TERMO DE REFERÊNCIA PADRÃO Nº 09/CRF/SUGF/SEMA/MT
Objeto: Retificação de Autorização para Exploração Florestal - AUTEX
1.

Documentação Empreendedor e Empreendimento:
1.1
1.2
1.3
1.4
1.5
1.6

2.

Requerimento Padrão;
Cópia da Licença Florestal - LF;
Cópia da AUTEX;
ART para retificação do POA;
Cadastro Técnico Atualizado;
Comprovante da taxa devidamente quitada (5UPF);

Estudos, planos, projetos e programas Ambientais:
2.1
Alteração de Detentor
2.1.1
Requerimento padrão retificado do projeto digital de “Manejo” emitido via
SIMLAM com a atualização do novo detentor,
2.1.2
Documentação pertinente da pessoa física/jurídica (CPF/CNPJ, Comprovante
de residência, cópia do Contrato Social consolidado com última alteração
devidamente registrado, Sociedade Anônima/Cooperativas/Associações e
outras correlatas - cópia do Estatuto Social em vigor e da ata de eleição dos
administradores, ambos registrados na Junta Comercial, Órgão público dos
três poderes, autarquia e fundação pública - Ato de nomeação do titular
devidamente publicado no Diário Oficial, Comprovante de endereço da
empresa para fins de notificação, Identificação do representante da empresa
(os atos constitutivos devem apontar poderes para o representante),
Documentos do representante da empresa: cópia do RG, CPF e cópia do
comprovante de endereço para fins de notificação.
2.1.3
Contrato (comodato ou arrendamento), reconhecido firma dos contratantes e 2
testemunhas, com validade de no mínimo 2 (dois) anos contados da data de
emissão da AUTEX;
2.1.4
ART de execução atualizando o contratante/detentor;
2.1.5
Caso tenha ocorrido a comercialização parcial do volume autorizado, deverá
ser apresentada tabela com volume já explorado e volume a ser explorado por
espécie.
2.1.6
Relatório de acompanhamento do PMFS/POA.
2.1.7
Projeto de dinâmica de desmate (SIMLAM), caso necessário.
2.1.8
Apresentar o POA retificado, de acordo com os formulários anexo.
2.1.9
Outros documentos pertinentes poderão ser apresentados e/ou solicitado,
conforme o caso.

2.2

Alteração de Perímetro
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2.2.1

2.2.2
2.2.3
2.2.4
2.2.5
2.2.6

2.2.7
2.2.8
2.2.9

2.2.10

Requerimento padrão retificado específico do projeto digital emitido via
SIMLAM com a alteração, podendo ser do objetivo “Licenciamento – 1ª
Fase” e/ou “Manejo”;
Carta Imagem da Propriedade com imagem atualizada com a vetorização das
áreas;
Quadro de áreas do PMFS e/ou POA;
Mapa das infraestruturas e exploratório retificado;
Relatório de acompanhamento do PMFS/POA;
Caso tenha ocorrido a comercialização parcial do volume autorizado, deverá
ser apresentada tabela com volume já explorado e volume a ser explorado por
espécie.
Projeto de dinâmica de desmate (SIMLAM), caso necessário.
Reapresentar o POA retificado, de acordo com os formulários anexo.
Baixa de reposição florestal ocorrerá direto no CCSEMA, conforme o termo
de referência do CC-SEMA: CCRF-15. Baixa de Reposição Florestal
(processo e-SAC);
Outros documentos pertinentes poderão ser apresentados e/ou solicitado,
conforme o caso.

Anexos
Formulário I
IDENTIFICAÇÃO DO POA
PLANO OPERACIONAL ANUAL:

( ) 1º ( ) 2º ( ) 3º ( ) 4º ( ) 5º ( ) 6º ( )____

APRESENTOU OS DADOS PARA AJUSTE
DE EQUAÇÕES VOLUMÉTRICAS:

( ) SIM ( ) NÃO
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IDENTIFICAÇÃO DO IMÓVEL
NOME:
COMPROVAÇÃO DA PROPRIEDADE
OU POSSE:
NÚMERO DO CAR OU LAU / ANO:

LOCALIZAÇÃO DO IMÓVEL
MUNICÍPIO/UF:
COORDENADA GEOGRÁFICA:
DESCRIÇÃO DO ACESSO:

Memorial descritivo de todo o trajeto desde a cidade mais próxima até a
propriedade.

CROQUI DE ACESSO – ANEXO:

SIM (

)

NÃO (

)

PROPRIETÁRIO DO IMÓVEL
NOME:
CPF / CNPJ N.º:
RG N.º:
ENDEREÇO:
CEP N.º:
TELEFONE N.º : / CELULAR N.º:
E-MAIL:
DETENTOR DO POA
NOME:
CPF / CNPJ N.º:
RG N.º: / I.E. Nº
ENDEREÇO:
CEP N.º:
TELEFONE N.º : / CELULAR N.º:
E-MAIL:

RESP. TÉCNICO - ELABORADOR / EXECUTOR
NOME:
ART N.º :
REGISTRO NACIONAL DO CREA N.º:
CPF / CNPJ N.º:
RG N.º: / I.E. Nº
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CADASTRO TÉCNICO ESTADUAL Nº:
ENDEREÇO:
CEP N.º:
TELEFONE N.º:/ CELULAR N.º:
E-MAIL:
REPRESENTANTE LEGAL -

Somente quando for o caso

CPF / CNPJ N.º:
RG N.º:
ENDEREÇO:
CEP N.º:
TELEFONE N.º:/ CELULAR N.º:
PROCURAÇÃO:

Cópia autenticada em anexo?

SIM( )

NÃO ( )

Formulário II
CONSIDERAÇÕES SOBRE O POA
OBJETIVOS:
JUSTIFICATIVAS TÉCNICAS,
ECONÔMICAS E SOCIAIS:

Elencar de forma clara e sucinta.
Informar de forma clara e sucinta a viabilidade técnica, econômica e social do
projeto.

OBSERVAÇÕES E JUSTIFICATIVAS Informar todas as especificidades do POA, com coordenadas geográficas, tais
DIVERSAS

como: afloramento rochoso, vegetação com floresta e cerrado, fogo (grau,
intensidade, indivíduos porta-semente e remanescente mortos) e cascalheiras.
Apresentar relatório fotográfico anexo ao POA.

CUSTO (R$ ou %)

Informar em moeda corrente ou em porcentagem
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RECEITA (R$ ou %)
LUCRO (R$ ou %)
CRONOGRAMA DE ATIVIDADES
DO POA ANEXO:

Informar em moeda corrente ou em porcentagem
Informar em moeda corrente ou em porcentagem

SIM ( )

NÃO ( )

Informar todas as atividades a serem desenvolvidas nas fases Pré-Exploratória,
Exploratória e Pós-Exploratória.

FASE PRÉ-EXPLORATÓRIA
Placa de identificação do POA/PMFS:

SIM ( )

NÃO ( )

Placas proibitivas (caça e pesca predatória): SIM ( ) NÃO ( )

ORIENTAÇÃO VISUAL DO
POA/PMFS

Plaquetas de identificação das árvores:
SIM ( )
NÃO ( )
Ilustração dos modelos utilizados em anexo: SIM ( ) NÃO ( )
- As plaquetas deverão conter o número da árvore e da faixa

Placas de delimitação de UPA/UT:
SIM ( )
NÃO ( )
Ilustração dos modelos utilizados em anexo: SIM ( ) NÃO ( )
Placas de inicio e fim de faixa:
SIM ( )
NÃO ( )
Placas indicativas de comprimento de faixa: SIM ( ) NÃO ( )
Ilustração dos modelos utilizados em anexo: SIM ( ) NÃO ( )

PARCELAS PERMANENTES (01/200
ha):

CAP REMANESCENTE (cm):
CAP DE CORTE (cm) :
CAP PORTA-SEMENTE (cm) :

Quantidade: _______
Identificou no mapa exploratório?
( ) SIM ( ) NÃO
Apresentou a ficha de campo das parcelas? ( ) SIM ( ) NÃO
Apresentou os resultados conforme Dec. 2.152/2014 ( ) SIM ( ) NÃO
- As árvores deverão conter as plaquetas do IF100% e as plaquetas de parcela
permanente, com a numeração da parcela e o número da árvore.
- Apresentar as coordenadas geográficas de início e fim das parcelas no mapa
exploratório

Informar a circunferência mínima adotada no POA
Informar a circunferência mínima adotada no POA
Informar a circunferência mínima adotada no POA

Informar o número de indivíduos considerados REMANESCENTE no
NÚMERO DE ÁRVORES
POA
REMANESCENTE:
NÚMERO DE ÁRVORES DE CORTE: Informar o número de indivíduos considerados de CORTE no POA
Informar o número de indivíduos considerados PORTA-SEMENTES no
NÚMERO DE ÁRVORES PORTAPOA
SEMENTE:
2
ÁREA BASAL REMANESCENTE(m ): Informar a quantidade de área basal REMANESCENTE no POA
Informar a quantidade de área basal de CORTE no POA
ÁREA BASAL DE CORTE (m2) :
ÁREA BASAL DE PORTA-SEMENTE
Informar a quantidade de área basal de PORTA-SEMENTE no POA
(m2) :
INTENSIDADE DE CORTE DE
ÁREA BASAL (%):

FÓRMULA DE CUBAGEM DA
ÁRVORE COM CASCA:

Informar a porcentagem de área basal que será explorada em relação à
área basal total inventariada
( ) 10%
( ) Câmara Técnica ( ) Metodologia do Engenheiro
Estudo de casca em anexo:
SIM ( )
NÃO ( )
Apresentar a fórmula adotada para o cálculo da volumetria da árvore com
casca

FÓRMULA DE CUBAGEM DA
ÁRVORE SEM CASCA:

Apresentar a fórmula adotada para o cálculo da volumetria da árvore sem
casca

DESCONTO DE CASCA (%):
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VOLUMETRIA DE CORTE SEM
CASCA (m3/ha):

Informar a volumetria de corte sem casca de corte por hectare do POA

VOLUMETRIA TOTAL DE CORTE
SEM CASCA (m3):

Informar a volumetria de corte sem casca total do POA

CICLO DE CORTE (ANOS)

Informar o Ciclo de Corte estimado no POA

RESULTADO DA PROJEÇÃO DO
ESTOQUE FUTURO (m3/ha):

Remanescente = REMAN
Estoque futuro = vol. REMAN (m3/ha) + (ciclo x 0,86)

RESULTADO DA PROJEÇÃO DO
ESTOQUE FUTURO TOTAL:

Estoque futuro total = vol. REMAN (m3) + (ciclo x 0,86 x área líquida da
UPA)]
a) Ficha de campo do Inventário Florestal 100% (via importador –
SIMLAM);
b) Quadro geral das espécies botânicas que ocorreram no Inventário
Florestal 100%;
c) Quadro de Volume: remanescente, porta-semente, corte e total para
área da UPA.

RELATÓRIOS DO INVENTÁRIO
FLORESTAL 100%
Deverão ser apresentados em meio digital:

d) Quadro de Volume: remanescente, porta-semente, corte e total por
hectare;
e) Quadro de Área Basal: remanescente, porta-Semente, corte e total para
a área da UPA;
f) Quadro de Área Basal: remanescente, porta-Semente, corte e total por
hectare;
g) Quadro do número de indivíduos das categorias: remanescente, portasemente, corte e total para área da UPA;
h) Relatório do número de indivíduos de corte por classes de diâmetros e
espécie;

FASE EXPLORATÓRIA

MAPA EXPLORATÓRIO ANEXO:

O mapa exploratório deverá conter as seguintes informações básicas: limites
da UPA/UT, coordenadas dos vértices, infraestruturas (alojamento,
escritório, estradas e pátios), árvores, tocos, parcelas permanentes,
microzoneamento, delimitação das faixas com numeração das mesmas,
quadro de coordenadas das parcelas permanentes, legenda e carimbo com
informações do imóvel / detentor.

ESTRADA EXISTENTE (m):
ESTRADA PRIMÁRIA (m):
ESTRADA SECUNDÁRIA (m):

Largura: ________ m
Largura: ________ m
Largura: ________ m

Extensão: _______m
Extensão: _______m
Extensão: _______m
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ESPLANADAS (20 x 25):

ESPLANADA PRINCIPAL:

Quantidade: ________
(
(
(
(

) Não
) Dentro da UPA (Max. 50x50)
) Fora da UPA e dentro da APRT
) Fora da APRT

DIMENSÃO (0000,00 m2)
ESPLANADA FORA DA APRT:

Coordenadas:___________________

LAU Nº________ CAR Nº________

INFRA-ESTRUTURA NA UPA (%):
CORTE DE CIPÓ:

POSSUI? ( ) SIM ( ) NÃO
Dimensão:______m2
Material: ( ) Alvenaria ( ) Madeira ( ) utros_____________
Informar a porcentagem de infraestrutura na UPA.
SIM ( )
NÃO ( )

DESCRIÇÃO DA CADEIA DE
CUSTÓDIA:

Descrever todos os procedimentos de rastreabilidade da madeira,
desde o abate até a serraria.

EQUIPE DE EXPLORAÇÃO DA UPA:

Apresentar o dimensionamento da equipe e sua respectiva
produtividade estimada em m3/mês.

EQUIPAMENTOS/MAQUINÁRIOS
PARA EXPLORAÇÃO DA UPA:

Apresentar o dimensionamento dos equipamentos/maquinários e sua
respectiva produtividade estimada em m3/mês.

EQUIPAMENTOS DE PROTEÇÃO
INDIVIDUAL:

Informar todos os EPI a serem utilizados na execução do PMFS

ABATE DAS ÁRVORES:

Descrever todos os procedimentos para o abate das árvores de corte
do POA

ARRASTE DO FUSTE:

Descrever todos os procedimentos a serem adotados para o arraste
do fuste

MANUTENÇÃO DAS ÁRVORES
EXISTENTES NAS APP’S:

Informar os procedimentos para a proteção das APP’s

PROTEÇÃO DAS ESPÉCIES
PROIBIDAS, REMANESCENTES E
PORTAS-SEMENTES:

Informar os procedimentos para a proteção das árvores

ALOJAMENTOS E REFEITÓRIO:

FASE POS-EXPLORATÓRIA
TRATAMENTO SILVICULTURAL
PÓS-CORTE:

Informar os procedimentos a serem adotados após a exploração
florestal

MEDIDAS DE PROTEÇÃO
FLORESTAL:

SIM ( )
NÃO ( )
Descrever:_________________________

DECLARAÇÕES
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CONCORDÂNCIA ÁS NORMAS
VIGENTES:
- Lei 12.651/2012
- Resolução CONAMA nº 406/2009
- Lei Complementar nº 523/2013
- Decreto nº 2.152/2014
- Decreto nº 571/2011

Eu, “detentor do POA”, DECLARO que o POA/ANO foi elaborado e
será executado considerando as normas vigentes.
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