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APRESENTAÇÃO

O presente manual foi concebido em razão da necessidade de se formalizarem as regras de
consolidação dos limites das florestas públicas, em especial o das unidades de manejo florestal
sustentável, quando indicados pelo SFB para serem materializados em campo, conforme estabelece
a Lei no11.284/2006 (Lei de Gestão de Florestas Públicas) e o Decreto 6.063/2007, que a
regulamenta.
Nele é possível encontrar procedimentos, orientações, regras e condições a serem
observados e seguidos por empresas e equipes técnicas que receberem a atribuição de demarcar as
florestas públicas, seja por meio de licitação pública promovida pelo Serviço Florestal Brasileiro,
seja por contratação direta pelas empresas concessionárias de unidades de manejo florestal, ou por
equipe própria do SFB ou das concessionárias encarregada da demarcação.
Este manual foi produzido por servidores do SFB, com formação acadêmica nas áreas de
Geografia, Cartografia e Engenharia Florestal, com experiência em Agrimensura e Geodésia.Sua
elaboração teve início no ano de 2008 e, nos últimos 4 anos, este Manual foi aprimorado até atingir
a maturidade atual.
Baseou-se na Norma Técnica para Georreferenciamento de Imóveis Rurais do INCRA e no
Manual de Normas Técnicas para Demarcação de Terras Indígenas da FUNAI e foi adequado para
as condições das florestas públicas brasileiras, aliando a experiência deste Serviço Florestal na
execução de demarcação dessas florestas e suas necessidades legais.
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LISTA DE SIGLAS E ABREVIATURAS
ABNT – Associação Brasileira de Normas Técnicas
APP – Área de Preservação Permanente
ART – Anotação de Responsabilidade Técnica
CFPU – Cadastro-Geral de Florestas Públicas da União
CNFP – Cadastro Nacional de Florestas Públicas do SFB
DAP – Diâmetro à altura do peito
DIDEMA – Divisão de Demarcação da Gecad – SFB
DOP – Dilution of precision [Diluição da precisão]
DSG – Diretoria do Serviço Geográfico do Exército Brasileiro
EPI – Equipamento de Proteção Individual
Flona – Floresta Nacional
FUNAI – Fundação Nacional do Índio
Gecad – Gerencia Executiva do Cadastro Nacional de Florestas Públicas do SFB
Glonass – Global Navigation Satellite System [Sistema de Navegação Global por Satélite]
GNSS – Global Navigation Satellite Systems [Sistemas Globais de Navegação por Satélite]
GPS – Global Positioning System [Sistema de Posicionamento Global]
Ibama – Instituto Brasileiro do Meio Ambiente e dos Recursos Naturais Renováveis
IBGE – Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística
ICMBio – Instituto Chico Mendes de Conservação da Biodiversidade
IGS – International GNSS Service [Serviço Internacional de GNSS]
IGU – IGS Ultra-Rapid[IGS ultra-rápida]
INCRA – Instituto Nacional de Colonização e Reforma Agrária
MA – Marco de azimute do SFB
MG – Marco geodésico do SFB
MMA – Ministério do Meio Ambiente
MP – Marco de poligonação do SFB
MT – Marco testemunha do SFB
MV – Marco de vértice do SFB
NAVSAT – Navy Navigation Satellite System [Sistema de Navegação por Satélite da Marinha]
NAVSTAR – Navigation Satellite with Time and Ranging[Navegação por Satélite Variando com o
Tempo]
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RBC – Rede Brasileira de Calibração
RBMC – Rede Brasileira de Monitoramento Contínuo
RDOP – Relative Dilution of Precision [Diluição da precisão relativa]
Ribac–Rede INCRA de Bases Comunitárias GNSS
SAD – South American Datum [Dado Sul-Americano]
SCN – Sistema Cartográfico Nacional
SFB – Serviço Florestal Brasileiro
SGB – Sistema Geodésico Brasileiro
Sirgas – Sistema de Referência Geocêntrico para as Américas
Transit – veja NAVSAT
UC – Unidade de Conservação
UMF – Unidade de Manejo Florestal
UPA – Unidade de Produção Anual
UTM – Universal Transversa de Mercator
WGS – World Geodetic System[Sistema Geodésico Mundial]
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1. INTRODUÇÃO
Neste capítulo inicial, são apresentados os objetivos da presente norma técnica, a
justificativa, os princípios e quem poderá efetuar a demarcação, bem como o referencial teórico
utilizado para a sua confecção.
O segundo capítulo consiste no planejamento da demarcação, que é a primeira etapa a ser
executada pela empresa ou equipe executora da demarcação. É uma etapa de gabinete, na qual são
reunidos os materiais que servirão de fonte de informações, como a base cartográfica, os vértices do
Sistema Geodésico Brasileiro, a descrição dos equipamentos utilizados, dados da equipe técnica
executora do serviço de demarcação e as medidas necessárias para o registro de ocorrências,
acompanhamento da obra e segurança da equipe.
No terceiro capítulo,são estabelecidas as normas e orientações quanto aos critérios de
medição e rastreamento das coordenadas geográficas a serem levantadas nos elementos
demarcatórios implantados. Apresenta-se o sistema cartográfico e de referência a ser adotado, como
deverá ser implantado o marco de apoio básico para o transporte de coordenadas aos diversos
vértices a serem materializados, como deverá ser a determinação de azimute nos marcos e como
deverão ser aplicados os métodos de demarcação por poligonação eletrônica e rastreamento de
satélites.
O método de materialização dos elementos de demarcação será aprofundado no quarto
capítulo. Será abordado o modo de abertura de clareiras e picadas, a monumentação dos marcos, a
implantação de sinalizadores, placas e piquetes e serão apresentadas orientações sobre a maneira
que as equipes deverão se comportar no momento da materialização, em relação à comunidade
residente nas imediações.
O quinto capítulo trata da última etapa que será executada pela empresa ou equipe executora
da demarcação: o retorno ao gabinete para elaboração das peças técnicas, como memoriais
descritivos, plantas, mapas, relatórios, planilhas e tabelas.
Por fim, encerrando o manual, no capítulo sexto, é apresentado como se dará a vistoria
técnica para averiguação da correta execução dos trabalhos de demarcação,como será a sua
composição, organização, logística, procedimentos que serão adotados pelos seus componentes,
atribuições, preparação da vistoria, formas de comunicação entre a equipe do Serviço Florestal
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Brasileiro (SFB) e a executora da demarcação e como será a apresentação do laudo técnico de
avaliação da demarcação, a ser elaborado pelos integrantes dessa vistoria técnica.

1.1. Objetivos da presente norma técnica
O Manual de Normas Técnicas e Orientações para Demarcação em Florestas Públicas tem
como objetivo estabelecer os procedimentos técnicos e fixar as condições para os trabalhos de
demarcação (materialização e georreferenciamento) dos limites das florestas públicas e unidades de
manejo florestal, quando o SFB determinar a sua execução.
A demarcação pode ser da área total da floresta pública ou porção dela, bem como de
unidades de manejo florestal que estejam localizadas no interior de florestas públicas.

1.2. Justificativa da demarcação
O Cadastro Nacional de Florestas Públicas foi criado pelo inciso VII do art. 55 da Lei
no11.284/2006, no âmbito do Serviço Florestal Brasileiro (SFB). Entre as funções do SFB está a de
organizar o Cadastro-Geral de Florestas Públicas da União(CFPU). A demarcação de florestas
públicas é prevista pelo inciso III do art. 3o do Decreto no 6.063/2007, como um dos estágios dessas
áreas cadastradas no CFPU.
A Resolução SFB no 02/2007, especificamente os artigos 3o, 13, 14 e 15, definem que,
quando uma floresta pública ou unidade de manejo florestal estiver no estágio de demarcação,seus
perímetros serão materializados no campo, e os dados georreferenciados dos marcos serão inseridos
no CFPU.
Essa determinação também resulta na implantação de elementos demarcatórios e
sinalizatórios (marcos físicos, sinalizadores, placas, piquetes e picadas) de acordo com Norma
Técnica estabelecida pelo Serviço Florestal Brasileiro, que corresponde ao presente manual.
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1.3. Princípios da demarcação em florestas públicas
O intuito da demarcação é materializar no terreno os limites de uma floresta pública ou
unidade de manejo florestal (UMF), de modo que possam servir para o monitoramento e controle
das atividades florestais.
A demarcação consiste na materialização, em terreno, dos reais limites de uma floresta
pública ou UMF,com a implantação de marcos, placas e aceiros (picadas) previamente planejados
em cartografia. Essa materialização é necessária para que não haja dúvida quanto aos limites de
uma floresta pública ou da área destinada à concessão florestal.
A demarcação é necessária para que a atividade à qual foi destinada a área de floresta
pública ocorra devidamente dentro do local estabelecido ou mesmo para evitar que outras atividades
em desenvolvimento nas adjacências utilizem a área de floresta pública sem a devida autorização
dos órgãos competentes.
A demarcação, portanto, evita conflitos entre as atividades que estão sendo desenvolvidas
no interior da floresta pública, a ação dos órgãos gestores da área e outras atividades em
desenvolvimento nas adjacências, e, principalmente, quanto à localização exata da área sob
concessão, tanto em campo como na cartografia.

1.4. Quem executa a demarcação?
A demarcação de floresta pública ou unidade de manejo florestal somente poderá ser
executada sob determinação do Serviço Florestal Brasileiro e poderá se dar por meio:
•

de sua equipe técnica;

•

de empresa especializada contratada para esse fim;

•

da concessionária responsável pela UMF.

Quando for determinado que será a concessionária da UMF a executora da demarcação, ela
poderá ser efetuada por meio de sua equipe técnica ou contratando empresa especializada, desde
que a equipe executora da demarcação esteja de acordo com o previsto nesta Norma Técnica. No
entanto, nesse caso, o SFB se reportará apenas à concessionária, cabendo a ela atender às
recomendações e determinações efetuadas pelo SFB, bem como às recomendações previstas nesta
13

Norma Técnica para que a equipe de vistoria técnica possa executar o trabalho a contento,
subsidiando com logística e equipamentos previstos neste Manual.
Dessa forma, caberá ainda à concessionária da UMF comunicar ao SFB o cumprimento das
atividades de demarcação até 30 dias após sua execução, para fins de vistoria técnica e aprovação
dos elementos demarcatórios. Caso a demarcação não seja aprovada, a concessionária deverá
proceder às medidas e aos prazos indicados pelo SFB.

1.5. Referencial teórico
Este manual de normas técnicas está em conformidade com os manuais de normas e
fiscalização de demarcação de Terras Indígenas da Fundação Nacional do Índio (FUNAI),
adequando-os para o Serviço Florestal Brasileiro, bem como com o disposto na Lei no 10.267/2001,
no Decreto no 4.449/2002 e na Norma Técnica para o Georreferenciamento de Imóveis Rurais
(INCRA, 2010), que podem, portando, ser comparados e confrontados com as demarcações e
georreferenciamentos executados, fiscalizados ou controlados por aqueles órgãos.
Todos os procedimentos demarcatórios deverão ser adequados às normas técnicas da
ABNT/NBR no 13.133– Execução de Levantamentos Topográficos e consultar os itens:
•

Resolução IBGE no 1/2005 –Altera a caracterização do Sistema Geodésico Brasileiro;

•

Lei no12.651/2012, que dispõe sobre a proteção da vegetação nativa;

•

especificações e normas gerais para levantamentos geodésicos, Resolução IBGE no 22/1983,
publicada no boletim de serviço 1.602, e suas alterações posteriores;

•

parâmetros para transformação entre sistemas geodésicos, aprovados pela Resolução IBGE
no23/1989, que altera os parâmetros de transformação definidos no Apêndice II da
Resolução IBGE no22/1983 em seus itens 2.3, 2.4, 2.5 e 2.6;

•

especificações e normas gerais para levantamentos GPS –versão preliminar, aprovadas pela
Resolução IBGE no 05/1993, que passaram a complementar o capítulo II das especificações
e normas para levantamentos geodésicos da Resolução IBGE no22/1983.
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2. PLANEJAMENTO DA DEMARCAÇÃO
Este capítulo busca orientar a empresa ou equipe executora da demarcação sobre como será
a organização inicial dos trabalhos, que deverá ser executada ainda em gabinete, onde serão
reunidos os materiais básicos (ou de referência) para o início dos trabalhos.
Primeiramente, deve-se atentar para a seleção da base cartográfica a ser utilizada, que deve
ser igual ou superior à base utilizada para a elaboração dos mapas de orientação da demarcação. Em
seguida, é passada a seleção dos vértices do sistema geodésico adotados como referencial ao
transporte de coordenadas. Também deverão ser descritos os equipamentos utilizados, com suas
especificações técnicas e laudos de calibração.
Logo após, é explicitada a necessidade de apresentação da equipe técnica que executará o
serviço. O plano de obras da demarcação, com as etapas planejadas pela equipe para a execução dos
trabalhos, também é detalhado neste capítulo. A executora da demarcação deverá redigir um diário
de obra, que servirá para o registro de todas as ocorrências no decorrer do serviço. As medidas de
acompanhamento e segurança encerram este capítulo.

2.1. Base cartográfica
O executora da demarcação deverá realizar pesquisa em órgãos governamentais ou empresas
privadas, com a finalidade de obter a melhor base cartográfica da região. Pode-se, para isso, utilizar
ortofotocartas ou imagens de alta resolução (pixel menor ou igual a 5 m), desde que ortorretificadas.
A base cartográfica deverá conter as informações geográficas relevantes da área de
incidência da floresta pública, tais como: estradas, rodovias, ferrovias, hidrografia, caminhos,
construções, áreas alagadiças, plantações, hidrovias e o que mais a base cartográfica fornecer, além
dos limites administrativos estaduais e municipais,como, por exemplo, as cartas topográficas
elaboradas pela Diretoria do Serviço Geográfico do Exército Brasileiro (DSG) ou pelo Instituto
Brasileiro de Geografia e Estatística (IBGE), conforme figura 1.
A escala da base cartográfica deverá ser igual ou superior à utilizada pelo Serviço Florestal
Brasileiro para o planejamento dos elementos de demarcação.Estes que, por sua vez, serão
previamente planejados pelo SFB, que indicará os quantitativos e as coordenadas geográficas dos
elementos demarcatórios a serem materializados.
15

Figura1.Fac-símile reduzido da carta Óbidos-PA, escala 1:100.000, folha MI-420 (SA.21-X-C-XI), IBGE, 1983.

2.2. Identificação dos vértices do Sistema Geodésico Brasileiro (SGB)
O executora da demarcaçãofará pesquisa no Sistema Geodésico Brasileiro (SGB), com a
finalidade de obtenção e seleção das estações que serão utilizadas como apoio básico na
demarcação, adotando aquelas mais próximas.
16

Entende-se por estações mais próximas aquelas que se encontram na menor distância da área
a ser demarcada e estão de acordo com o capítulo 3deste manual. Essas estações devem ser citadas
no planejamento da obra com indicação de como serão usadas. A figura 2 apresenta as estações da
Rede Brasileira de Monitoramento Contínuo (RBMC), exemplos de vértices do SGB,obtida
emftp://geoftp.ibge.gov.br/RBMC/relatorio/RBMC_2010.png acesso em 4/4/2012-09:06.

Figura2.Rede Brasileira de Monitoramento Contínuo (RBMC) do sistema GNSS, integrante do SGB.

2.3. Descrição dos equipamentos
O executora da demarcaçãodeverá apresentar a relação dos equipamentos compatíveis com
otrabalho a ser realizado, com os respectivos certificados de aferição expedidos porlaboratórios e
serviços credenciados pela Rede Brasileira de Calibração (RBC), com validadeacima deseis meses.
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Alguns equipamentos utilizados serão referenciados de acordo com as normas da ABNT
13.133 (teodolitos, estações totais, etc.) e outros de acordo com suas especificações no caso de
GPS.

2.4. Dados da equipe técnica
Deverá ser apresentada ao SFB a relação nominal da equipe técnica que realizará os serviços
de demarcação (nome, função, atribuição, credenciamentos), com a indicação do profissional com
registro no órgão de classe e com credenciamento para o georreferenciamento de imóveis
rurais,expedido pelo Instituto Nacional de Colonização e Reforma Agrária (INCRA),que
acompanhará a equipe de campo no decorrer de todo o trabalho.
Este profissional deverá estar em campo – caso solicitado pelo SFB – no momento da
realização das vistorias técnicas e apresentar in loco aos técnicos do Serviço Florestal os elementos
de demarcação materializados, bem como a forma que os trabalhos foram ou estão sendo
executados.Caso este profissional não esteja presente no momento da vistoria – quando assim
solicitado pelo SFB – a concessionária poderá ser notificada, sujeita a sanções administrativas,
inclusive a paralisação imediata da obra, conforme previsto no item 6.6 desta Norma.

2.5. Plano de obra de demarcação
Antes do início dos trabalhos de rastreamento, medição topográfica e materialização dos
limites, o executor da demarcação deverá apresentar o plano de obra – projeto detalhadoindicando a
estratégia que será utilizada para realização da obra. Esse projeto detalhadodeverá explicitar,
necessariamente, a logística que será utilizada para consecução dos objetivos (implantação e
ajustamento dos marcos geodésicos, implantação e correção diferencial dos marcos de vértices,
testemunhas, azimutes e poligonação, medição topográfica, implantação de sinalizadores e placas,
abertura de picadas e piqueteamento de áreas especiais caso ocorram), bem como o detalhamento
dos prazos necessários para o cumprimento dos atos planejados.
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•

O plano de obra é obrigatório e deverá ser aprovado para a liberação do início da obra.

•

Os trabalhos de vistoria da demarcação serão planejados de acordo com o plano de obra.

2.6. Fases da demarcação
A executora da demarcação realizará os trabalhos de implantação e ajustamento dos marcos
geodésicos (MG), implantação e correção diferencial dos marcos vértices (MV), testemunhas (MT)
e azimutes (MA) e os respectivos cálculos, conforme planta da área de floresta pública,
confirmando o posicionamento dos acidentes geográficos, limites artificiais e confrontantes. A
demarcação será executada em duas fases, descritas a seguir.
Fase1:Rastreamento de satélites, materialização dos vértices e determinação do azimute
Na primeira fase da obra, serão executados os rastreamentos de satélites dos pontos
reconhecidos e identificados, previstos pelo SFB, em conformidade com as técnicas descritas no
capítulo 3deste manual.
A descrição do perímetro e o posicionamento dos marcos previstos pelo SFB estarão em
coordenadas geográficas aproximadas, geralmente relacionadas a um elemento físico da paisagem.
O reconhecimento prévio é necessário para que seja conferido em campo o posicionamento do
acidente geográfico que define o real limite da floresta pública ou unidade de manejo florestal,
corrigindo-se as coordenadas, pois, o que deverá prevalecer são os limites naturais (rios, lagos,
córregos, igarapés, interflúvios, etc.) ou obras (estradas, vias, linhões, etc.).
Fase2.Medição topográfica e materialização dos limites
Na segunda fase da obra,serão executadas a medição topográfica, a implantação dos marcos
de poligonação (MP), a implantação de placas e abertura de picadas, bem como o piqueteamento
das áreas especiais, conforme mapa da floresta pública ou unidade de manejo florestal, sempre em
conformidade com as técnicas descritas no capítulo 3 desta norma. Esses serviços terão como base
os trabalhos de rastreamento de satélites e determinação de azimutes realizados na primeira etapa.

2.7. Diário de obra
O trabalho de campo contará com um diário de obra, que deverá ser mantido no local dos
serviços, no qual serão registradas pelo executante as ocorrências, locais e dias, trabalhos
executados e demais fatos relevantes.
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O diário será devidamente verificado pela vistoria técnica junto ao responsável técnico da
obra.Será facultado ao técnico do Serviço Florestal Brasileiro registrar informações no diário de
obra.

2.8. Acompanhamento da obra
O acompanhamento da obra será efetuado pelo Serviço Florestal Brasileiro, ao qual a
empresa executante deverá reportar-se em caso de dúvidas e alteração técnica na realização do
trabalho.
A executora deverá permitir, quando for solicitado, o acompanhamento dos trabalhos por
servidor público, devidamente identificado, lotado no Ministério do Meio Ambiente, Serviço
Florestal Brasileiro, Instituto Chico Mendes de Conservação da Biodiversidade (ICMBio)ou
Instituto Brasileiro do Meio Ambiente e dos Recursos Naturais Renováveis (Ibama).
Modificações no projeto original de obra, em equipamentos ou de responsável técnico
deverão ser feitas por escrito, antes de sua execução, pela executora da demarcação, para fins de
análise e a devida aprovação do Serviço Florestal Brasileiro.
Alterações de equipamento durante a obra deverão ser comunicadas ao Serviço Florestal
Brasileiro e só serão aprovadas se mantidas as precisões e características básicas necessárias.
O certificado de aferição do equipamento deverá ficar disponível durante a obra e será
verificado pela vistoria técnica.

2.9. Segurança da equipe de campo
A executora da demarcação deverá garantir a segurança da equipe de campo, observando as
normas de segurança e o uso de equipamentos de proteção individual (EPI) durante todas as etapas
de execução da obra.
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3. MEDIÇÃO E RASTREAMENTO DE COORDENADAS
Este capítulo estabelece as normas e orientações quanto aos critérios de medição das
coordenadas geográficas a serem rastreadas. Utiliza imagens, croquis, esquemas e tabelas para
melhor explicá-las, determina o sistema cartográfico e de referência a ser adotado, como deverá ser
implantado o marco de apoio básico para o transporte de coordenadas, como deverá ser o
levantamento de azimute nos marcos e como deverão ser aplicados os métodos de demarcação por
poligonação eletrônica e rastreamento de satélites.

3.1. Sistema cartográfico e de referência
O Sistema de Projeção Cartográfica a ser adotado nos trabalhos de demarcação de florestas
públicas deverá ser o Universal Transversa de Mercator(UTM), pois é um sistema utilizado na
produção das cartas topográficas do Sistema Cartográfico Nacional produzidas pelo IBGE e DSG.
Deverão ser utilizadas como sistema de referência geodésico as redes geodésicas
planimétrica (latitude e longitude), altimétrica (altitude) e gravimétrica (aceleração da gravidade) do
SIRGA2000 (Sistema de Referência Geocêntrico para as Américas, realização do ano 2000),
conforme estabelece a Resolução IBGE 01/05, como o sistema oficial adotado pelo Sistema
Geodésico Brasileiro (SGB) e para o Sistema Cartográfico Nacional (SCN).
O Sistema Geodésico Brasileiro (SGB) deverá ser utilizado como referencial primário por
meio das estações da Rede Brasileira de Monitoramento Contínuo (RBMC). Outras estações
homologadas pelo IBGE também poderão ser adotadas, como as integrantes da Rede INCRA de
Bases Comunitárias do GNSS (RIBAC) ou redes de empresas particulares que trabalham no
segmento de venda e aluguel de equipamentos GNSS.

3.2. Apoio básico para transporte de coordenadas e rastreamento de vértices
Toda infraestrutura geodésica, indispensável aos trabalhos de georreferenciamento, deverá
ser obtida de dados fundamentais do Sistema Geodésico Brasileiro, isto é, oriundos exclusivamente
de:
•

estações ativas receptoras de sinais de satélites do GPS, da Rede Brasileira de
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Monitoramento Contínuo (RBMC/IBGE);
•

vértices da rede fundamental (1a ordem) brasileira, desde que tenham sido reocupados com
rastreadores de sinais do GPS e suas novas coordenadas homologadas pelo IBGE;

•

redes geodésicas estaduais estabelecidas a partir do rastreamento de sinais de satélites de
posicionamento e homologadas pelo IBGE;

•

estações ativas receptoras de sinais de satélites do GPS, da Rede INCRA de Bases
Comunitárias do GPS (RIBaC), quando homologadas; e

•

estações ativas receptoras de sinais de satélites do GPS pertencentes a outros órgãos
públicos ou empresas privadas, desde que homologadas pelo IBGE.
A inexistência de infraestrutura geodésica na região dos trabalhos implicará a determinação

de coordenadas de um ponto de apoio básico, na forma de um marco geodésico (MG), por
rastreamento de sinais de satélites do GPS com as convenientes técnicas de processamento e
redução ao elipsóide, de modo a atender às necessidades de apoio geodésico do projeto. As
coordenadas utilizadas como referência deverão ter seus indicadores de precisão fornecidos pela
entidade provedora.
Considera-se para as finalidades destemanual, os mesmos conceitos de precisão e acurácia
adotados pela Norma Técnica para Georreferenciamento de Imóveis Rurais (INCRA, 2010), que
estão descritos a seguir.
•

Precisão: A precisão de uma dada grandeza retrata o nível de aderência entre os valores
observados, sua repetibilidade ou grau de dispersão. Ainda que por vezes empregado
indistintamente para quantificar o grau de confiabilidade de uma grandeza, o conceito de
precisão muitas vezes é confundido com o de acurácia;

•

Acurácia: Grau de aproximação de uma grandeza a seu “valor verdadeiro”, estando
portanto associado a erros sistemáticos (determinísticos) e aleatórios (estocásticos). Isso
significa que a sua avaliação só pode acontecer se conhecido esse “valor verdadeiro”. No
caso do georreferenciamento de imóveis rurais, será possível avaliar a acurácia de
observações em todas as coordenadas de vértices já certificados pelo INCRA.
O marco geodésico (MG) ou ponto de apoio básico deverá ter classe de precisão P1 (+/-

100 mm), conforme quadro1do item 3.5.2,e ser georreferenciado ao Sistema Geodésico Brasileiro
(SGB) por, no mínimo, duas estações homologadas pelo IBGE, conforme esquema (croqui) da
figura 3.
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MV – Marco de vértice
MPs – Marcos de poligonação

Estação SGB B

MV - Marco de vértice
MG - Marco geodésico

Floresta Pública

Estação SGB A

Figura3.Croqui de rastreamento de pontos da floresta pública,partindo de estações do SGB.

Na figura 3, as linhas tracejadas representam os vetores de triangulação do rastreamento das
estações do SGB para marco geodésico (MG), ilustrado na figura 4. As linhas pontilhadas
representam o apoio do MG para a determinação de coordenadas dos marcos de vértices (MV) e dos
marcos de poligonação (MP) da floresta pública ou UMF.
Para a determinação do MG, deverá ser respeitado o tempo de ocupação e a distância entre
estações homologadas, constantes da Norma Técnica de Georreferenciamento de Imóveis Rurais
(INCRA, 2010).

Figura4.Exemplo de marco geodésico (apoio base) para transporte de coordenadas.Flona Jamari.
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Para possibilitar a homologação no IBGE de pelo menos um dos marcos geodésicos
implantados, a monumentação e a determinação da coordenada de pelo menos um desses marcos
deverão ser conforme prevê mas resoluções IBGE 22/83; 05/93; 23/89 e a norma IBGE 01/08.
O MV e o MP deverão ter classe de precisão P3(+/- 500mm) e acurácia P1 (+/- 500 mm),
conforme estabelecemoquadro1do item 3.5.2 e o quadro 2 do item 3.5.3, e ser georreferenciados por
no mínimo um ponto de apoio básico (MG).
Será utilizado o posicionamento simultâneo (relativo) com fase da onda portadora, usando o
método relativo estático.
Quando a distância entre a estação de monitoramento homologada pelo IBGE e o marco de
apoio geodésico (MG) for superior a 100 km,deverá ser utilizada as efemérides precisas no
processamento dos dados.
O resultado do processamento para todos os pontos deverá apresentar a resolução das
ambiguidades (solução fixa), com precisão de 50 cm, para serem aprovados.
É obrigatório o ajustamento vetorial para o conjunto de pontos levantados no apoio
geodésico (MG), sendo que o ajustamento deverá passar no teste de hipótese estatística utilizado
(Ex.: Qui Quadrado).
A executora da demarcação deverá manter planilha de campo atualizada com os dados da
observação durante a realização do trabalho de rastreamento, contendo: altura da antena, data do
rastreio, operador, etc. (modelo no Anexo J desta norma técnica)– ver Resolução IBGE no 5/1993.
A executora da demarcação deverá ainda manter em campo as cópias das monografias dos
pontos de apoio básico do SFB (ver Anexo J) que estão sendo utilizados durante a realização do
trabalho. Caso a empresa não possua esses dados ou estes estejam em desacordo com a precisão
exigida, o trabalho de rastreamento poderá ser reprovado.
Para fins de abertura de clareira, deverá ser respeitado o previsto no item 4.1 desta Norma
Técnica.

3.3. Determinação do azimute - direção do alinhamento
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A determinação do azimute de cada marco de vértice (MV) ou geodésico (MG) implantado
poderá ser feita de duas formas:
•

com tecnologia GNSS, posicionamento relativo estático, com emprego da metodologia
descrita no Item 3.5para o vértice de partida da poligonal; ou

•

por giroscópio ou observação da distância zenital absoluta de um astro (método
astronômico), com emprego no mínimo de teodolito classe 2 ABNT (precisão média).
Cada vértice de azimute deverá estar distanciado a 200 m, no mínimo, do vértice de partida

da poligonal ou do vértice de controle angular no decorrer da demarcação.
Qualquer um dos métodos de determinação do azimute deverá apresentar precisão angular
maior ou igual a 10” de arco de meridiano.

3.4. Demarcação por poligonação eletrônica
Toda poligonal parte de um marco de vértice para outro. Para sua determinação, serão
usados,obrigatoriamente, equipamentos topográficos (teodolitos com distanciômetros ou estação
total) classe 2 ABNT (precisão média), cujos erros de fechamento angular e linear deverão estar de
acordo com o apresentado na figura 5.

Erro de fechamento angular: 10”. n
(onde n = nº de estações)
Erro de fechamento linear: 1: 10.000
Figura5. Precisão da poligonal eletrônica compatível com classe 2 ABNT (precisão média).

É obrigatória a utilização do método das direções nas leituras dos ângulos horizontais e
verticais, com três séries, nas posições direta e inversa do teodolito (PD e PI), sendo duas reiteradas
a 0° e a 60° e uma com ângulo aleatório com leitura até os segundos (ex.: 3°41’20”).A tolerância
máxima permitida para as médias (PD/PI) é de 10”.
Na hipótese do emprego de estação total com coletor de dados, exige-se somente uma série
de leituras, sendo obrigatória a obtenção dos ângulos horizontais e verticais (PD e PI) do aparelho,
com ângulo aleatório até os segundos sexagesimais (ex.: 3°41’20”). A tolerância máxima permitida
para as médias PD/PI é de 10”.
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Quando for utilizada estação total com coletor de dados, será obrigatória a apresentação de
caderneta de campo simplificada, contendo os croquis do caminhamento da poligonal.
Para a determinação das distâncias eletrônicas, serão coletadas três leituras, nas direções
vante e ré, obtendo-se a média entre elas.
Será permitida a “irradiação” topográfica para os acidentes geográficos (limites
naturais),como rios, igarapés, nascentes, grotas, matacões, entre outros que definem o perímetro da
demarcação, somente quando não for possível sua ocupação direta. A irradiação deverá respeitar os
parâmetros exigidos na norma técnica de georreferenciamento de imóveis rurais (INCRA, 2010), de
acordo com o equipamento utilizado.

3.5. Demarcação por rastreamento de satélites
Nos limites onde ocorrer a existência de confrontantes já materializados (domínio ou posse)
ou a existência de limites físicos artificiais (cercas, estradas, rodovias, etc.) ou ainda de limites
naturais (rios, igarapés, nascentes, grotas, etc.), deverão ser coletados pontos para efeito de cadastro.
O levantamento deverá partir do marco geodésico (MG) ou do apoio básico (transporte de
coordenadas), utilizando tecnologia GNSS.
3.5.1. Técnica de posicionamento
Será utilizado o posicionamento simultâneo (relativo) com fase da onda portadora, usando
os métodos rápido estático e stop and go, ou outro que possibilite a resolução das ambigüidades,
conforme prevêem as Especificações e Normas Gerais para Levantamentos definidas pela
Resolução IBGE 05/93. Atualmente, destacam-se as seguintes técnicas de posicionamento:
•

posicionamento estático: 2 ou mais receptores fixos observam os mesmos satélites durante
uma hora ou mais, sendo determinadas as componentes dos raios vetores definidos pelas
estações com uma precisão de 1 a 2 partes por milhão(ppm);

•

posicionamento cinemático contínuo e semicinemático (stop-and-go): um receptor é
mantido fixo enquanto outros são móveis; no caso do cinemático contínuo,adota-se uma
taxa de observação de apenas um segundo, e,no caso do semicinemático, o tempo de
ocupação nas estações móveis é reduzido a alguns minutos (no mínimo 2 segundos, ou seja,
o suficiente para serem realizadas observações em duas épocas distintas); as antenas móveis
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retornam à posição inicial; há necessidade de se definir as ambigüidades no início do
processo, por meio do rastreio de uma base conhecida ou do rastreio de uma linha de base
segundo a técnica do posicionamento estático ou ainda por meio do procedimento de troca
de antenas (swap); os sinais devem ser continuamente rastreados, evitando-se obstruções no
percurso, a fim de que os valores determinados para as ambigüidades permaneçam válidos
durante o levantamento(adaptado de IBGE, 1993).
No caso dos códigos, a técnica associada denomina-se DGPS (Differential GPS) e é
largamente empregada em navegação. No caso da fase da portadora, as observações são
combinadas linearmente, dando origem a três tipos de observações derivadas de fase a seguir
descritos. O objetivo da combinação linear das observações é o cancelamento de incógnitas no
ajustamento.
•

Simples diferença: quando diferenciam-se as observações de fase de duas estações para o
mesmo satélite. Cancelam-se os erros dos relógios dos satélites;

•

dupla diferença: quando diferenciam-se as diferenças simples para dois satélites.
Cancelam-se os erros dos relógios dos satélites e dos receptores;

•

tripla diferença: quando diferenciam-se a dupla diferença no tempo. Cancelam-se os erros
dos relógios dos satélites, dos receptores e as ambiguidades.
Das combinações acima, a mais empregada é a dupla diferença de fase, por corresponder ao

modelo matemático que fornece a melhor rigidez geométrica para a solução. A tripla diferença, por
não conter parâmetros associados às ambiguidades, é utilizada às vezes em determinações relativas
de longas linhas de base (> 100 km), quando a qualidade dos resultados das duplas diferenças não
se mostra satisfatória. O fator DOP relacionado ao posicionamento relativo com a fase das
portadoras denomina-se RDOP. Descreve o efeito da geometria dos satélites na qualidade dos raios
vetores definidos pelas estações envolvidas no levantamento. As observações de fase das portadoras
podem, evidentemente, ser utilizadas para a determinação de posições isoladas. Entretanto, devido
aos excelentes resultados que são obtidos com o posicionamento relativo, não foram desenvolvidas
as técnicas necessárias a essa aplicação. Por outro lado, as aplicações relativas têm sido largamente
empregadas e otimizadas(adaptado de IBGE, 1993).
Na determinação de linhas de base para o eixo da poligonal de locação dos limites, deverá
ser aplicada a Lei no 10.267/2001 e Decreto no4.449/2002, que determina que o erro máximo é de
500 mm.
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Recomenda-se a utilização das efemérides precisas no processamento dos dados(ver item
3.5.4.) e,no resultado do processamento, deverá constar a resolução das ambiguidades (solução fixa)
– ver item 3.5.5.
3.5.2. Nível de precisão para rastreamento GPS
Para efeito deste manual, a precisão de uma dada grandeza retrata o “nível de aderência
entre os valores observados, sua repetibilidade ou grau de dispersão”. Ainda que por vezes
empregado indistintamente para quantificar o grau de confiabilidade de uma grandeza, o conceito
de precisão não deve ser confundido com o de acurácia.
Quadro1. Valores limites de classes de acordo com níveis de precisão planimétrica (“P”) após ajustamento.
Classe
Precisão 68,7 % ( 1s )
Finalidade
+/- 100 mm
Controle A (apoio básico), Georreferenciamento.
P1
+/- 200 mm
Controle B (apoio imediato), Georreferenciamento.
P2
+/- 500 mm
Cadastrais, Georreferenciamento.
P3
Fonte: Adaptado da norma técnica para georreferenciamento de imóveis rurais (INCRA, 2010).

3.5.3. Nível de acurácia para rastreamento GPS
Nesta norma, o conceito de acurácia de um levantamento é entendido como o “grau de
aproximação de uma grandeza de seu valor verdadeiro” e está,portanto, associado a erros
sistemáticos (determinísticos) e aleatórios (estocásticos). Isso significa que a sua avaliação só pode
acontecer se conhecido esse “valor verdadeiro”.
Quadro 2. Valor limite do nível de acurácia após ajustamento
Classe
Precisão 68,7 % ( 1s )
Finalidade
+/- 500 mm
Cadastrais, Georreferenciamento.
P1
Fonte: Adaptado da Norma Técnica para Georreferenciamento de Imóveis Rurais (INCRA, 2010).

Deve ser adotado como nível de acurácia o mesmo valor limite adotado pelo INCRA (2010),
ou seja, classe P1 (+/- 500 mm), tendo em vista que aquele órgão poderá avaliá-la com base em
outros georreferenciamentos executados nas proximidades da floresta pública.
3.5.4. Efemérides precisas
Efemérides são parâmetros astronômicos definidos em uma tabela que fornece, em
intervalos de tempo regularmente espaçados, as coordenadas que definem a posição de um astro.Na
prática é utilizada para a melhoria no ajustamento das coordenadas do ponto rastreado quando a
distância da base é muito longa – acima de 100 km. A seguir, uma breve informação sobre como
são transmitidas as efemérides por um satélite GPS.
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De acordo com Marques et. al. (2003), os satélites GPS transmitem efemérides que podem
ser obtidas no momento da recepção do sinal, com precisão na ordem de 10 m. “No entanto, é de
fundamental importância, confirmar a qualidade das efemérides” em termos de precisão e acurácia.
3.5.5. Resolução das ambiguidades – processamento dos dados GPS
A Resolução IBGE no 05/1993, que estabelece as especificações e normas gerais para
levantamentos GPS, prevê que:
As observações das fases das ondas portadoras (...)fornecem indiretamente a medida
da distância receptor-satélite.Entretanto, neste caso específico, como o que se mede é
a diferença de fase entre o sinal que chega do satélite e o gerado pelo oscilador do
receptor, existe uma incógnita adicional na observação da distância, denominada de
ambiguidade, que é o número inteiro de ciclos que a onda levou para chegar ao
receptor no início do período de rastreamento. Por este motivo, estas observações
normalmente

não

são

utilizadas

em

tempo

real,

sendo

aplicadas

para

posicionamentos estáticos.
Ambiguidade de ciclo é, portanto,o número total de ciclos completos decorridos desde que o
sinal deixou o satélite até ao instante da sintonia. Guerreiro (2005) esclarece que “existe uma
ambiguidade de ciclo porcada par receptor-satélite desde que não hajam saltos de ciclo (cycleslips ),
isto é, perda momentânea de sinal, neste caso uma nova ambiguidade é adicionada.” Assim, é
necessário reconhecer essa ambiguidade para se verificar se houve interrupções na recepção. Caso
positivo, isso deverá ser resolvido no processamento dos dados ou deverá ser realizada uma nova
medição estática.
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4. MATERIALIZAÇÃO DOS ELEMENTOS DEMARCATÓRIOS
Neste capítulo, é aprofundado o método de materialização dos elementos de demarcação.
Será explicado o modo de abertura de clareiras e picadas, as técnicas para monumentação dos
marcos, implantação de sinalizadores, placas e piquetes.A materialização desses marcos, placas,
picadas e piquetes será conforme localização fornecida pelo Serviço Florestal Brasileiro,
respeitando-se os critérios e definições nesta norma técnica.
Ao final deste capítulo, são frisadas orientações sobre a maneira com que as equipes deverão
se portar no momento da materialização em relação à comunidade residente nas imediações.
Atentamos para a importância da cordialidade e respeito a essas comunidades, pois são potenciais
parceiros do SFB na tarefa de manejo sustentável da floresta.

4.1. Abertura de clareiras
Deverá ser observada na materialização dos trabalhos de demarcação, a conformidade com a
Lei no12.651/2012 (proteção da vegetação nativa) e as suas atualizações, em especial os artigos4o,5o
e 6o dessa lei.
Para efeito da determinação dos pontos, serão abertas clareiras sem derrubadas de
árvores(DAP >= 10 cm),com cortes em seus troncos, permitindo-se cortes de galhos, arbustos e
cipós, quando possível. Permite-se o uso de metodologias de transporte de coordenadas até os
pontos desejados, desde que em pontos de apoio dentro da floresta pública ou unidade de manejo
florestal, localizados em áreas com melhor qualidade de recepção de sinais de satélites, como em
clareiras naturais.
Nos casos omissos, onde visualmente será necessário o corte de árvores,deve-se solicitar
autorização do Serviço Florestal Brasileiro.
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4.2. Abertura de picadas
O Serviço Florestal Brasileiro poderá indicar locais para materialização de picadas nos
limites de poligonais em linha seca onde não houver um elemento físico natural ou artificial, como
rios e estradas.
Essas linhas secas serão acompanhadas por uma picada aberta com largurade2 m, cortando
apenas galhos, cipós e arbustos. O limite externo da picada será alinha seca, e seus dois metros de
largura deverão ser abertos para dentro da floresta púbica ou unidade de manejo florestal que está
sendo demarcada.
Essa picada servirá, inclusive, para a passagem da medição e materialização com marcos de
poligonação. Quando a passagem da poligonal de locação ficar obstruída por árvore, deverá ser
efetuado desvio, utilizando ângulos de 90° até retornar no alinhamento da poligonal.Esses desvios
deverão ser executados quantas vezes forem necessários. Não será permitido o corte de árvores para
evitar o desvio.
Deverá ser feita manutenção periódica nas picadas com a finalidade de mantê-las como
elemento delimitador da respectiva unidade de manejo florestal ou floresta pública. Em hipótese
alguma poderá ser aberta picada fora dos limites da UMF, floresta pública ou que ultrapasse a linha
seca que a delimita.

4.3. Monumentação dos marcos
Todos os marcos –geodésico(MG), vértice (MV), poligonação (MP), azimute (MA) e
testemunha (MT) –serão construídos em concreto armado, traço 1:3:4, com dois vergalhões (alma)
de ferro com diâmetro de 4,2 mm, forma tronco piramidal e dimensões 8x12x60cm, onde 30cm
ficará soterrado, e 30 cm acima da superfície, conforme modelo constante do Anexo A e suas
especificações. Em seu topo, será implantada a plaqueta em que será grafado o tipo do marco
(geodésico, vértice, poligonação, azimute ou testemunha) constante do Anexo B e suas
especificações (ver figura 6).
Os marcos azimute e testemunha deverão ser implantados dentro da área de floresta pública
ou unidade de manejo florestal.
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Junto aos marcos de vértices e geodésicos, deverá haver um marco de azimute, implantado
sob as condições descritas no item 3.3e sempre dentro da área de floresta pública ou unidade de
manejo florestal, com a seta de sua marca apontando para o local onde se encontra o MG ou MV.
Junto aos marcos de vértice e geodésico do Serviço Florestal Brasileiro deverá haver um
marco testemunha, implantado num raio aproximado de 30 m ao seu redor e sempre dentro da área
de floresta pública ou unidade de manejo florestal, com a seta de sua marca apontando para o local
onde se encontrar o marco MG ou MV.
Os marcos de poligonação serão implantados no eixo da poligonal de locação, em locais
indicados pelo Serviço Florestal Brasileiro, nos limites da floresta pública ou unidade de manejo
florestal. Os locais prioritários para implantação serão os cruzamentos com rios, córregos, igarapés,
estradas, caminhos e locais que configurem vias de circulação, quando indicados pelo SFB.
Nos casos em que o local de implantação do marco de poligonação não apresentar condições
de materialização (como áreas alagadas, grande quantidade de espécies arbóreas, vegetação densa,
etc.), o local pode ser permutado em até 300 m, desde que se mantenha no eixo da poligonal.
Todos os marcos deverão ser vistoriados e aprovados, preferencialmente no local de
fabricação, quanto ao cumprimento das especificações técnicas (Anexos A e B), antes do transporte
para o local da sua implantação.
Na aprovação dos marcos e a critério da vistoria, poderá ser destruído um ou mais
marcos,escolhidos aleatoriamente, com o objetivo de verificar se foram colocados os materiais:
cimento, ferros e brita,conforme está previsto no Anexo A.

Figura 6. Marco do SFB implantado.

Figura 7. Marco do SFB com plaqueta codificada no topo.
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4.3.1. Codificação dos vértices
A codificação dos vértices (marcos e pontos) será feita conforme estabelece a Norma
Técnica de Georreferenciamento de Imóveis Rurais (INCRA, 2010), e os códigos deverão estar
cadastrados no INCRA como vértices de propriedade rural.
Os vértices serão identificados, cada um deles, por um código único, que será gerado pelo
técnico credenciado no INCRA, responsável pelos serviços de georreferenciamento. Esse código
será grafado na plaqueta implantada no topo do marco (ver figura 7).
Exemplo:

Código do credenciado Incra

MHJ-M-0001
MHJ-V-0999
MHJ-P-A025

Identificação de vértice
(materializado ou virtual) ou ponto

Numeração sequencial

Figura 8. Codificação de vértices (materializados e virtuais) e pontos. Adaptado de INCRA (2010).

Esse código será constituído por oito caracteres (ver figura 8), da seguinte forma:
•

os três primeiros campos serão preenchidos sempre pelo código de credenciamento do
técnico credenciado no INCRA responsável pelos serviços de georreferenciamento,
constante da Carteira Nacional de Credenciado emitida pelo INCRA;

•

o quarto campo será preenchido sempre pela letra correspondente ao tipo do vértice ou
ponto (M = vértice materializado, marco; V = vértice não materializado, virtual;P = ponto;
O = paralelo a eixo levantado), indicando que se trata de um vértice;

•

os quatro últimos campos serão preenchidos sempre pelo técnico credenciado no INCRA,
por meio de uma numeração sequencial rigorosa, começando pelo número 0001. O vértice
seguinte será o número 0002 e assim sucessivamente até o último vértice do imóvel. Quando
essa numeração atingir o número 9999, o credenciado deverá reiniciar essa sequência,
substituindo, no primeiro campo à esquerda, o número 9 pela letra A. Essa nova sequência
será encerrada quando alcançar a configuração A999. Para prosseguir, a letra A deverá ser
substituída pela letra B, e assim sucessivamente, permanecendo os outros critérios.
Essa numeração seqüencial deverá ser adotada pelo técnico credenciado no INCRA para

todas as florestas públicas e unidades de manejo florestal georreferenciadas por ele, de forma que
34

nenhum código já utilizado em qualquer vértice de outros imóveis georreferenciados anteriormente
por esse mesmo profissional venha a ser reutilizado.
A codificação de vértices, pontos ou vértices virtuais de florestas públicas, unidades de
manejo florestal ou imóveis já cadastrados e certificados pelo INCRA deverá ser sempre respeitada
e prevalecerá sobre serviços posteriores de georreferenciamento. O técnico credenciado no INCRA
se obriga, portanto, a assumir a codificação já existente naqueles vértices comuns à floresta pública,
unidade de manejo florestal ou imóvel contíguo e adotá-la no desenvolvimento do seu serviço.
MJH M 0001
MJH M 0002

SGR M 0016

MHJ M 0004

SGR M 0017

B
A

1º vértice: MHJ-M-0001
2º vértice: MHJ-M-0002
3º vértice: SGR-M-0017
4º vértice: SGR-M-0018
5º vértice: MHJ-M-0003
6º vértice: MHJ-M-0004

SGR M 0019

MJH M 0003
SGR M 0018

Figura 9. Codificação de UMF confrontante com outra UMF já demarcada. Adaptado de INCRA (2010).

A figura 9 apresenta um exemplo de unidade de manejo florestal georreferenciada por
técnico credenciado no INCRA de código MHJ (imóvel B), contendo seis vértices, dos quais dois
são comuns à outra unidade de manejo florestal já certificada pelo INCRA (imóvel A), e
georreferenciada por outro técnico credenciado no INCRA, de código SGR.
4.3.2. Codificação dos marcos de azimute e testemunha
Os marcos de azimute e testemunha deverão receber o mesmo código do vértice ou marco
geodésico ao qual fazem referência; no entanto, deverão ser acrescidas as letras “A” e “T”,
respectivamente. Por exemplo, para o MV de código MHJ-M-0001, os códigos de seus marcos de
azimute e testemunha deverão ser, respectivamente: “MHJ-M-001-A” e“MHJ-M-001-T”.

4.4. Sinalizadores
Para facilitar a identificação em campo do local de fixação dos marcos de vértice e marcos
de poligonação, após sua implantação, a executora da demarcação deverá fixar, nas proximidades
dos marcos, alguns elementos sinalizadores. A importância de se ter elementos que sinalizem esse
local se dá em virtude de que os marcos são implantados, na grande maioria dos casos, no meio da
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floresta, cuja localização após sua implantação fica prejudicada pela quantidade de árvores e
arbustos, ação intempérica causada pelo clima local, ação biológica de agentes decompositores,
como formigas, cupins e fungos, bem como possíveis ações de vandalismos que venham a removêlos ou destruí-los. Assim, é necessária a implantação de elementos que facilitem a identificação do
ponto de fixação desses marcos.
Os sinalizadores serão constituídos de anel sinalizador (ver figura 10) e plaqueta de
referência (ver figura 11), que serão implantados em conjunto em pelo menos três árvores ao redor
do marco sinalizado.

Figura 10. Anel sinalizador implantado.

Figura 11. Plaqueta de referência implantada.

Anel sinalizador – anel com 30 cm de largura, com faixas de 20 cm pintada na cor amarelo
ouro com tinta a base de solvente (óleo ou esmalte), intercaladas por um espaçamento de 20 cm que
não será pintado, circundando a árvore na altura de 1,5 m do solo,conforme especificações do
Anexo G.
O anel deverá ser pintado diretamente sobre a superfície do caule da árvore e não pode ser
removida sua casca de proteção. Apenas uma limpeza de cipós e galhos poderá ser realizada. Nunca
realizar anel de Malpighi 1 na árvore, para fins de confecção do anel sinalizador.
Plaqueta de referência –Placa de metal galvanizado ou alumínio, de 6,0 cm de largura por
9,0 cm de altura, contendo o nome do Serviço Florestal Brasileiro e da floresta pública ou unidade
de manejo florestal. Também deverá conter espaços para marcação da distância (em metros
1

O anel de Malpithi consiste na retirada da casca da árvore de uma forma que configure um anel em volta do tronco,
ocasionando, na maior parte dos casos, em morte do indivíduo.
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aproximados sem fracionamento) e azimute (em graus aproximados sem fracionamento) do marco
de vértice (MV) com a árvore sinalizada. Essa marcação deverá ser realizada com uso de cravo
alfanumérico de aço.
A plaqueta deverá ser pregada no centro do anel sinalizador, com a face voltada para a
direção do marco sinalizado,conforme especificações do Anexo H.
As inscrições e dimensões do anel sinalizador e da plaqueta de referência estão nos Anexo G
e H, respectivamente.
As árvores selecionadas para serem sinalizadas deverão estar entre 20 e 50 m do marco de
vértice ou marco de poligonação e distribuídas em três direções distintas e opostas, com o MV ou
MP como centro.
Dos três sinalizadores de cada marco de vértice, dois deverão ser implantados no interior da
floresta pública ou unidade de manejo florestal e apenas um do lado externo. Os dois internos
deverão ficar, aproximadamente, alinhados um com o marco de azimute e outro com o marco
testemunha, onde uma árvore sinalizada esteja entre o marco de vértice e o marco azimute e outra
entre ou após o marco testemunha (MT) e o marco de vértice (MV), conforme figura 12.

MA – Marco de Azimute

Sinalizador

Sinalizador

MT – Marco Testemunha

Limite da UMF

MV – Marco de Vértice
Sinalizador

Figura 12. Croqui de localização de sinalizadores dos marcos de vértices. Atentar para o posicionamento em relação
aos marcos MA e MT. Respeitar as distâncias de 10 a 30 m do MV.

Quando for efetuado o cadastramento em banco de dados geográfico, além da localização
geográfica em coordenadas de cada sinalizador, deverá ser cadastrado um código que será formado
pelo código do vértice ao qual faz referência, acrescido de: “S1”, “S2” ou “S3”. Por exemplo, para
o

MV

de

código

MHJ-M-0001,

os

códigos

de

seus

sinalizadores

deverão

ser,

respectivamente,“MHJ-M-001-S1”, “MHJ-M-001-S2” e “MHJ-M-001-S3”.

37

Conforme apresentado na figura 12, todos os sinalizadores deverão estar de 10 a 30 m do
MV, distribuídos de forma que o MV se situe ao centro. Um sinalizador deverá estar alinhado,
aproximadamente, com o MA;e outro sinalizador alinhado, aproximadamente, com o MT. Apenas
um sinalizador ficará do lado de fora da floresta pública ou UMF, formando um triângulo cujo
centro, aproximado, é o MV.
Na ausência de árvores num raio de 50 m do marco de vértice (MV), não há necessidade de
implantação de sinalizador.
Deverá ser indicado na plaqueta o número ou a denominação da floresta pública ou unidade
de manejo florestal à qual ela se refere.
As plaquetas deverão ser vistoriadas e aprovadas pela vistoria quanto à qualidade e ao
cumprimento das especificações técnicas (Anexo H), antes da sua implantação.
Serão coletadas as coordenadas com GPS de navegação, do local de implantação dos
sinalizadores. Essas coordenadas serão apresentadas no relatório final de entrega das peças técnicas
em coordenadas geográficas e UTM, datum Sirgas2000.

4.5. Plaqueamento
As placas “Floresta Pública” ou “Unidade de Manejo Florestal” (ver figura 13) serão
implantadas ao longo de seu perímetro em locais que se configuram como vias de acesso (trilhas,
caminhos, estradas, rios, córregos, igarapés, etc.) ou com potencial devido à proximidade de
ocupações. Os locais e quantitativos de implantação serão indicados pelo Serviço Florestal
Brasileiro. As inscrições e dimensões serão as constantes dos Anexos C e D do presente manual,
respeitada a Resolução SFB no11/2012 (ou outra que estiver vigorando em seu lugar).
Antes da confecção das placas, deverá ser confirmado, com o Serviço Florestal Brasileiro, o
conteúdo das inscrições que deverão constar, em especial quanto a:
•
•
•
•
•
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denominação da unidade de conservação;
denominação ou número da floresta pública;
denominação ou número da unidade de manejo florestal;
denominação da empresa concessionária para o manejo;
número do contrato de concessão; e

•

telefone, e-mail e site para informações.

Figura 13. Placa do SFB implantada em Floresta Pública.

Todas as placas deverão ser vistoriadas e aprovadas pela vistoria técnica, quanto à qualidade
e cumprimento das especificações técnicas dos Anexos C e D e da Resolução SFB no11/2012 (ou
outra que estiver vigorando em seu lugar), antes da sua implantação.
Serão coletadas as coordenadas geográficas e UTM com GPS de navegação do local de
implantação das placas. Essas coordenadas serão apresentadas no relatório final de entrega das
peças técnicas, formato UTM e geográficas, datum Sirgas2000.
As placas que serão implantadas na ocasião da determinação dos vértices geodésicos
deverão situar-se em locais que evitem a obstrução dos sinais de satélites e a ocorrência de
multicaminhamento.

4.6. Piqueteamento
Áreas especiais (locais no interior com atividades ou recursos que mereçam destaque em
relação ao restante da floresta pública) indicadas pelo Serviço Florestal Brasileiro deverão ter seus
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limites piqueteados com piquetes de madeiras. As descrições e dimensões dos piquetes são as
constantes do Anexo I do presente manual.
Os piquetes deverão ser implantados no eixo da poligonal que delimita a área
especial,conforme descrição e coordenadas fornecidas pelo SFB, em intervalo de 100m, e em todos
os vértices das poligonais, bem como nos cruzamentos com rios,córregos, igarapés, estradas,
caminhos e outros locais que configurem vias de acesso à área ou acidente orográfico.
Cada piquete deverá possuir duas estacas testemunhas, que serão implantadas em um raio de
cerca de 5 m do piquete. As descrições e dimensões das estacas são as constantes do Anexo I. Os
piquetes e as estacas deverão ser cravados 20 cm no solo.

4.7. Esclarecimentos às comunidades
Durante os trabalhos de materialização, a equipe de campo executora da demarcação deverá
informar aos comunitários, quando indagada, que está a serviço do Serviço Florestal Brasileiro,
para executar a demarcação de florestas públicas e que, para mais informações, deverá ser contatado
o escritório regional do SFB ou a equipe de vistoria técnica do órgão, repassando aos interessados
os respectivos telefones e outros meios de contato.
A equipe de campo executora da demarcação deverá ser sempre cortês com as comunidades,
evitando conflitos. Qualquer anormalidade ou ação por parte de moradores impedindo a execução
do serviço deverá ser comunicada imediatamente à equipe de vistoria de demarcação do SFB.
Alertamos para a cordialidade no comportamento que deverão possuir as equipes de campo,
respeitando as comunidades residentes no entorno da área demarcada, tendo em vista que, muitas
vezes,se trata de povos tradicionais, como ribeirinhos, indígenas, quilombolas, caboclos ou
agricultores familiares. Desse modo, o técnico executora da demarcação deverá atentar-se para que
sua equipe não se envolva em conflitos com essas comunidades, o que poderia trazer danos à
imagem do Serviço Florestal Brasileiro e dos trabalhos de manejo florestal sustentável a serem
implantados na floresta pública.
É de suma importância que o responsável técnico procure esclarecer cordialmente suas
funções quando indagado por um comunitário e que esteja devidamente uniformizado e
identificado, anotando no diário de obra qualquer anomalia, conflito ou questionamento levantado
40

por essas populações. Em seguida, deverá reportar-se à equipe de vistoria de demarcação do SFB o
mais breve possível.
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5. CONCLUSÃO DOS TRABALHOS DE DEMARCAÇÃO
Este capítulo trata da última etapa a ser executada pela empresa ou equipe executora da
demarcação, que será o retorno ao gabinete para elaboração das peças técnicas finais,como
memoriais descritivos, plantas, mapas, relatórios, planilhas e tabelas. Essas peças técnicas deverão
ser remetidas ao SFB por meio de ofício.

5.1. Memoriais descritivos
Desenvolvimento da descrição do perímetro e confrontações no sentido horário, a partir do
vértice situado na posição mais ao norte, apontando córregos e rios como a jusante ou a montante,
margem direita ou margem esquerda.
No caso de existir algum trecho do perímetro demarcado coincidindo com os limites da
unidade de conservação no qual está inserido e o confrontante não ser uma instituição de Estado
(federal, estadual, distrital ou municipal), a executora da demarcação deverá citá-lo no memorial
descritivo e recolher do confrontante uma declaração reconhecendo os limites com a propriedade
sob seu domínio, bem como os elementos demarcatórios do SFB implantados no trecho. Essa
declaração deverá ter firma reconhecida em cartório e ser anexada ao relatório final.
Descrição das coordenadas geográficas em graus e em UTM (Datum geocêntrico
Sirgas2000), com aproximação até a terceira casa decimal, indicando os marcos do SGB adotados
para o apoio geodésico.
A notação utilizada para descrever o perímetro deverá seguir o previsto na Norma Técnica
para Georreferenciamento de Imóveis Rurais (INCRA, 2010). Os códigos dos vértices deverão ser
os mesmos credenciados pelo responsável técnico junto ao INCRA, com a sequência numérica
adotada.
Devem constar do memorial descritivo os seguintes atributos:
•

denominação do imóvel;

•

denominação da floresta pública ou unidade de manejo florestal;

•

municípios incidentes;

43

•

área total (em ha);

•

área incidente em cada município (em ha);

•

perímetro (em m);

•

unidades federativas incidentes;

•

coordenadas dos extremos; e

•

data do levantamento.

5.2. Plantas –mapas
A apresentação gráfica das plantas/mapas obedecerá às seguintes especificações:
•

papeltamanhoA1 (ABNT), abrangendo todo o perímetro demarcado;

•

área expressa em hectares (com quatro casas decimais);

•

perímetro expresso em metros (com duas casas decimais);

•

meridiano central (MC), fator de escala K;

•

indicação do norte da quadrícula, norte geográfico ou verdadeiro e convergência meridiana;

•

grid de coordenadas geográficas em graus e em UTM no datum geocêntrico Sirgas2000;

•

identificação de todos os confrontantes (nomes de fazendas, estradas, rios,etc.);

•

município/estado;

•

número da Anotação de Responsabilidade Técnica (ART) expedido pelo Conselho Regional
de Engenharia e Agronomia (CREA);

•

data da realização da obra;

•

informação da escala de representação adotada: gráfica e numeral; e

•

quadro com a localização da área de floresta dentro da Unidade da Federação.

5.3. Relatório técnico
Deverá ser apresentado relatório técnico detalhado dos trabalhos executados, obedecendo à
sequência a seguir:
•

metodologia utilizada na demarcação;

•

período de execução e condições encontradas, incluindo fotografias que ilustrem o dia a dia
da execução do serviço;
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•

localização e descrição detalhada do acesso à floresta pública e à unidadede manejo
florestal;

•

utilização do datum geocêntrico Sirgas2000;

•

vértices do SGB de apoio geodésico utilizados, com as respectivas monografias oficiais do
IBGE;

•

planilha com dados de observações de:
- rastreio dos levantamentos geodésicos;
- cálculo de todas as operações de processamento e ajustamento, com parâmetros de
configuração; e
- informações dos programas de processamento utilizados, incluindo os parâmetros de
configuração utilizados para o processamento e ajustamento;

•

cálculos dos levantamentos topográficos, com planilhas de todas as operações de
processamento e ajustamento, descrição do conteúdo e sequência dos campos no arquivo
gerado, no caso de uso de estação total;

•

tabela das coordenadas plano-retangulares UTM (N e E, em metros) e geográficas (em
graus), com as precisões obtidas;

•

tabela das coordenadas geográficas e UTM de todos os marcos, sinalizadores, placas e
piquetes implantados;

•

relação e especificação básica dos equipamentos de medição topográfica e de rastreio
utilizados; e

•

dados da executora da demarcação (empresa contratada ou concessionária da UMF) e equipe
técnica (nome, função, atribuição,credenciamentos).
O formato de apresentação do relatório técnico deverá seguir as Diretrizes para

Apresentação de Relatórios Técnicos de Consultoria do Serviço Florestal Brasileiro (SFB, 2011) e
as normas técnicas da ABNT de apresentação de documentos técnicos.

5.4. Anexos do relatório técnico
Os anexos ao relatório técnico deverão ser apresentados conforme sequência a seguir:
•

diário de obra original;
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•

cadernetas de campo originais, escritas em caneta,com as observações. Deverão ainda ser
anotados os cálculos obtidos por meio do uso de teodolito e desenhados os croquis dos
trechos levantados. As cadernetas serão rubricados pela vistoria técnica;

•

termo de cravação de cada marco/piquete, conforme Anexos EeF;

•

arquivo digital dos dados brutos GNSS no formato RINEX;

•

arquivo digital dos dados brutos de Estação Total no formato .txt;

•

arquivos digitais de todos os documentos do relatório técnico;

•

arquivos digitais dos memoriais descritivos em formato .doc (MSWord versão até 2007) e
.PDF, fonte Times New Roman, tamanho 12, espaçamento 1,5;

•

arquivo

digital

georreferenciado

(DatumSirgas2000)

das

plantas

e

croquis

em.dwg/.dxf(versão 2000);
•

arquivo digital em formato.shp(shapefile),com a localização dos marcos, sinalizadores,
placas e piquetes,devidamente discriminada a sua natureza, e referências nos campos de
atributos do arquivo, contendo pelo menos: item (marco/sinalizador/placa/piquete); código
de identificação; coordenada E (UTM); coordenada N (UTM); entre outras informações de
relevância;

•

monografia dos marcos de apoio local (MG) implantados, com croqui de localização,
conforme modelo constante do Anexo E. No espaço destinado a fotografia, será feita a
identificação dos registros fotográficos, conforme modelo constante no Anexo F.

•

croqui dos sinalizadores e testemunhas implantados, com as medidas angulares e lineares a
partir do marco de vértice ou de poligonação;

•

declaração assinada pelos confrontantes não governamentais, com firma reconhecida em
cartório, reconhecendo os marcos implantados e limites demarcados como os de sua
propriedade;

•
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ART com comprovante de pagamento.

6. VISTORIA TÉCNICA
A vistoria técnica é o mecanismo que o SFB utilizará para averiguar a correta execução dos
trabalhos de demarcação. Neste capítulo será abordada a sua composição, organização, logística,
procedimentos a serem adotados pelos seus componentes, atribuições, preparação da vistoria e
formas de comunicação entre a equipe o SFB e a executora da demarcação. Ao final é apresentado
como será o laudo técnico de avaliação da demarcação, a ser elaborado pelos integrantes desta
vistoria técnica.

6.1. Composição
A comissão de vistoria será composta por profissionais habilitados, designados formalmente
pelo Serviço Florestal Brasileiro. Os profissionais indicados poderão ser do quadro do
órgão,consultores autônomos ou empresas de auditoria. A orientação e o acompanhamento serão
efetuados pelo Serviço Florestal Brasileiro.

6.2. Organização, logística e procedimentos
A vistoria técnica será organizada utilizando os planos de obra (conforme o item 2.5) como
base para o delineamento da sua logística. Caberá à vistoria técnica escolher os períodos e locais
adequados para proceder às vistorias, a critério do Serviço Florestal Brasileiro.
É responsabilidade da executante da demarcação acompanhar a vistoria e providenciar os
meios de transporte adequados (veículos, barcos, avião ou outros), desde que no interior ou nas
adjacências da floresta pública, para a vistoria técnica do SFB. Os técnicos vistoriadores poderão
exigir da executora da demarcação, quando não estiverem sendo fornecidos ou quando forem
ineficientes, meios de transporte adequados aos trabalhos de vistoria.
Os técnicos vistoriadores deverão ter acesso facilitado aos documentos e locais da obra para
a plena realização de seus trabalhos.
A vistoria técnica coletará amostras dos dados eletrônicos para avaliação e poderá utilizar
equipamentos próprios ou da executora da demarcação.
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Os técnicos vistoriadores poderão determinar a substituição de pessoal, equipamento técnico
ou de apoio empenhados no trabalho pelo executante, toda vez que julgá-los sem condições para
execução dos trabalhos.
A inexistência de um profissional responsável técnico e a não utilização de equipamentos de
proteção individual (EPI) por parte dos funcionários da empresa contratada poderão provocar
sanções do Serviço Florestal Brasileiro, inclusive a paralisação imediata da obra pela vistoria.
Os serviços recusados por estarem em desacordo com o Manual de Norma Técnica para
Demarcação de Florestas Públicas deverão ser refeitos pelo executante, sem qualquer ônus ao
Serviço Florestal Brasileiro, a critério da vistoria técnica ou do próprio Serviço Florestal Brasileiro.
Todo e qualquer questionamento à vistoria deverá ser realizado por escrito.
O manual de vistoria técnica para demarcação em florestas públicas deverá ser consultado
para conhecimento detalhado das atribuições da vistoria.

6.3. Atribuições
São atribuições dos técnicos designados para realizar a vistoria técnica:
•

verificar em campo o cumprimento da demarcação, baseados nesta norma técnica e nos
quantitativos e nas localizações dos elementos de demarcação (marcos, sinalizadores,
placas, piquetes e picadas) fornecidos pelo SFB. A vistoria dos itens executados será
aleatória e envolverá a visita in loco de no mínimo 10%dos elementos demarcatórios;

•

organizar a vistoria utilizando os planos de obra fornecidos pela executora da demarcação
como base para o delineamento da sua logística. Caberá à vistoria técnica escolher os
períodos e locais adequados para proceder às vistorias, a critério do Serviço Florestal
Brasileiro;

•

exigir da executora da demarcação, quando não fornecidos ou ineficientes, os meios de
transporte adequados ao trabalho. É responsabilidade da empresa contratada para
demarcação ou concessionária da UMF acompanhar e providenciar os meios de transporte
adequados (veículos, barcos, avião ou outros), desde que no interior ou nas adjacências da
floresta pública, para a vistoria técnica do Serviço Florestal Brasileiro;

48

•

destruir um ou mais marcos amostrais antes da implantação em campo, com o objetivo de
verificar:a utilização do adequado traço do concreto; a correta armação de ferro; e a fixação
da plaqueta, conforme está previsto no Anexo A;

•

conferir os certificados de aferição dos equipamentos;

•

vistoriar parte dos trabalhos de demarcação durante a sua execução em campo, com poderes
para sustar ou recusar qualquer serviço que estiver em desacordo com esta norma técnica;

•

determinar a substituição de pessoal, equipamento técnico ou de apoio empenhados no
trabalho de demarcação, toda vez que os julgar sem condições para execução dos trabalhos;

•

verificar a presença do profissional responsável técnico e a utilização de EPI em campo;

•

relacionar quais as estações da RBMC ou homologadas pelo IBGE que foram utilizadas para
a execução do marco geodésico de apoio básico para fins de transporte de coordenadas. As
cópias das monografias oficiais do IBGE deverão estar rubricadas;

•

verificar a presença de MA e MT e sua correta locação em campo, quando se tratar de
marcos MG ou MV;

•

verificar se o MG de apoio básico foi utilizado corretamente para o transporte de
coordenadas aos marcos de vértice e de poligonação;

•

verificar o alinhamento dos marcos de poligonação com a poligonal e se as distâncias estão
em conformidade com as especificadas nesta norma técnica;

•

averiguar a qualidade dos marcos e piquetes após sua implantação, conferindo se estão bem
implantados no chão, se estão na profundidade correta, firmes, e não apresentam
movimentação ao serem forçados;

•

ilustrar com fotos os itens amostrados (picadas, marcos, piquetes) e relacioná-los com suas
respectivas coordenadas geográficas e UTM, registradas com equipamento receptor de
sinais GNSS de navegação;

•

analisar e rubricar as folhas do diário de obra referentes ao período de sua visita,
acrescentando as observações de seu interesse;

•

analisar e rubricar todas as folhas das cadernetas de campo, ou os formulários dos dados
processados, verificando as séries de leituras como especificado nesta norma técnica;

•

coletar todos os arquivos digitais de dados de rastreio para proceder às suas avaliações em
gabinete,verificando seu processamento e ajustes, conforme a técnica descrita nesta norma.
Os dados das monografias serão utilizados nos processamentos dos rastreios e na verificação
das cadernetas decampo. Se nessa análise ficar comprovado que esses dados não foram
utilizados, os cálculos deverão ser refeitos pela executora da demarcação sem custo para o
Serviço Florestal Brasileiro;
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•

descrever o método de rastreamento utilizado, apresentar um croqui com o caminhamento a
partir dos pontos de apoio base até os pontos MV e MP limítrofes da floresta pública ou
unidade de manejo florestal e relacionar os acidentes geográficos que definem os limites da
área com os marcos implantados.

6.4. Preparação
O Serviço Florestal Brasileiro fornecerá aos técnico da vistoria:
•

cópia do quadro demonstrativo da natureza dos serviços a executar, do qual deverão constar
o quantitativo e a localização dos elementos de demarcação que serão implantados;

•

manual de norma técnica para demarcação de florestas públicas;

•

mapa e memorial descritivo da área pública objeto da demarcação;

•

cópia da publicação no Diário Oficial da União do extrato do contrato de vistoria técnica da
demarcação, nos casos de terceirização pelo SFB;

•

cópia da proposta financeira apresentada na licitação, no caso de empresa contratada para
demarcação;

•

cópia do contrato de concessão de UMF, do qual deverão constar os termos da demarcação,
no caso em que a responsabilidade pela demarcação for da concessionária da UMF; e

•

cópia do plano de obra apresentado pela executora da demarcação.
O Serviço Florestal Brasileiro poderá fornecer equipamentos necessários à vistoria técnica,

tais como GPS de navegação, computador portátil e máquina fotográfica, a critério do fiscal do
contrato de vistoria técnica.

6.5. Comunicação
A cópia do plano de obra da demarcação deverá ser mantida no local de execução da obra,
com o responsável técnico da empresa contratada para a demarcação ou da concessionária da UMF.
Toda alteração do projeto da demarcação descrito em seu plano de obra, deverá ser
justificada e formalizada, obrigatoriamente, por escrito. Qualquer alteração no plano de obra será
submetida à vistoria técnica e à equipe de fiscalização de demarcação do SFB.
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Em casos de urgência, poderá ser feito contato telefônico e, em seguida, ser registrado por
fax ou e-mail o assunto tratado.

6.6. Laudo técnico de avaliação da demarcação
Ao término de cada vistoria técnica, será elaborado um laudo técnico aprovando ou não os
serviços contratados, com resumo dos eventuais problemas e conclusões.
O objetivo do laudo é auxiliar o Serviço Florestal Brasileiro por meio da avaliação técnica
acerca do profissionalismo, da seriedade e da qualidade dos procedimentos adotados pela executora
da demarcação na consecução dos trabalhos de campo, recomendando, ou não, a aprovação da
demarcação.
São itens obrigatórios a constar do laudo:
a. marcos e plaquetas de bronze em geral;
b. marco geodésico (MG);
c. marcos de vértice (MV);
d. marcos de azimute (MA);
e. marcos testemunha (MT);
f. marcos de poligonação(MP);
g. sinalizadores;
h. picadas;
i. placas;
j. piquetes;
k. cadernetas de campo, formulários de processamento e diários de obra;
l. conclusão e parecer; e
m. fechamento do laudo de vistoria de demarcação.
As observações que deverão ser avaliadas pela vistoria técnica, bem como o conteúdo de
cada item,estão descritos nos subitens a seguir.

51

6.5.1.Marcos e plaquetas de bronze em geral
•

Apresentar fotos do local de fabricação dos marcos. Todos os marcos com as respectivas
plaquetas devem ser vistoriados pela vistoria técnica em seu local de fabricação ou
alternativamente antes da sua implantação.

•

Relatar, em conformidade com os Anexos A e B, as dimensões das amostras medidas, as
impressões sobre a resistência dos marcos e a forma de implantação de suas plaquetas de
bronze.

•

Relatar a forma como foi executada a vistoria dos marcos e apresentar os decalques das
plaquetas de bronze utilizadas. O decalque será em papel branco, com giz de cera ou lápis de
carpinteiro.

•

Apresentar fotos dos marcos vistoriados em seus locais de implantação,informando as
respectivas coordenadas geográficas e UTM de cada marco e relatar o resultado da
verificação em conformidade com esta norma técnica.

•

Relacionar quais os marcos implantados na área de floresta pública ou unidade de manejo
florestal que foram visitados durante os trabalhos de vistoria técnica, apresentando uma
avaliação sobre suas condições físicas (quanto a sinais de terem sido removidos de seus
lugares de origem ou cantos quebrados), com fotos ilustrativas.

•

Apresentar fotos dos marcos implantados, relacionando cada marco a sua respectiva
coordenada geográfica e UTM. Relatar o resultado da verificação e se a monumentação
ocorreu em conformidade com esta norma técnica.

•

Verificar se a abertura de clareiras para determinação de pontos foram realizadas sem a
derrubada de árvores com cortes em seus caules.

6.5.2.Marco geodésico (MG)
•

Vistoriar todos os MGs implantados, apresentando uma avaliação sobre suas condições
físicas (quanto a sinais de terem sido removidos de seus lugares de origem ou cantos
quebrados), com fotos ilustrativas.

•

Anexar cópias, fornecidas pela empresa contratada, das monografias oficiais dos vértices do
SGB utilizados como base para o transporte de coordenadas. Caso a executora da
demarcação não possua esses dados, o trabalho de rastreamento não pode ser aprovado.

•

Descrever o método de rastreamento utilizado, com apresentação de croqui com o
caminhamento desde as estações RBMC (ou homologadas pelo IBGE) até os marcos MG
materializados.
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6.5.3. Marcos de vértice (MV)
•

Descrever o método de rastreamento utilizado, com apresentação de croqui com o
caminhamento desde o marco MG até os pontos a serem materializados da Floresta Pública.

•

Comparar as coordenadas do memorial descritivo preliminar fornecido pelo Serviço
Florestal Brasileiro com as coordenadas determinadas pela empresa. Apresentar um
comentário a respeito da localização do acidente geográfico que define o limite da área de
floresta pública com relação aos marcos implantados (por exemplo: citar a que distância o
marco foi implantado da nascente de determinado igarapé que definia o limite). Caso
ocorram grandes diferenças, certificar se ocorre erro de toponímia ou se foi erro da
executora da demarcação na localização do limite.

6.5.4. Marcos de azimute(MA)
•

Medir a distância do marco de vértice (ponto de partida da poligonal) até o marco de
azimute (MA). Conferir se foi respeitado o mínimo de 200 m.

6.5.5. Marcos testemunha (MT)
•

Apresentar um croqui com as medidas lineares a partir do marco de vértice (MV) até o
marco testemunha (MT).

6.5.6. Marcos de poligonação (MP)
•

Verificar se os marcos de poligonação (MP) foram implantados em cima da linha seca
poligonal limítrofe da floresta pública ou unidade de manejo florestal.

6.5.7. Sinalizadores
•

Vistoriar os sinalizadores de MV escolhidos pela vistoria técnica, apresentando uma
avaliação sobre suas condições físicas (quanto a sinais de terem sido removidos de seus
lugares de origem ou danificações), com fotos ilustrativas.

•

As plaquetas de referência devem ser preferencialmente vistoriadas pela vistoria técnica em
seu local de fabricação ou,alternativamente,antes da sua implantação.

•

Verificar e relatar a espessura do anel sinalizador e o material utilizado para pintura.
Observar se as plaquetas de referência foram implantadas na posição correta e grafadas
corretamente as informações de azimute e distância.
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•

Apresentar a localização (coordenadas geográficas e UTM) dos sinalizadores vistoriados.
Relatar o resultado da verificação, em conformidade com as especificações prevista nesta
norma técnica.

•

Apresentar fotos dos sinalizadores implantados, relacionando cada um a sua respectiva
coordenada geográfica e UTM.

6.5.8.Picadas
•

Verificar se as picadas foram implantadas no interior da UMF sem avançar seus limites.

•

Relacionar quais os trechos de picadas que foram vistoriados durante os trabalhos de
vistoria, apresentando uma avaliação detalhada com relação à largura e à passagem da
poligonação. Relatar se foram efetivamente realizados os desvios das árvores, com ângulos
de 90°, e se houve corte não permitido de árvores. Apresentar fotos ilustrativas. Relatar o
resultado da verificação, em conformidade com os itens 4.1 e 4.2 desta norma técnica.

•

Verificar se os marcos de poligonação foram implantados na margem da picada.

6.5.9. Placas
•

Todas as placas devem ser preferencialmente vistoriadas em seu local de fabricação
ou,alternativamente,antes da sua implantação. Apresentar a localização (coordenadas
geográficas e UTM) das placas vistoriadas. Relatar o resultado da verificação, em
conformidade com o previsto por este manual.

•

Apresentar fotos das placas implantadas, relacionando cada uma a sua respectiva
coordenada geográfica e UTM.

6.5.10.Piquetes
•

Relacionar os piquetes implantados na área de floresta pública que foram vistoriados,
apresentando uma avaliação sobre suas condições físicas e verificando se seguiram as
especificações prevista nesta norma técnica.

•

Verificar se houve a implantação das estacas testemunha conforme orientado por esta norma
técnica e relatar o resultado da verificação.

•

Apresentar fotos dos piquetes implantados, relacionando cada piquete a sua respectiva
coordenada geográfica e UTM. Relatar o resultado da verificação.
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6.5.11.Cadernetas de campo, formulários de processamento e diários de obra
•

Relacionar as cadernetas de campo e formulários de processamento referentes aos trechos de
poligonal vistoriados,apresentando uma avaliação detalhada.

•

Vistoriar todos os diários de obra e atestar as folhas referentes ao período que a vistoria
técnica permaneceu na obra.

6.5.12.Conclusão e parecer
•

Descrever as dificuldades encontradas pela vistoria técnica e também pela executora da
demarcação (empresa contratada ou concessionária da UMF) durante os trabalhos,
procurando apresentar sugestões com vistas a melhorias nos trabalhos futuros.

•

Elaborar parecer detalhado recomendando ou não a aprovação da demarcação. Em caso da
recomendação pela não aprovação, apontar quais os itens desta norma técnica que foram
negligenciados.

•

Apresentar a guia de recolhimento da Anotação de Responsabilidade Técnica (ART) perante
o CREA, referente ao laudo de vistoria.

•

Preencher e apresentar a ficha de dados referente à obra e à vistoria,constante do Anexo M
desta norma técnica.

6.5.13. Fechamento do laudo de vistoria de demarcação
•

Todos os contatos (telefônicos, internet, fax, reuniões, etc.) estabelecidos durante os
trabalhos serão relacionados no laudo técnico, no qual deverão ser anexadas as mensagens
trocadas, atas de registros de reuniões, entre outros elementos que comprovem esses
contatos.

•

O laudo técnico será registrado no CREA, mediante o preenchimento da ART dos
respectivos técnicos responsáveis pela vistoria técnica.

•

Deverá constar do final do laudo o carimbo de fechamento da vistoria técnica (figura 14).

Localidade, _____/_____/______
_____________________________
Responsável pela Vistoria Técnica
CREA nº ......................../UF ...........
ART nº .................., do CREA ..........
Figura 14. Carimbo de fechamento do laudo de vistoria técnica.
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ANEXO A
MODELO DE MARCO DO
SERVIÇO FLORESTAL BRASILEIRO

8 cm
8

cm

30 cm

ANO: 20..

8,0 cm

6,5 cm

60 cm

30 cm

12 cm

12

cm

8,0 cm

1 - Marco de concreto armado, traço 1:3:4, com dois vergalhões (alma) de ferro com diâmetro de
4,2 mm, forma tronco piramidal de dimensões 8x12x60cm, sendo que 30 cm vão enterrados e 30
cm vão na superfície.
2 - A plaqueta de identificação do marco deve ser fundida em bronze e implantada no momento
de confecção do marco. Deverá possuir 6,5 cm de diâmetro, bem como as especificações dos
modelos no desenho do Anexo B.
3-Todos os marcos com as respectivas plaquetas serão aprovados pela vistoria técnica, mediante
solicitação da executora da demarcação, antes de serem transportados para os locais de sua
implantação.
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ANEXO B
MODELO DE PLAQUETAS DO
SERVIÇO FLORESTAL BRASILEIRO

Obs.:

6,5 cm

ANO: 20..

MARCO N°

ANO: 20..

6,5 cm

ANO: 20..

MARCO N°

6,5 cm

6,5 cm

II

1,4 cm
0,5 cm
0,2 cm

1 - As plaquetas serão fundidas em bronze,
nas dimensões que constam deste anexo.

7 cm

2 - As plaquetas serão implantadas nos
marcos de concreto armado no momento da
sua confecção.
3 - Os marcos de azimute e de testemunha
serão implantados com a seta direcionada
para o marco geodésico ou de vértice.
1 cm

60

ANO: 20..

ANEXO C

Obs:Algumas informações de conteúdo da placa poderão sofrer alterações a critério do SFB. Consultar também Res. SFB 11/12.
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ANEXO D
SUPORTE PARA IMPLANTAÇÃO DAS PLACAS
1,00 m
0,66 m

0,22 m

1,00 m

0,67 m

0,22 m

2,00 m

SUPORTE

1,00 m

TRAVESSA

1.
2.
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Dimensões do suporte e travessa em madeira resistente a intempéries,
medindo 0,10 x 0,10 m ou seu equivalente quando se tratar de madeira roliça.
Fixação:
a. do suporte da travessa, será feita com parafuso zincado, tipo
francês, com diâmetro de 5/10”;
b. da placa na estrutura de madeira, será feita com parafuso zincado,
com cabeça boleada com fenda, com diâmetro de 3/16”.

ANEXO E
TERMO DE CRAVAÇÃO DOS MARCOS DE POLIGONAÇÃO

Unidade de manejo florestal ___________
Foto do marco cravado:
(identificação conforme Anexo F)

Marco no: __________________

Cartográfico
Latitude:
Longitude:
Norte:
Este:
Altitude:
Meridiano central:
Datum horizontal:
Datum vertical:
Croqui de Localização:
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Referencial do Marco

Geral

Data:
Limite:
Trecho:
Município:
UF:
Folha topográfica:
Escala:

ANEXO F

IDENTIFICAÇÃO DOS REGISTROS FOTOGRÁFICOS

A executora da demarcação deverá confeccionar uma placa de identificação dos registros
fotográficos de marcos geodésicos e de vértices, conforme especificações e modelo a seguir.
•

Tábua de madeira, fundo preto;

•

identificação escrita a giz de gesso branco;

•

dimensões: 0,50 m (altura) x 0,40 m (largura)

UNIDADE DE MANEJO FLORESTAL
____________________
0,40 m
DATA ____ / ___________ / ______

MARCO GEODÉSICO N.º ________

0,50 m
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ANEXO G
ANEL SINALIZADOR

20 cm
30 cm

20 cm
150 cm

1. O anel sinalizador deverá possuir 30 cm de largura, com faixas de 20 cm na cor amarelo-ouro –
de tinta à base de solvente (óleo ou esmalte) – intercaladas por um espaçamento de 20 cm,
que não será pintado, contornando todo o perímetro da espécie arbórea na altura de 150 cm
do solo. Deve ser implantado em pelo menos três árvores ao redor do marco sinalizado (MV).
2. As árvores selecionadas para serem sinalizadas deverão estar entre 20 e 50 m do marco
sinalizado (MV) e distribuídas em três direções distintas e opostas, tendo o marco de vértice
(MV) como centro.
3. Na ausência de árvores no raio de 50 m do marco de vértice, não há necessidade de
implantação de anel sinalizador.
4. O anel deverá ser pintado diretamente sobre a superfície do caule da árvore, não podendo ser
removida sua casca de proteção. Apenas uma limpeza de cipós e galhos poderá ser realizada.
Nunca realizar anel de Malpighi no caule da espécie arbórea, para fins de confecção do anel
sinalizador.
5. O anel sinalizador é exclusivo para facilitar a localização do MV. No entanto, é sugerido que
uma árvore sinalizada esteja alinhada entre o MV e o MA e outra alinhada entre ou após o MT
e o MV.
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ANEXO H
PLAQUETA DE REFERÊNCIA DO ANEL SINALIZADOR

Orifícios
(3,0 mm de diâmetro)
para fixação
com pregos

1. A plaqueta de referência deverá ser produzida em metal galvanizado ou alumínio.
2. Os elementos gráficos deverão ser silcados diretamente na chapa metálica com fundo
branco.
3. O azimute e a distância deverão ser grafados na plaqueta no ato da colocação,
utilizando cravo alfanumérico de aço.
4. A plaqueta de referência é exclusiva para facilitar a localização do marco de vértice
(MV). Portanto, os dados de azimute e distância que serão anotados deverão ser em
relação à plaqueta e ao MV.
5. O azimute e a distância deverão ser aproximados, podendo ser determinados com uso
de bússola e trena ou GPS navegação.
6. Deverão ser grafados o azimute e a distância sem fracionamentos decimais ou minutos,
apenas o número inteiro em graus e em metros, respectivamente.
7. A plaqueta deverá ser fixada com uso de pregos de cunha – produzidos em aço
inoxidável na medida de 2,0x25 mm até 2,5x40 mm – no centro do anel sinalizador
pintado na árvore e com a face voltada para o MV sinalizado.
8. Deverá ser indicada na plaqueta a denominação da floresta pública ou unidade de
manejo florestal à qual se refere.
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ANEXO I
MODELO DE PIQUETE

5cm
5cm

5cm
5cm

50 cm

25cm
20 cm

20 cm

P – piquete

E – estaca
testemunha

1 – Piquete (P)
Peça de madeira de qualidade ou PVC, com secção quadrada (5 X 5 X 25 cm) e provida de ponta,
cravada 20 cm no terreno e usada para materializar um vértice de poligonal ou alinhamento de
limite de Área Especial. Este piquete deve ter obrigatoriamente uma tacha metálica no topo para
melhor caracterização do ponto, na qual deverá ser grafado o código do ponto do piquete com
uso de cravo alfanumérico de aço. A codificação deverá seguir a seguinte ordem: P-001; P-002 ...
P-999; P-A01; P-A02, e assim sucessivamente. Caso seja necessária a implantação de piquetes
entre piquetes já codificados em momento anterior, a codificação dos novos deverá receber a
mesma numeração do piquete que o antecede, adicionando-se uma letra minúscula ao final, por
exemplo: P-002a; P-002b, no caso de piquetes adicionados entre os piquetes P-002 e P-003.
2 – Estaca testemunha (E)
Peça de madeira de qualidade ou PVC, com secção quadrada (5 x 5 x 50 cm) e provida de ponta,
cravada 20 cm no terreno, usada para identificação do piquete, do qual deve distar mais ou menos
5m. A estaca deve ter obrigatoriamente uma tacha metálica na lateral, na qual deverá ser grafada,
com uso de cravo alfanumérico de aço, sua codificação, que deverá ser composta pelo conjunto
“E-“ + código do piquete testemunhado sem o conjunto “P-” + número da estaca testemunha
precedido por “/”, por exemplo: E-001/1; E-001/2 junto ao piquete P-001 ou E-002a/1 e E-002a/2
junto ao piquete P-002a, e assim sucessivamente.
3 – Tanto o piquete (P) como as estacas testemunhas (E) deverão ser pintados em sua parte
superior desde o topo até 20 cm de sua base, com tinta à base de solvente (esmalte ou óleo) na
cor amarelo-ouro.
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ANEXO J
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ANEXO K
MODELO DE PLANILHA DE CRONOGRAMA DE CAMPO

Semanas

Etapas

1a

2a

3a

4a

5a

6a

7a

Etc.

Mobilização
Ponto M-01
Rastreamento

Ponto M-02
Ponto M-03
Etc.

Desmobilização
Legenda de Equipes
Apoio Logístico A1, A2, A3, etc.
Rapel
B1, B2, B3, etc.
Rastreamento C1, C2, C3, etc.
Observações:
1. Este modelo de planilha deverá se adequar à quantidade de marcos a serem rastreados e
locados.
2. A denominação dos pontos que constam da etapa de rastreamento deverá ser fornecida pelo
SFB.
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ANEXO L
MODELO DE QUADRO DEMONSTRATIVO DOS MÉTODOS DE TRABALHO
Equipamentos:
Tipo

Marca

Metodologia:
Melhor base cartográfica da
região, editada por órgão
governamental, responsável
pelo mapeamento topográfico
sistemático do país
Pontos do Sistema Geodésico
Brasileiro (SGB) existentes na
região
Pontos do SGB a serem
utilizados na demarcação (no
mínimo um ponto)
Transporte de coordenadas

Determinação de azimute
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Modelo

Especificações Técnicas

No da carta

Escala

Nome

Identificação

Localização

Coordenadas

Identificação

Localização

Coordenadas

Assinalar todos os métodos utilizados: Rastreamento
diferencial relativo/interferométrico com fase da portadora;
Poligonação - Anexar plano de trabalho detalhado e croqui dos
métodos utilizados para a determinação das coordenadas
geodésicas.
Assinalar todos os métodos utilizados: Giroscópio acoplado a
um teodolito classe 3 ABNT; Teodolito classe 2 ABNT (método
astronômico); GPS (posicionamento diferencial estático).

ANEXO M
FORMULÁRIO DO LAUDO DE VISTORIA DE DEMARCAÇÃO
I) IDENTIFICAÇÃO DA FLORESTA PÚBLICA
Área pública:
Localização:
Superfície:

Ato legal:
UF:
Perímetro:

II) IDENTIFICAÇÃO DA VISTORIA TÉCNICA/INSTITUIÇÃO
Integrantes da vistoria técnica:
1a vistoria –data de início:
Data do término:
2a vistoria –data de início:
Data do término:
3a vistoria –data de início:
Data do término:
Instituição executora:
Responsável técnico da instituição no campo:
III) SERVIÇOS DE MATERIALIZAÇÃO (Contratados, Executados, Vistoriados)
Discriminação

Planejado

Implantação de marcos
geodésicos (MG)
Implantação de marcos de vértice
(MV)
Implantação de marcos de
azimute (MA)
Implantação de marcos
testemunha (MT)
Implantação de placas

Executado
1 vist. 2avist. 3avist.
a

Vistoriado
1 vist.
2avist.
3avist.
a

IV) RELAÇÃO DE TECNICOS DA EMPRESA (Executores dos Trabalhos de Campo)
NOME DO TÉCNICO

FUNÇÃO

CREA

V) RELAÇÃO DOS EQUIPAMENTOS UTILIZADOS NA OBRA
MARCA / MODELO

TIPO

CONSERVAÇÃO

TÉCNICO OPERADOR
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CONTATO
Serviço Florestal Brasileiro
SCEN, Trecho 2, Bl. H
70818-900 - Brasília – DF
Telefone: (61) 2028-7258 / 7274
Fax: (61) 2028-7269.
gabinete@florestal.gov.br
www.sfb.gov.br
CADASTRO NACIONAL DE FLORESTAS PÚBLICAS
Telefone: (61) 2028-7248

cadastro@florestal.gov.br

Agradecemos o envio de sugestões

Brasília
2015
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