual: sim. 
Bonificador: sim. 
 

Ic2 – Diversidade de espécies exploradas na Unidade de Manejo Florestal 

O número de espécies exploradas para fins de produção de madeira em tora atende ao estabelecido 
na proposta técnica e pode atingir o índice de bonificação. 
Método:  

a) verificar o número de espécies que foi incluído na proposta técnica; 
b) quantificar o número de espécies exploradas e seus respectivos volumes por meio do DOF 

ou documento equivalente; 
c)  verificar se essas espécies atingem as seguintes proporções: 2% do volume total de tora 

explorado no ano ou 4% do valor pago pelo preço do produto madeira em tora no ano; 
d) verificar, no Relatório Anual da Gestão dos Recursos Florestais, a solicitação de 

bonificação; e 
e) verificar se o índice para bonificação foi alcançado. 

Material: DOF ou documento equivalente e Relatório Anual da Gestão dos Recursos Florestais. 
Período de verificação: a primeira verificação em 36 meses após assinatura do contrato e as demais 
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a cada doze meses. 
 Parâmetro de avaliação: cumprimento integral da proposta técnica do concessionário e índices de 
bonificação definidos pelo SFB no prazo estabelecido no contrato.  
Obrigação contratual: sim. 
Bonificador: sim. 
 

Ic3 – Diversidade de serviços explorados na Unidade de Manejo Florestal 

A diversidade de serviços explorados atende ao estabelecido na proposta técnica e pode atingir o 
índice de bonificação. 
Método:  

a) verificar se a exploração de serviços foi incluída na proposta técnica; 
b) identificar as categorias de serviços explorados no mês por meio de notas fiscais de serviços, 

comprovantes de serviços e Relatório de Produção Mensal; 
c) verificar se as categorias atingem o mínimo de 5% em relação ao total pago pelos produtos 

madeireiros e se cada uma representa pelo menos 20% do faturamento com serviços; 
d) verificar, no Relatório Anual da Gestão dos Recursos Florestais, a solicitação de 

bonificação; e 
e) verificar se o índice para bonificação foi alcançado. 

Material necessário: notas fiscais, comprovantes de serviços, Relatório de Produção Mensal e 
Relatório Anual da Gestão dos Recursos Florestais. 
Período de verificação: a primeira verificação em 48 meses após assinatura do contrato e as demais 
a cada doze meses. 
Parâmetro de avaliação: cumprimento integral da proposta técnica do concessionário e índices de 
bonificação definidos pelo SFB no prazo estabelecido no contrato.  
Obrigação contratual: sim. 
Bonificador: sim. 
 

Ic4 – Implantação e manutenção de sistemas de gestão e desempenho de qualidade 

socioambiental (certificação independente) 

A empresa mantém certificação independente dos sistemas Cerflor, FSC ou ISO, para as operações 
de manejo florestal realizadas na UMF objeto da concessão. 
Método:  

a) verificar, no Relatório Anual da Gestão dos Recursos Florestais, a solicitação de 
bonificação; 

b) verificar documentação comprobatória da certificação florestal da UMF; 
c) verificar se o requerimento mínimo para bonificação foi alcançado; e 
d) verificar se o índice para bonificação foi alcançado. 

Material necessário: documentação relacionada, Relatório Anual da Gestão dos Recursos Florestais, 
certificado válido e resumo público do processo de certificação. 
Período de verificação: a partir de doze meses da assinatura do contrato, após solicitação do 
concessionário.  
Parâmetro de avaliação: cumprimento integral dos índices de bonificação definidos pelo SFB.  
Obrigação contratual: não. 
Bonificador: sim. 
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d) Maior agregação de valor na região 
 

 Id1 – Grau de processamento local do produto 

A proporção de agregação de valor à matéria-prima extraída da floresta atende ao estabelecido em 
proposta técnica. 
Método:  

a) verificar, por meio das Planilhas Mensais de Processamento de Matéria-Prima, DOF ou 
documento equivalente e relatórios do sistema de cadeia de custódia, o volume de toras 
consumidas por ano; 

b) verificar o valor recolhido pelo pagamento da madeira em tora e calcular o valor médio por 
m3; 

c) verificar, por meio de notas fiscais da empresa, o valor faturado com madeira processada 
advinda da UMF; 

d) calcular a proporção entre o volume de madeira processada e o volume total explorado, por 
meio do sistema de rastreamento de cadeia de custódia; 

e) calcular o valor médio pago pela madeira em tora para o poder concedente; e 
f) calcular o fator de agregação de valor de acordo com o edital de concessão. 

Material necessário: DOF ou documento equivalente, Planilha de Processamento de Toras e notas 
fiscais. 
Período de verificação: a primeira verificação em 36 meses após assinatura do contrato e as demais 
a cada doze meses. 
Parâmetro de avaliação: cumprimento integral da proposta técnica do concessionário no prazo 
estabelecido no contrato.  
Obrigação contratual: sim. 
Bonificador: não. 
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4. SANÇÕES CONTRATUAIS 

 

O descumprimento por parte do concessionário de qualquer item de avaliação pertinente ao 
respectivo contrato pode implicar  aplicação das seguintes sanções administrativas, sem prejuízo das 
responsabilidades civil e criminal: 

 I – advertência; 

II – multa de 10% sobre o Valor da Proposta de Preço, nos casos de qualquer situação de 
inexecução parcial ou total das obrigações assumidas; 

III – suspensão temporária de participação em licitação e impedimento de contratar com a 
Administração, por prazo não superior a dois anos; 

 IV – 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. 

 O SFB aplicará as sanções administrativas conforme previsão contratual. 
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ANEXO I 

 

FORMULÁRIO DE AVALIAÇÃO DE DOCUMENTAÇÃO 
CONCESSIONÁRIO: Nº PROCESSO: 

UMF: UT: Folha: 01 

UPA: DATA: 

MÓDULO 1: CLÁUSULAS CONTRATUAIS 

MANEJO FLORESTAL 

Item de avaliação Observações 
Categoria de 

avaliação 

MF1 - Apresentação do PMFS ao Ibama   

MF2 - Envio do PMFS ao SFB   

MF3 - Apresentação do POA ao Ibama   

MF7 - Condições de acesso e permanência de pessoas na 
UMF 

  

MF8 - Início das atividades de exploração   

 

ARRECADAÇÃO 

Item de avaliação Observações Categoria de 
avaliação 

AR1 - Pagamento pelos custos do edital   

AR2 - Pagamento pelos produtos madeireiros explorados 
e transportados 

  

AR3 - Pagamento pelos produtos madeireiros explorados e 
não transportados 

  

AR4 - Pagamento pelo material lenhoso residual retirado 
da UT e transportado 

  

AR5 - Pagamento pelo material lenhoso residual retirado da 
UT e não transportado 

  

AR6 - Pagamento pelos produtos não madeireiros 
explorados e comercializados 

  

AR7 - Pagamento pelos produtos não madeireiros 
explorados e não comercializados 

  

AR8 - Pagamento pelos serviços explorados   

AR9 - Pagamento do Valor Mínimo Anual   

AR10 - Recomposição da garantia   

AR11 - Atualização monetária da garantia   

 

MONITORAMENTO 

Item de avaliação Observações 
Categoria de 

avaliação 

MO1 - Condições de habilitação do concessionário   

MO2 - Atualização do inventário dos bens   

MO3 - Relatório de Produção Mensal   

Continua... 



 44

Continuação... 

FORMULÁRIO DE AVALIAÇÃO DE DOCUMENTAÇÃO 

CONCESSIONÁRIO: Nº PROCESSO: 

UMF: UT: Folha: 02 

UPA: DATA: 

MÓDULO 1: CLÁUSULAS CONTRATUAIS 

MONITORAMENTO 

Item de avaliação Observações Categoria de 
avaliação 

MO4 – Relatório Anual de Gestão de Recursos 
Florestais 

  

MO5 – Relatório Informativo do Sistema de Inventário 
Florestal Contínuo 

  

MO6 – Auditorias Independentes   

MO7 – Rastreamento de veículos   

MO8 – Cadeia de custódia Vide Anexo IV  

 

MÓDULO 2: INDICADORES DE CLASSIFICAÇÃO E/OU BONIFICAÇÃO 

MENOR IMPACTO AMBIENTAL 

Item de avaliação Observações 
Categoria de 

avaliação 
Ia1 – Monitoramento da dinâmica do crescimento e da 
recuperação da floresta 

  

Ia2 – Redução de danos à floresta remanescente durante 
a exploração florestal 

  

Ia3 – Implementação de programas de conservação de 
fauna 

  

Ia4 – Apoio e participação em projetos de pesquisa   

 

MAIOR BENEFÍCIO SOCIAL 

Item de avaliação Observações 
Categoria de 

avaliação 

Ib1 – Geração de empregos locais   

Ib2 – Geração de empregos da concessão florestal 
(empregos totais) 

  

Ib3 – Política afirmativa de gênero   

Ib4 – Investimento em infraestrutura e serviços para a 
comunidade local 

  

Ib5 – Fornecimento de matéria-prima para utilização 
pela indústria local 

  

 

MAIOR EFICIÊNCIA 

Item de avaliação Observações Categoria de 
avaliação 

Ic1 – Diversidade de produtos explorados na Unidade de 
Manejo Florestal 

  

Continua... 
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Continuação... 
FORMULÁRIO DE AVALIAÇÃO DE DOCUMENTAÇÃO 

CONCESSIONÁRIO: Nº PROCESSO: 

UMF: UT: Folha: 03 

UPA: DATA: 

MÓDULO 2: INDICADORES DE CLASSIFICAÇÃO E/OU BONIFICAÇÃO 

MAIOR EFICIÊNCIA 

Item de avaliação Observações 
Categoria de 

avaliação 
Ic2 – Diversidade de espécies exploradas na Unidade de 
Manejo Florestal 

  

Ic3 – Diversidade de serviços explorados na Unidade de 
Manejo Florestal 

  

Ic4 – Implantação e manutenção de sistemas de gestão e 
desempenho de qualidade socioambiental (certificação 
independente) 

  

MAIOR AGREGAÇÃO DE VALOR NA REGIÃO 

Item de avaliação Observações 
Categoria de 

avaliação 

Id1 – Grau de processamento local do produto   
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ANEXO II 
 

 

Continua... 
 

 
 
 

FORMULÁRIO DE AVALIAÇÃO NO CAMPO 

CONCESSIONÁRIO: Nº  PROCESSO: 

UMF: UT: Folha: 01 

UPA: DATA: 

MÓDULO 1: CLÁUSULAS CONTRATUAIS 

MANEJO FLORESTAL 

Item de avaliação Observações 
Categoria de 

avaliação 

MF5 – Piqueteamento 

Abertura da picada (em m): 

 

Nº de verificações: 

Distância entre os piquetes ( em m): 

Material do piquete: 

Presença de estacas testemunhas: 

Dimensões dos piquetes – altura, largura e comprimento (em 
cm): 

Dimensões das estacas – altura, largura e comprimento (em 
cm): 

Nº de verificações: 

MF6 – Marcos de poligonação 

Distância entre os marcos de poligonação nos limites de áreas 
particulares (em m): 

 
Distância entre os marcos de poligonação nos limites com 
áreas públicas (em m): 

Nº de verificações: 

MF7 – Condições de acesso e 
permanência de pessoas na UMF 

Pessoas identificadas como trabalhadores: 

 

Tipo de identificação: 

Pessoas identificadas como visitantes: 

Tipo de identificação: 

Pessoas não identificadas: 

MF8 – Início das atividades de 
exploração 

Descrição sucinta das atividades observadas:  

MF9 – Período de embargo Descrição sucinta das atividades observadas:  
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Continuação... 

FORMULÁRIO DE AVALIAÇÃO NO CAMPO 

CONCESSIONÁRIO: Nº PROCESSO: 

UMF UT: Folha: 02 

UPA DATA: 

MÓDULO 1: CLÁUSULAS CONTRATUAIS 

ARRECADAÇÃO 

Item de avaliação Observações 
Categoria de 

avaliação 
AR3 – Pagamento pelos produtos 
madeireiros explorados e não 
transportados 

  

AR4 – Pagamento pelo material 
lenhoso residual retirado da UT 
transportado 

  

AR5 – Pagamento pelo material 
lenhoso residual retirado da UT e 
não transportado 

  

AR6 – Pagamento pelos produtos 
não madeireiros explorados e 
comercializados 

  

AR7 – Pagamento pelos produtos 
não madeireiros explorados e não 
comercializados 

  

AR8 – Pagamento pelos serviços 
explorados 

  

 

MONITORAMENTO 

Item de avaliação Observações 
Categoria de 

avaliação 
MO8 – Cadeia de custódia   

 

MÓDULO 2: INDICADORES DE CLASSIFICAÇÃO E (OU) BONIFICAÇÃO 

MENOR IMPACTO AMBIENTAL 

Item de avaliação Observações 
Categoria de 

avaliação 

Ia1 – Monitoramento da dinâmica 
do crescimento e da recuperação da 
floresta 

Parcelas localizadas: 

 

Parcela selecionada/UT: 

Instalação da parcela: 

(   ) atende 

(   ) não atende – motivos: 

Ia2 – Redução de danos à floresta 
remanescente durante a exploração 
florestal 

  

Continua...
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Continuação... 

FORMULÁRIO DE AVALIAÇÃO NO CAMPO 

CONCESSIONÁRIO: Nº PROCESSO: 

UMF: UT: Folha: 02 

UPA: DATA: 

MÓDULO 2:  INDICADORES DE CLASSIFICAÇÃO E/OU BONIFICAÇÃO 

MENOR IMPACTO AMBIENTAL 

Item de avaliação Observação 
Categoria de 

avaliação 
Ia3 – Implementação de programas 
de conservação da fauna   

 

MAIOR BENEFÍCIO SOCIAL 

Item de avaliação Observação 
Categoria de 

avaliação 

Ib4 – Investimento em infraestrutura 
e serviços para a comunidade local 

Descrição da infraestrutura: 
 

Descrição do serviço: 
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ANEXO III 
 

CRONOGRAMA DE VERIFICAÇÃO 

Item de avaliação 

Período de verificação 

Observação 
Mensal Anual Única 

vez 
Outros 

MF1 – Apresentação do Plano de 
Manejo ao Ibama 

  X  
Seis meses a partir da 
assinatura do contrato. 

MF2 – Enviodo PMFS ao SFB   X  
1º dia útil após o vencimento 
do prazo. 

MF3 – Apresentação do POA ao 
Ibama 

 X    

MF4 – Envio do POA ao SFB  X    

MF5 – Piqueteamento   X  
Em até cinco anos, exceto 
para UPAs limítrofes ao 
perímetro da UMF. 

MF6 – Marcos de poligonação   X  
Em até cinco anos, exceto 
para UPAs limítrofes ao 
perímetro da UMF. 

MF7 – Condições de acesso e 
permanência de pessoas na UMF 

   X 
Após seis meses a partir da 
assinatura do contrato e a cada 
visita. 

MF8 – Início das atividades de 
exploração 

  X  
30 dias da emissão da 
primeira Autex. 

MF9 – Período de embargo  x   
Aleatoriamente durante o 
período. 

AR1 – Pagamento pelos custos do 
edital 

   X 
1º dia após o vencimento de 
cada parcela. 

AR2 – Pagamento pelos produtos 
madeireiros explorados e 
transportados 

X     

AR3 – Pagamento pelos produtos 
madeireiros explorados e não 
transportados 

 X   
No fim do período de 
exploração de cada UPA. 

AR4 – Pagamento pelo material 
lenhoso residual retirado da UT  
transportado 

X     

AR5 – Pagamento pelo material 
lenhoso residual retirado da UT e não 
transportado 

 X   
No fim do período de 
exploração de cada UPA. 

AR6 – Pagamento pelos produtos não 
madeireiros explorados e 
comercializados 

X     

AR7 – Pagamento pelos produtos não 
madeireiros explorados e não 
comercializados 

 X   
No fim do período de 
exploração de cada UPA. 

AR8 – Pagamento pelos serviços 
explorados 

X     

Continua... 
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Continuação... 

CRONOGRAMA DE VERIFICAÇÃO 

Item de avaliação 
Período de verificação 

Observação 

Mensal Anual 
Única 

vez 
Outros 

AR9 – Pagamento  do Valor 
Mínimo Anual 

 X    

AR10 – Recomposição da garantia    X 
30 dias após recebimento da 
notificação pelo 
concessionário. 

AR11 – Atualização monetária da 
garantia 

 X    

MO1 – Condições de habilitação do 
concessionário 

 X    

MO2 – Atualização do inventário 
dos bens 

 X    

MO3 – Relatório de Produção 
Mensal 

X     

MO4 – Relatório Anual de Gestão 
de Recursos Florestais 

 X    

MO5 – Relatório informativo do 
sistema de inventário florestal 
contínuo 

 X    

MO6 – Auditorias Independentes    X A cada três anos de contrato. 

MO7 – Rastreamento de veículos    X 
Conforme alerta ou a cada 
três dias. 

MO8 – Cadeia de custódia X     
Ia1 – Monitoramento da dinâmica 
do crescimento da floresta* 

 X    

Ia2 – Redução de danos à floresta 
remanescente durante a exploração 
florestal* 

 X    

Ia3 – Implementação de programas 
de conservação de fauna 

 X    

Ia4 – Apoio e participação em 
projetos de pesquisa 

 X    

Ib1 – Geração de empregos locais*  X    
Ib2 – Geração de empregos da 
concessão florestal** 

 X    

Ib3 – Política afirmativa de gênero  X    

Ib1 – Geração de empregos locais*  X    
Ib2 – Geração de empregos da 
concessão florestal** 

 X    

Ib3 – Política afirmativa de gênero  X    
Continua... 
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Continuação... 

CRONOGRAMA DE VERIFICAÇÃO 

Item de avaliação 

Período de verificação 

Observação 
Mensal Anual 

Única 
vez 

Outros 

Ib4 – Investimento em infraestrutura 
e serviços para a comunidade local* 

 X    

Ib5 – Fornecimento de matéria-prima 
para utilização pela indústria local 

 X    

Ic1 – Diversidade de produtos 
explorados** 

 X    

Ic2 – Diversidade de espécies 
exploradas** 

 X    

Ic3 – Diversidade de serviços 
explorados*** 

 X    

Ic4 – Implantação e manutenção de 
sistemas de gestão e desempenho de 
qualidade socioambiental 

 X    

Id1 – Grau de processamento local do 
produto** 

 X    

Notas:  * Primeira verificação em 24 meses da assinatura do contrato. 
** Primeira verificação em 36 meses da assinatura do contrato. 
*** Primeira verificação em 48 meses da assinatura do contrato. 
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ANEXO IV 
 
Cadeia de custódia – UMF 

 
1ª etapa – Análise documental 
 

Item Dados observados Atende 
Não 

atende 
Observações 

Nome científico 
Comparação do nome científico apresentado 
no romaneio com aquele emitido na Autex.    

Localização da 
árvore que originou a 
tora 

Verificação, no inventário florestal/mapa 
logístico apresentado no PMF, da UPA, UT e 
faixa de localização da árvore. 

   

Nº da árvore 
Verificação da coerência entre o número 
apresentado no romaneio e o número 
apresentado no inventário. 

   

Volume total 
Verificação do volume total apresentado por 
espécie obedecendo às especificações 
constantes na IN 187 Ibama de 10/9/2008. 

   

Sequência de toras 

Preenchimento total e correto dos dados 
relativos a cada seção de tora, tais como: 
número total de toras, número do romaneio, 
volume da tora, localização no campo ou 
número e data de emissão do DOF ou 
documento equivalente no caso da tora já ter 
sido transportada. 

   

Formatação 
Distribuição dos dados dentro da tabela, 
conforme modelo aprovado pelo SFB.    
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2ª etapa – Visita no campo 
 

a) Localização de tocos e toras 

 

Item Dados observados Número de 
verificações 

Atende Não 
atende 

Observações 

Localização 
dos tocos 

Verificação do número do toco e sua 
posição (UPA/UT/faixa) em relação 
ao descrito na planilha de produção 
de toras quanto à numeração da 
árvore de origem. 

    

Localização 
das toras 

Verificação do número do romaneio 
e número da árvore fixados na tora, 
de forma a permitir sua localização 
em relação ao descrito na planilha de 
produção de toras. 

    

 

 

b) Medição das toras  

Item Dados observados 
Número de 
verificações 

Atende Não atende Observações 

Espécie 
Identificação da espécie e 
conferência com a planilha de 
produção de toras. 

    

Diâmetro da 
tora 

Medição do diâmetro em 
“cruz” de ambas as 
extremidades da tora para 
posterior conferência. 

    

Comprimento 
da tora 

Medição do comprimento da 
tora para conferência.     

Volume 

Cálculo do volume (conforme a 
IN 187/2008 do Ibama) para 
conferência com a planilha de 
produção de toras. 
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Cadeia de custódia – Unidade de Processamento 
 
Análise da planilha e conferência na unidade de processamento. 
 

Item Dados observados Número de 
verificações 

Atende Não atende Observações 

 Nº da tora 

Verificação da coerência entre o 
número apresentado na planilha 
de processamento de matéria-
prima e o número apresentado 
no DOF e no romaneio. 

    

Espécie 

Verificação da coerência entre o 
nome da espécie apresentada na 
planilha de processamento de 
matéria-prima e o apresentado 
no DOF e no romaneio. 

    

Volume total 

Verificação do volume total 
apresentado por espécie no DOF 
e conferência com o volume 
encontrado na unidade de 
processamento. 

    

Produtos 
gerados 

Conferir na planilha e calcular a 
porcentagem dos produtos 
florestais gerados após o 
primeiro processamento da 
madeira em tora. 

    

Resíduos 

Conferir na planilha e calcular a 
porcentagem de resíduos 
gerados após o primeiro 
processamento da madeira em 
tora. 

    

Formatação 
Distribuição dos dados dentro 
da tabela conforme modelo 
aprovado pelo SFB. 
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GLOSSÁRIO 

 

Audiência Pública: Instrumento de apoio ao processo decisório, de ampla consulta à comunidade. 
No caso de concessões florestais, tem como objetivo estabelecer o diálogo entre a comunidade, o 
concessionário, o SFB e o poder público local e recolher subsídios para a tomada de decisão sobre 
os investimentos em infraestrutura social e ambiental dos contratos de concessão florestal. 

Auditoria Florestal Independente: Ato de validação, independente e qualificada, de atividades 
florestais e obrigações econômicas, sociais e ambientais assumidas de acordo com o Plano de 
Manejo Florestal Sustentável e o contrato de concessão florestal, executado por entidade 
reconhecida pelo órgão gestor, mediante procedimento administrativo específico.     

Autorização para Exploração (Autex): Documento expedido pelo órgão ambiental competente 
que autoriza o início da exploração florestal e especifica o volume máximo por espécie permitido 
para exploração, com validade de doze meses e renovável por igual período de acordo com a 
legislação vigente (Resolução do Conama 406/2009). 

Cadeia de Custódia: No caso da concessão florestal, é o rastreamento da cadeia produtiva de todos 
os produtos florestais, desde a extração até o primeiro local de processamento. 

Concessão Florestal: Delegação onerosa, feita pelo poder concedente – no caso federal, o SFB –, 
do direito de praticar manejo florestal sustentável para exploração de produtos e serviços em uma 
UMF, mediante licitação, à pessoa jurídica, em consórcio ou não, que atenda às exigências do 
respectivo edital de licitação e demonstre capacidade para seu desempenho, por sua conta e risco e 
por prazo determinado.    

Concessionário: Pessoa jurídica que obtém, após habilitação e concorrência de propostas técnicas e 
econômicas, o direito de explorar produtos e subprodutos florestais em florestas públicas nacionais 
sob o regime de concessão florestal. 

Demarcação: Assinalação dos limites ou divisas de uma propriedade ou unidade de terra, com o 
estabelecimento de marcos. 

Documento de Origem Florestal (DOF): Documento obrigatório para o controle do transporte de 
produto e subproduto florestal de origem nativa, inclusive o carvão vegetal nativo, interestadual e, 
no caso de concessões florestais, pode também ser obrigatório para o transporte intraestadual. 

Empregos Locais: Empregos gerados nos municípios de abrangência do lote de concessão. 

Empregos Totais: Estoque de empregos com carteira assinada na indústria e na UMF vinculados à 
concessão. 

Estradas Principais: Vias principais de interligação das Unidades de Produção Anuais (UPAs) e de 
escoamento de matéria-prima para fora das UMFs.  

Estradas Secundárias: Vias de uso exclusivo dentro das Unidades de Trabalho (UTs), para a 
retirada de matéria-prima do interior dessas áreas até a estrada principal. 

Exploração de impacto reduzido: Aplicação de técnicas de planejamento de derruba e arraste, 
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com objetivo de reduzir o impacto da exploração, principalmente à floresta remanescente e ao solo. 

Exploração Florestal: Conjunto de atividades executadas para a colheita da madeira, que 
compreende o corte ou a derrubada de árvores, o arraste, o desgalhamento, o descascamento, o 
carregamento e o transporte. 

Floresta Nacional: É uma área com cobertura florestal de espécies predominantemente nativas, que 
tem por objetivo básico o uso múltiplo sustentável dos recursos florestais e a pesquisa científica, 
com ênfase em métodos para exploração sustentável de florestas nativas (Snuc). 

Florestas Públicas: Florestas, naturais ou plantadas, localizadas nos diversos biomas brasileiros, 
em bens sob o domínio da União, dos estados, dos municípios, do Distrito Federal ou das entidades 
da administração indireta. 

Garantia Contratual: Valor correspondente ao potencial econômico de um ano de exploração dos 
direitos outorgados pela concessão florestal, que tem por base o valor total da proposta de preço 
apresentada, para garantir o fiel cumprimento das obrigações contratualmente assumidas. 

Grupo de Espécies: Para efeito dos contratos de concessão florestal, classificação de espécies que 
possuem madeira de preço semelhante, de acordo com estudo de mercado. 

Guia de Recolhimento de Receitas da União: Documento desenvolvido e padronizado para 
registrar os ingressos de valores na Conta Única da União, com o objetivo de atender ao disposto no 
art. 98 da Lei nº 10.707, de 30/7/2003 – LDO e na meta nº 04 da STN/Cofin, constante da Portaria 
MF nº 250, de 30/4/2003. 

Guia Florestal: Documento estadual obrigatório para o controle do transporte de produto e 
subproduto florestal de origem nativa, equivalente ao DOF, emitido pelos estados que atuam de 
maneira própria em relação ao sistema federal. 

Índice de Bonificação: Índice numérico calculado de acordo com metodologia estabelecida em 
edital, alcançado pelo concessionário, que resulta em desconto nos preços de produtos e serviços 
florestais explorados.  

Indústrias Locais: Indústrias localizadas nos municípios de abrangência do lote de concessão. 

Itens de avaliação: Informações utilizadas para avaliar o cumprimento de cláusulas bonificadoras 
do contrato de concessão florestal, de acordo com regulamentação publicada no edital pertinente. 

Licitação: Procedimento administrativo formal em que a Administração Pública convoca, mediante 
condições estabelecidas em ato próprio (edital ou convite), empresas interessadas na apresentação 
de propostas para o oferecimento de bens e serviços. 

Lote de Concessão Florestal: Conjunto de Unidades de Manejo Florestal. 

Marcos de Poligonação: Marcos implantados ao longo do eixo poligonal da UMF, definido pelos 
marcos geodésicos. 

Material Lenhoso Residual: Parte aérea da árvore de natureza lenhosa (madeira) resultante da 
exploração florestal, excetuando-se madeira em tora. 
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Pagamento Mínimo Anual: Pagamento realizado anualmente, independentemente da produção ou 
dos valores auferidos pelo concessionário com a exploração do objeto da concessão, de acordo com 
termos estabelecidos no contrato. 

Parcelas Permanentes: Unidades de amostra estabelecidas e medidas de forma contínua, com o 
objetivo de conhecer o comportamento das espécies florestais e seus processos dinâmicos de 
crescimento, mortalidade e recrutamento ao longo do tempo. 

Pátio de Estocagem/Esplanada: Local utilizado para empilhar e estocar toras. 

Piqueteamento: Demarcação física da UMF e áreas especiais utilizando piquete (peça de madeira 
de qualidade e provida de ponta). 

Plano de Manejo Florestal Sustentável (PMFS): Documento que descreve a UMF em seus 
aspectos bióticos e abióticos, o sistema silvicultural adotado para a produção sustentável de madeira 
e as atividades de monitoramento e de proteção da UMF. É necessário para o licenciamento da 
atividade pelo órgão competente. 

Plano Operacional Anual (POA): Documento elaborado e apresentado pelo concessionário com as 
informações a respeito das diretrizes técnicas e especificações das atividades a serem realizadas no 
período de doze meses.   

Produtos Madeireiros: Produtos florestais vegetais lenhosos, incluindo madeira em tora e material 
lenhoso residual. 

Produtos Não Madeireiros: Produtos florestais vegetais não lenhosos, incluindo folhas, raízes, 
cascas, frutos, sementes, exudatos, óleos e resinas. 

Serviços Florestais: Turismo e outras ações ou benefícios decorrentes do manejo e da conservação 
da floresta, não caracterizados como produtos florestais. 

Sistema de Inventário Florestal Contínuo: Meio utilizado para monitorar a dinâmica do 
crescimento e da regeneração natural da floresta.   

Trilha de Arraste: Caminho utilizado pelos tratores florestais para o arraste de toras do local de 
corte aos pátios de estocagem ou esplanada. 

Unidade de Manejo Florestal (UMF): Perímetro definido por critérios técnicos, econômicos e 
ambientais, localizado em Florestas Públicas, objeto de um Plano de Manejo Florestal Sustentável. 
Pode conter áreas alteradas para fins de recuperação por meio de plantios florestais.  

Unidade de Produção Anual (UPA): Subdivisão da Área de Manejo Florestal destinada a ser 
explorada em um ano. 

Unidade de Trabalho (UT): Subdivisão operacional da Unidade de Produção Anual. 
 
Unidade de Conservação (UC): Espaço territorial e seus recursos ambientais, incluindo águas 
jurisdicionais, com características naturais relevantes, legalmente instituído pelo Poder Público, 
com objetivo de conservação e com limites definidos, sob regime especial de administração, ao qual 
se aplicam garantias adequadas de proteção.  
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