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INTRODUÇÃO

Conforme a Instrução Normativa nº 21 do IBAMA, de 24 de dezembro de 2014, as

solicitações  que  envolvem  utilização  de  matéria-prima  florestal  em  plano  de  manejo

florestal sustentável, supressão de vegetação, exploração de floresta plantada e corte de

árvores isoladas, devem ser realizados via SINAFLOR. 

O  SINAFLOR,  é  o  Sistema  Nacional  de  Controle  da  Origem  dos  Produtos

Florestais criado em observância ao disposto no art. 35 da Lei nº 12.651, de 2012, com a

finalidade  de  controlar  a  origem  da  madeira,  do  carvão  e  de  outros  produtos  e

subprodutos florestais e integrar os respectivos dados dos diferentes entes federativos. 

A Instrução Normativa N.º 05/2018-GAB, de 22 de agosto de 2018, dispõe sobre a

implementação  do  Manual  de  Licenciamento  de  Controle  da  Origem  dos  Produtos

Florestais. O objetivo deste Manual é estabelecer procedimentos a serem adotados para

a  requisição  de  supressão  de  vegetação  nativa  no  Estado  de  Goiás  através  do

SINAFLOR. Todas as  solicitações de autorizações florestais constantes neste manual,

deverão  ser  cadastradas  junto  ao  SINAFLOR,  através  do  site  do  IBAMA  –

www.ibama.gov.br .
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CAPÍTULO – I 

TERMOS E DEFINIÇÕES

1. Floresta plantada ou reflorestamento: povoamentos florestais formados a partir

do  monocultivo  ou  do  plantio  consorciado  de  espécies  florestais  nativas  ou

exóticas.

2. Remanescente de vegetação nativa: fragmentos de vegetação nativa original,

contínuos ou isolados, existentes no interior da propriedade.

3. Área abandonada: espaço de produção convertido para o uso alternativo do solo

sem nenhuma exploração produtiva há, pelo menos, trinta e seis meses nos termos

do inciso VII do Art. 2º do Decreto Nº 7830, de 17 de outubro de 2012, ressalvadas

as áreas em pousio.

4. Conversão de novas áreas: Supressão de vegetação nativa para implantação de

atividades de uso alternativo do solo.

5. Material lenhoso: todo produto e subproduto da supressão da vegetação nativa

que tenha uso e valor econômico.

6. Limpeza  de  área  ou  roçada: retirada  de  espécies  arbustivas  e  herbáceas,

predominantemente  invasoras,  com  baixo  ou  nenhum  rendimento  lenhoso,

executadas em área de pastagem ou de cultura agrícola, mantendo-se as espécies

constantes na Portaria nº 443 de 17 de dezembro de 2014 e demais espécies

constantes nas normativas estaduais.
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7. Produto florestal bruto: aquele que se encontra no seu estado bruto ou in natura,

observando-se  o  disposto  na  Instrução  Normativa  Nº  21  do  IBAMA,  de  26  de

dezembro de 2013.

8. Produto  florestal  processado: aquele  que  passou  por  atividade  de

processamento,  observando-se  o  disposto  na  Instrução  Normativa  Nº  21  do

IBAMA, de 26 de dezembro de 2013.
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CAPÍTULO – II

ATIVIDADES REGULADAS PELO SINAFLOR QUE COMPETEM AO NÚCLEO DE

LICENCIAMENTO

1. Uso alternativo do solo: atividades agrossilvipastoris, industriais, de geração e

transmissão de energia, de mineração e de transporte, assentamentos urbanos ou

outras  formas  de  ocupação  humana  que  tenham implicado  na  substituição  da

vegetação nativa.

2. Autorização para supressão da vegetação – ASV: modalidade de supressão a

ser adotada por empreendimentos lineares (hidrelétricas, linhas de transmissão,

adutoras,  estradas,  jazidas,  dentre  outros)  que  tratam  de  grandes  áreas  de

extensão e que abrangem vários imóveis. 

3. Autorização de utilização de matéria prima florestal – AUMPF: modalidade para

aproveitamento da matéria-prima florestal a ser solicitada por detentor de ASV; 

4. Corte de Arvores Isoladas: modalidade de Uso Alternativo do Solo a ser adotada

por empreendimentos que possuem áreas antropizadas constituídas por pastagem

ou cultivo agrícola, contendo árvores esparsas cuja a supressão seja comprovada

e estritamente necessária a continuidade da atividade.

5. Exploração  de  Floresta  Plantada  (nativa): modalidade  a  ser  adotada  por

empreendimento que possua plantio de espécies florestais nativas. 
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CAPÍTULO – III

 DOCUMENTAÇÃO GERAL 

As  solicitações  de  autorizações  florestais  previstas  neste  Manual  deverão  ser

instruídas com os seguintes documentos:

1 – Documento de Arrecadação Estadual Autenticado (DARE)

• Retirado no Sistema da Weblicença ou solicitado por meio do seguinte endereço

eletrônico: atendimento@secima.go.gov.br, informando:

- Nome do Requerente;

- CPF / CNPJ;

- Área Requerida

2 – Cópia dos documentos pessoais do requerente:

• Pessoa Física: RG e CPF ou CNH.

• Pessoa Jurídica: Número do CNPJ e Contrato Social atualizado, constando o nome

do representante legal da empresa;

3 – Comprovante de Endereço Atualizado (Em nome do requerente)

4  –  Certidão  de  Inteiro  teor ou  Escritura (atualizada  em  até  90  dias  da  data  de

formalização do processo), ou:

• Formal de Partilha;

• Título de posse do IDAGO, INCRA ou Despacho de Juizado de Usucapião;
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• Caso de Espólio,  apresentar  a  Certidão de Óbito  acompanhado de anuência  de

todos os herdeiros (e cópias de seus documentos pessoais, RG e CPF ou CNH) ou

Termo de Nomeação do Inventariante;

• Caso de apresentação de Escritura, esta deverá ser acompanhada pela Certidão de

Breve Relato emitida até 90 dias da formalização do processo.
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5 – Publicação no Diário Oficial e em jornal de grande circulação 

• Contendo:  Nome  do  Requerente,  CPF,  Área  requerida,  Tipologia  Vegetal;

identificação da propriedade, município e data.

• Cópias deverão ser autenticadas.

6 – Na aba Descrição de acesso (módulo Cadastro do Empreendimento)  deverá

conter:

• Roteiro descrito (detalhado a partir  da sede municipal),  com coordenadas  UTM

Datum  SIRGAS  2000,  contendo  distâncias  a  serem  percorridas  e  elementos

capazes de orientar a realização de vistoria  in  loco,  tais como, a existência de

entradas, bifurcações, pontes, dentre outros pontos de referência, que conduzam à

propriedade.

• Caso haja Reserva Legal extra-propriedade, anexar croqui de acesso a todas as

glebas da RL.

7 – Mapas 

7.1 – MAPAS DE USO DO SOLO – PLANIMÉTRICO e PLANIALTIMÉTRICO (na aba

Anexar Arquivo)

Planta topográfica planimétrica e planialtimétrica da propriedade, com coordenadas UTM

datum SIRGAS 2000, grades de coordenadas e representação do uso do solo, ambas

elaboradas por técnico habilitado, contendo:

a) – Carimbo contendo, no mínimo: nome da propriedade, número(s) da(s) matrícu-

la(s), município de localização, título do mapa (Mapa de Uso do Solo – Plani-

métrico), finalidade, nome do requerente, área total do imóvel, número da ART. 
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b) – Norte geográfico, norte da quadrícula e norte verdadeiro;

c) – Quadro de coordenadas em UTM, DATUM SIRGAS 2000;

d) – Quadro de áreas apresentando os valores calculados para todos os polígonos

representados no mapa;

e) – Legenda de todos os caracteres gráficos representados no mapa: utilizar repre-

sentações elencadas abaixo (Módulo GEO do SINAFLOR);

f) – Nome de todos os confrontantes.

Observação: Caso a propriedade seja composta por uma ou várias matrículas refe-

rentes a áreas vizinhas e contíguas, estas deverão estar representadas em um único

mapa.

7.2 – Módulo GEO do SINAFLOR

7.2.1 – Extensões:

Para importação serão utilizados no SINAFLOR os arquivos vetoriais Shapefile.

Para tal, deve-se selecionar do mesmo atributo a extensão (.shp), a extensão (.prj), a ex-

tensão (.shx) e logo em seguida a extensão (.dbn).

 7.2.2 – Representação:

1. Todos os vértices da área a ser explorada;

2. Vias internas de acesso: segmentado e em cor alaranjada escura;

3. Confrontações: segmentado e em cor preta, projetado na distância de 100

m, a partir do vértice de divisa, seguindo no azimute em que divide dois con-

frontantes;
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4. Cursos d’água: com borda e com preenchimento sólido em azul;

5. Área Requerida: com borda e com hachuras na vertical, em vermelho;

6. Uso alternativo do solo_não consolidado: sem borda e em malha pontilha-

da, em amarelo;

7.  Área abandonada: sem borda e em malha pontilhada, em vermelho;

8. Formações rochosas: sem borda e com preenchimento sólido, em escala de

cinza;

9. Pastagem: sem borda e com preenchimento sólido;

10.  Pastagem suja: sem borda e com preenchimento sólido;

11.  Capoeira: sem borda e com preenchimento sólido;

12.  Agricultura: sem borda e com preenchimento sólido;

13.  Reflorestamento_exótica: sem borda e com preenchimento sólido;

14.  Reflorestamento_nativa: sem borda e com preenchimento sólido;

15.  Vias internas de acesso: sem borda e com preenchimento sólido, quando

for relevante calcular a área;

16.  Servidão administrativa: sem borda e com preenchimento sólido;

17.  Outras atividades produtivas: sem borda e com preenchimento sólido;

18.  Estrutura de apoio: sem borda e com preenchimento sólido;
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19.  Área de compensação: com borda e com hachuras na horizontal, em ama-

relo.

8 – Levantamento florístico georreferenciado de todas as espécies a serem suprimidas

para solicitação de Corte de Árvores Isoladas.

9 – Aba anexos do módulo Inventário Florestal (IF): incluir demais arquivos relaciona-

dos ao Inventário Florestal como planilhas com dados brutos do IF, mapas, memorial des-

critivo, dentre outros.

10 – Projeto de Medida de Caráter Mitigador e Compensatório pela supressão de to-

das as espécies a serem suprimidas para solicitação de Corte de Árvores Isoladas.

11 – Anotação de Responsabilidade Técnica (ART) (na aba Anexar Arquivo):

• Do Levantamento Topográfico Planimétrico da área total do imóvel;

• Do Levantamento Topográfico Planialtimétrico com laudo técnico da área total do

imóvel;

• Da Elaboração e de Execução do Projeto;

• Do Inventário Florestal;

• Da  Elaboração  do  Projeto  Técnico  das medidas de  caráter  mitigador  e

compensatório (quando for o caso).

12 – Certidão de Uso de Solo

•  Emitida pelo poder municipal declarando que não há impedimento à realização do

desmatamento pleiteado.
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CAPÍTULO – IV

DOCUMENTAÇÃO ADICIONAL ESPECÍFICA (na aba ANEXOS)

1 – LINHA DE TRANSMISSÃO

1.1 –  Autorização de Passagem Reconhecida em Cartório ou  Declaração de Utilidade

Pública – DUP da ANEEL;

1.2 – Cópia da Licença de Instalação do empreendimento;

1.3 – Mapa com a delimitação dos pontos onde ocorrerá a supressão vegetal, ao longo da

faixa de domínio, com Quadro de Coordenadas UTM e suas respectivas dimensões (área,

comprimento  e  largura)  caracterizando  as  tipologias  vegetais  ao  longo  da  faixa,

identificando Áreas de Preservação Permanente. Identificar os proprietários das áreas a

serem constituídas como faixa de servidão.

1.4 – Levantamento Florístico das espécies nativas protegidas por lei e quantificação de

Áreas de Preservação Permanente a serem suprimidas;

1.5 – Projeto de Medida de Caráter Mitigador e Compensatório; 

2 – PAVIMENTAÇÃO:

2.1 – Declaração de Utilidade Pública – DUP;

2.2 – Cópia da Licença de Instalação do empreendimento;
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2.3 – Mapa com a delimitação dos pontos onde ocorrerá a supressão vegetal, ao longo da

faixa de domínio, com Quadro de Coordenadas UTM e suas respectivas dimensões (área,

comprimento  e  largura)  caracterizando  as  tipologias  vegetais  ao  longo  da  faixa,

identificando APP's. 

2.4 – Levantamento Florístico das espécies protegidas por lei e quantificação de Áreas de

Preservação Permanente a serem suprimidas;

2.5 – Projeto de Medida de Caráter Mitigador e Compensatório;

3 – PCH: PEQUENAS CENTRAIS HIDRELÉTRICAS

3.1 – Cópia das certidões de todas as áreas influenciadas pela PCH, comprovando posse

da empresa ou comprovante de compra e venda ou  Declaração de Utilidade Pública -

DUP;

3.2 – Cópia da Licença de Instalação do empreendimento;

3.3 – Cópia da Licença de Levantamento, Monitoramento e Resgate de Fauna;

3.4 – Mapa com a delimitação dos pontos onde ocorrerá a supressão vegetal com Quadro

de  Coordenadas  UTM,  caracterizando  as  tipologias  vegetais,  identificando  APP's.

Demonstrar  no  mapa  a  área  de  abrangência  da  PCH.  Delimitar  as  matrículas  das

propriedades inclusas na área de abrangência da PCH;

3.5 – Levantamento Florístico das espécies protegidas por lei e quantificação de Áreas de

Preservação Permanente a serem suprimidas;

3.6 – Projeto de Medida de Caráter Mitigador e Compensatório;
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4 – SUBESTAÇÃO:

4.1 – Declaração de Utilidade Pública – DUP;

4.2 – Cópia da Licença de Instalação do empreendimento;

4.3 – Memorial descritivo, contemplando croqui de acesso;

4.4 –  Mapa com a delimitação dos pontos onde ocorrerá a supressão vegetal, com

Quadro de Coordenadas UTM caracterizando as tipologias vegetais, identificando APP's;

4.5 – Levantamento Florístico das espécies protegidas por lei e quantificação de Áreas de

Preservação Permanente a serem suprimidas;

4.6 – Projeto de Medida de Caráter Mitigador e Compensatório;

5 – INDÚSTRIA SUCROALCOOLEIRA:

5.1 – Seguir Manual de Licenciamento do Setor Sucroenergético, disponível no endereço

<http://www.sgc.goias.gov.br/upload/arquivos/2017-02/sucroenergetico.pdf>;

5.2 – Declaração de inserção da propriedade em Zona de Influência Indireta da Usina

Sucroalcooleira;

5.3 – Licença de Funcionamento da Usina Sucroalcooleira (empreendimento ao qual a

propriedade  onde  é  requerida  área  para  uso  alternativo  do  solo  está  ligada)  para

comprovação de EIA/RIMA;

5.4 – Mapa da Zona de Influência Indireta da Usina Sucroalcooleira aprovado na ocasião

do EIA/RIMA, com indicação da propriedade onde é requerida área para uso alternativo

do solo;
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5.5  –  Caso  haja  mananciais  na  propriedade:  Certidão  da SANEAGO ou  empresa de

abastecimento de água  do  município  informando  que  os  mesmos  não  são  para

abastecimento público.

6 – ATIVIDADE DE MINERAÇÃO:

6.1 – Cópia da Licença de Instalação do Empreendimento e do uso alternativo do solo

proposto  para  a  área  requerida  (Ex.:  frente  lavra,  depósito  de  estéril,  alteamento  de

barragem, etc.);

6.2 – Levantamento Florístico das espécies protegidas por lei e quantificação de Áreas de

Preservação Permanente a serem suprimidas;

6.3 – Projeto de Medida de Caráter Mitigador e Compensatório;

7 – INSTALAÇÃO DE ADUTORA (SANEAMENTO)

7.1 – Declaração de Utilidade Pública – DUP;

7.2 – Cópia da Licença de Instalação do empreendimento;

7.3 – Mapa com a delimitação dos pontos onde ocorrerá a supressão vegetal, ao longo da

faixa de domínio, com Quadro de Coordenadas UTM e suas respectivas dimensões (área,

comprimento  e  largura)  caracterizando  as  tipologias  vegetais  ao  longo  da  faixa,

identificando Áreas de Preservação Permanente.

7.4 – Levantamento Florístico das espécies protegidas por lei e quantificação de Áreas de

Preservação Permanente a serem suprimidas;

7.5 – Projeto de Medida de Caráter Mitigador e Compensatório;
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8 – BARRAMENTO (SANEAMENTO)

8.1 – Declaração de Utilidade Pública – DUP;

8.2 – Cópia da Licença de Instalação do empreendimento;

8.3 – Mapa com a delimitação dos pontos onde ocorrerá a supressão vegetal com Quadro

de  Coordenadas  UTM,  caracterizando  as  tipologias  vegetais,  identificando  Áreas  de

Preservação Permanente e Reserva Legal;

8.4 – Levantamento Florístico das espécies protegidas por lei e quantificação de Áreas de

Preservação Permanente a serem suprimidas;

8.5 – Projeto de Medida de Caráter Mitigador e Compensatório;
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CAPÍTULO V

MEDIDAS DE CARÁTER MITIGADOR E COMPENSATÓRIO

A supressão de vegetação em caso de uso alternativo do solo conforme definido

pelo inciso VI, do art. 3º, da Lei nº 12.651, de 25 de maio de 2012, que envolvam espécies

constantes  em lista oficial publicada pelos órgãos federal ou estadual ou municipal do

SISNAMA que abrigue espécie da flora ou da fauna ameaçada de extinção, ou espécies

migratórias, dependerá da adoção de medidas compensatórias e mitigadoras que

assegurem a conservação da espécie. 

A supressão de vegetação em área de ocorrência de espécies da fauna e da flora

ameaçadas  de  extinção,  de  ocorrência  no  estado  de  Goiás,  cuja  lista  oficial  está

disponível no site da SECIMA, <http://www.sgc.goias.gov.br/upload/arquivos/2018-08/lista-

de-espEcies-ameaCadas-nacionais-que-ocorrem-em-goiAs.pdf>  ,  no  âmbito  do

licenciamento ambiental, será objeto de autorização, quando devidamente avaliados os

critérios elencados na Instrução Normativa MMA Nº 02, de 10 de Julho de 2015.

1  –  As Medidas de  Caráter  Mitigador  e  Compensatório utilizada no caso de

supressão de  vegetação  em  área  de  ocorrência  de  espécies  da  fauna  e  da  flora

ameaçadas de extinção, de espécies vulneráveis ou protegidas (conforme Anexo I) serão:

1.1  –  Plantio de 12 (doze) espécies nativas do cerrado para cada exemplar

retirado, dentre elas 06 (seis) deverão ser da mesma espécie suprimida, mantendo-se os

tratos culturais por no mínimo 3 (três) anos, em área preferencialmente contígua a uma

APP ou Reserva Legal.
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1.2 –  Para obras de utilidade pública, nos termos do inciso VIII do Art. 3º da Lei

12.651 de 25 de maio de 2012, quando estas não dispuserem de áreas para execução da

medida  compensatória,  o  plantio  será  realizado  em  Unidades  de  Conservação

estabelecidas e devidamente autorizadas pelo ente federativo.

2  –  As Medidas de  Caráter  Mitigador  e  Compensatório utilizada no caso de

supressão de Áreas de Preservação Permanente (casos previstos na Lei 12.651/2012 e

na Lei 18.104/2013) serão:

2.1 – Plantio de espécies nativas do cerrado em área com dimensão equivalente à

Área de Preservação Permanente (APP) a ser suprimida, mantendo-se os tratos culturais

por no mínimo 3 (três) anos, preferencialmente contígua a uma APP ou Reserva Legal.

2.2 –  Para obras de utilidade pública, nos termos do inciso VIII do Art. 3º da Lei

12.651 de 25 de maio de 2012, quando estas não dispuserem de áreas para execução da

medida  compensatória,  o  plantio  será  realizado  em  Unidades  de  Conservação

estabelecidas e devidamente autorizadas pelo ente federativo.

3 – As Medidas de Caráter Mitigador e Compensatório utilizada no caso de Corte

de Árvores Isoladas nativas em pastagem ou com cultivo agrícola ou localizadas dentro

de áreas de preservação permanente serão:

3.1 – Plantio de árvores, na razão mínima de 12 (doze) novas árvores nativas para

cada árvore suprimida, mantendo-se os tratos culturais por no mínimo 3 (três) anos, em

área preferencialmente contígua a uma APP ou Reserva Legal.

3.2 –  Para obras de utilidade pública, nos termos do inciso VIII do Art. 3º da Lei

12.651 de 25 de maio de 2012, quando estas não dispuserem de áreas para execução da

medida  compensatória,  o  plantio  será  realizado  em  Unidades  de  Conservação

estabelecidas e devidamente autorizadas pelo ente federativo.
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4 – As Medidas de Caráter Mitigador e Compensatório acima elencadas, deverão

ser definidas em projeto contendo as espécies a serem utilizadas, as técnicas e práticas

culturais a serem adotadas, devidamente acompanhado pelas Anotações de

Responsabilidade Técnica de execução e elaboração. O espaçamento a ser adotado para

o cálculo da referida área será, no mínimo, de 3 m x 2 m.

5  –  As áreas destinadas ao plantio  compensatório, deverão ser delimitadas no

mapa de levantamento topográfico, contendo o Quadro de Coordenadas UTM Datum

SIRGAS 2000, destas áreas, que serão registradas na Autorização para Supressão de

Vegetação Nativa para Uso Alternativo do Solo.

6  –  O  empreendedor  poderá  substituir  o  plantio  de  espécies  nativas  por

instrumento  público  ou  particular  ou  por  termo  administrativo  firmado  perante  órgão

integrante do Sisnama, limitando o uso de uma área com vegetação nativa  localizada,

prioritariamente, na mesma área de influência do empreendimento ou na mesma sub-

bacia  hidrográfica, para  preservar,  conservar  ou  recuperar  os  recursos  ambientais

existentes, instituindo servidão ambiental, nos termos da Lei n  o   6.938, de 31 de agosto de  

1981. 
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CAPÍTULO VI

DISPOSIÇÕES FINAIS

1 – Não será concedida nova autorização àqueles que não tenham utilizado o solo

para as finalidades anteriormente autorizada, em desacordo às recomendações técnicas

e condicionantes estabelecidas, ou que possua área abandonada em seu imóvel.

2 – Para os pedidos de Autorização para Supressão de Vegetação Nativa em áreas

requeridas  superiores  a  500  (quinhentos)  hectares,  exigir-se-á  a  apresentação  de

EIA/RIMA. Podendo ser exigida a apresentação do mesmo, mediante justificativa técnica,

para áreas menores do que a citada.  O fracionamento do requerimento de Autorização

para Supressão de Vegetação Nativa não exime a apresentação do EIA/RIMA.

3 – O agricultor familiar e empreendedor familiar rural é isento da apresentação da

planta planialtimétrica de que trata  o item 7.1 do Capítulo  III. Podendo ser  exigida a

apresentação da mesma mediante justificativa técnica.

4 –  O erro amostral  do inventário florestal  para supressão de vegetação nativa

deverá ser de, no máximo, 20% (vinte por cento) para volume de até 50 m³/ha e de 10%

(dez por cento) para volume acima de 50 m³/ha, com intervalo de confiança de 95% de

nível de probabilidade.

5 – Deverá ser dado aproveitamento socioeconômico a todo produto ou subproduto

florestal cortado, colhido ou extraído, observada a legislação pertinente.
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6 – Será proibida a utilização de resíduos florestais, quando for recomendável a

permanência  do  mesmo  para  enriquecimento  do  solo  e  melhoria  das  condições

ecológicas da área explorada.

7 – A madeira das árvores de espécies florestais nativas oriundas de populações

naturais consideradas de uso nobre ou protegidas por lei ou ato normativo, e aptas à

serraria ou marcenaria, não poderá ser convertida em lenha ou carvão.

8 – Poderão ser solicitadas informações complementares pelo órgão ambiental em

decorrência da análise dos documentos,  projetos e estudos ambientais  apresentados,

podendo haver  a reiteração da solicitação uma única vez,  caso os esclarecimentos e

complementações não tenham sido satisfatórios. 

9 – O prazo para o atendimento das informações complementares será de até 120

(cento e vinte) dias, sob pena de arquivamento do processo.

O  órgão  ambiental  competente  deverá  ser  informado  imediatamente  sobre  qualquer

alteração  nos  dados  cadastrais  apresentados,  bem  como  sobre  a  substituição  dos

responsáveis ou representantes legais, quer durante a vigência de quaisquer das licenças

ambientais, quer durante a análise do requerimento encaminhado.

10  –  O  pagamento  dos  custos  da  análise  do  licenciamento  não  garante  ao

interessado  a  concessão  da  autorização  requerida  e  não  o  isenta  de  imposição  de

penalidades por possíveis infrações à legislação ambiental.

11  –  O  não  cumprimento  do  disposto  neste  Manual  sujeitará  os  infratores  às

sanções  previstas  pela  legislação  local  pertinente,  as  demais  legislações  e  normas

aplicáveis ou às que venham a substituí-las. 
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12 – Os casos omissos, não previstos nesta normativa, serão apreciados pelos

setores competentes e decididos pela Superintendência de Licenciamento e Qualidade

Ambiental, respeitada a legislação vigente.
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ANEXO I

Espécies que deverão ser submetidas à elaboração de Projeto de Medida de Caráter
Mitigador e Compensatório, conforme Capítulo V deste Manual.

TAXON NOME POPULAR

Myracruodron urundeuva Aroeira

Schinopsis brasiliensis Braúna

Astronium faxinifolium Gonçalo Alves

Tabebuia sp. Ipê

Piptadenia sp. Angico

Torresia cearensis Amburana ou Cerejeira
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ANEXO II

Módulo de Utilização de Recursos Florestais do SINAFLOR - Sistema DOF

Disponibilizado os créditos dos produtos e subprodutos florestais no Módulo de Utilização
de Recursos Florestais do SINAFLOR - Sistema DOF, o detentor da autorização deverá
realizar as movimentações pertinentes no sistema nos termos do Capítulo VI da Instrução
Normativa 21/2014 IBAMA, para o devido cumprimento da destinação socioeconômica do
rendimento gerado pela licença e da Reposição Florestal Obrigatória.

Nos  casos  em  que  o  uso  do  produto  e  subproduto  da  madeira for  autorizado  para
consumo interno na propriedade, e, nos casos em que não houver transporte,  ao ser
disponibilizado os créditos no sistema, o usuário deverá vincular na sua origem(AUTEX)
um  “Pátio  Autex”  e  indicar  o  uso  da  madeira  por  meio  da  operação  denominada
“Destinação Final”. 

A “Destinação  Final”  de  produto  e  subproduto  da  madeira  deverá ser  informada  no
Sistema DOF até o dia subsequente de sua utilização.

A  conversão  de  produtos  na  área  da  exploração,  será  permitida  somente  para
empreendedores devidamente licenciados para essa atividade, nos termos da legislação
específica, devendo ser indicada no Sistema DOF até o dia subsequente à transformação
ou  beneficiamento  de  produto  florestal,  para  efeito  de  atualização  contábil  junto  ao
Sistema.

Em  caso  de  desconformidade  entre  os  saldos  contabilizados  e  as  quantidades  em
estoques físicos existentes, o usuário do Módulo de Utilização de Recursos Florestais do
SINAFLOR -  Sistema DOF estará sujeito as sanções previstas na legislação ambiental.
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