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RESUMO 

Este trabalho teve a finalidade de apresentar uma metodologia para monitoramento 

de projetos de manejo em florestas nativas tropicais baseadas em critérios normativos. 

Inicialmente foi feito uma avaliação em todos os Planos de Manejo Florestal em 

Regime de Rendimento Sustentado - PMFS protocolados nas superintendências estaduais-

SUPES do Instituto Brasileiro do Meio Ambiente e dos Recursos Naturais Renováveis -

1BAMA para os estados da Amazônia Legal e no Bioma Mata Atlântica (extremo sul da 

Bahia). 

Nesta primeira avaliação os PMFS foram classificados em aptos, suspensos e 

cancelados, sendo que para a região da Mata Atlântica ainda foi acrescentado nesta 

classificação os PMFS em manutenção e em análise. 

Para a Amazônia Legal foram considerados aptos 680 PMFS(26%) de um total de 

2.610 PMFS, para a Mata Atlântica extremo sul da Bahia dos 315 PMFS protocolados apenas 

37(12%) PMFS foram considerados aptos, mas podendo este número aumentar se, os 

suspensos com pendências cumprirem com as mesmas dentro do prazo previsto. 

Os resultados obtidos nesta primeira etapa são oriundos de um levantamento de 

escritório, onde foram estabelecidos parâmetros para cada PMFS classificado. 

A resposta obtida nesta primeira etapa serviu como base para desenvolver a segunda 

etapa dos trabalhos. Baseado nesta primeira etapa foram levantados no campo todos os PMFS 

considerados aptos, isto para os estados da Amazônia Legal, enquanto que para o Bioma Mata 

Atlântica foram incluídos todos os 315 PMFS protocolados nas SUPES. 

Para a avaliação das informações de campo foi elaborado um questionário que 

abordou aspectos formais, técnicos e legais e estritamente técnicos. 

Numa primeira análise efetuada nos dados coletados observa -se que os aspectos 

formais foram cumpridos na sua íntegra. Quanto aos aspectos técnicos legais verifica -se que 

grande parte dos PMFS apresentados só expõe no papel os parâmetros exigidos pelo IBAMA, 

mas não cumprem com os mesmos quando da implantação no campo. 
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Na análise feita para os aspectos estritamente técnicos foi observado que poucos 

técnicos e empresários realmente se preocupam com estes itens, sendo que na maioria das 

vezes existe um completo desconhecimento destes parâmetros, ou por desinteresse ou por 

uma falta de uma orientação mais eficaz. 

De uma maneira geral pode - se verificar que já houve uma grande evolução quanto 

à concepção do Manejo Florestal Sustentável, pois técnicos e empresários estão se 

concientizando que a única maneira de se efetuar o uso racional dos recursos florestais é o 

Manejo Florestal Sustentável. 

O trabalho também abordou toda a legislação vigente que se relaciona com o Manejo 

Florestal, fazendo uma matriz comparativa dos fatores convergentes e conflitantes entre as 

mesmas. 

Ainda foram propostas as diretrizes gerais para a elaboração de PMFS, observando 

os critérios técnicos e seguindo as determinações legais vigentes. Como complemento foi 

elaborado uma forma de vistoria e acompanhamento dos PMFS baseado num formulário, que 

abrange todos os parâmetros exigidos nas diretrizes de elaboração dos PMFS. 
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SUMMARY 

This study has the purpose of presenting a methodology for monitoring management projects 

in tropical native forests based on normative criterion. Initially it was made an evaluation in 

all the Plans of Forest Management under Regime of Sustained Yield - PMFS with protocol 

in the state superintendency - SIJPES of the Brazilian Institute of Environment and of 

Natural Renewed Resources - IBAMA for the states of Legal Amazon and Atlantic Forest 

(south extreme of Bahia). 

In this first evaluation the PMFS were classified in able, suspended and canceled, and for the 

area of the Atlantic Forest it was still added in this classification PMFS in maintenance and 

in analysis. 

For Legal Amazon 680 PMFS (26%)of a total of 2.610 PMFS was considered able, for the 

Atlantic Forest, located at south extreme of Bahia, among 315 PMFS submetted, only 

37(12%) PMFS were just considered able, but this number can to increase if the suspended 

PMFS with complement were they execute them until the deadline of the foreseen period. 

The results obtained in this first stage are originating from office data survey, where 

were established parameters for each classified PMFS. 

The answer obtained in the first stage was used to develop the Second stage of this 

research. Based on the first stage all the PMFS considered able were surveyed in the 

field , this for the states of Legal Amazon, while for the Atlantic Forest were included all the 

315 PMFS with submetted to SUPES. 

For the field evaluation it was elaborated a questionnaire that approached the following 

Aspects: formal technical legal and strictly technical. 

In the first analysis made on the collected data, it was observed that the formal aspects were 

Totally executed . In relation to the legal technical aspects was verified that large part of 

PMFS presented only exposes in the paper the parameters demanded by IBAMA but they do 
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not execute the planned project field . 

In the analysis done strictly for the technical on the aspects it was observed that few 

Technicians and managers really worry about these items, and many times a complete 

ignorance of these parameters exists, or for indifference or by a lack of more effective 

orientation. 

In general it was is possible to verify that there is a great evolution in relation to the 

conception of the Sustainable Forest Management. Technicians and managers are 

understanding that the only way to make the rational use of the forest resources is the 

Sustainable Forest Management. 

The study also approached all the effective legislation that have relation to Sustainable 

Forest Management, making a comparative matrix of the convergent factors or in conflict 

among them . 

The general guidelines have been proposed for the elaboration of PMFS, observing the 

technical approaches and following the effective legal determinations. As complement was 

elaborated a way for inspection and monitoring of the PMFS based on a form, that includes 

all the parameters demanded in the guidelines of elaboration of PMFS. 
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1. INTRODUÇÃO 

O setor florestal no Brasil tem-se transformado numa importante fonte de receita e 

divisa para o país, proporcionado o desenvolvimento social e econômico de diversas regiões 

até então desconhecidas, ocasionando surgimento de povoados, vilas e cidades; 

Em função disto a sua importância no contexto nacional tornou-se evidente e as 

formas de seu acompanhamento e monitoramento devem ser avaliadas e prescritas de uma 

forma que se tornem cada vez mais eficiente, práticas e objetivas. Desta forma o compromisso 

que tem os técnicos ligados à área florestal c cada vez maior, pois os mesmos tem a obrigação 

em definir as práticas de uso racional dos recursos naturais, principalmente das florestas e de 

seus sub - produtos. Neste sentido vemos que somente o Manejo Sustentado das Florestas 

naturais é que vai assegurar uma exploração contínua destes recursos e uma perpetuação das 

espécies existentes. Para que isto aconteça é necessário que se invista cm técnicas de vistoria 

e monitoramento que sejam adaptadas as legislações vigentes e forneçam respostas que 

possam avaliar os sistemas empregados. Podemos verificar que o grande sucesso das 

atividades florestais se devam a um sistema claro e objetivo compostos de legislações de 

controle que realmente possam ser aplicadas. Deve-se ressaltar que o Código Florestal 

Brasileiro (Lei N.° 4771/65) apresenta-se muito eficiente precisando-se apenas cumprir o que 

o mesmo determina e criar condições técnicas, financeiras e operacionais para que a 

Instituição Executora (IBAMA, Estados e Municípios) possam desenvolver suas obrigações. 

Segundo FAO/Unep (1981) são destruídas cerca de 7,5 milhões de hectares de floresta 

tropical úmida por ano, e desbravadas 4 milhões de hectares de floresta aberta e savanas no 

mundo. No Brasil o desmatamento já atingiu em torno de 152.869 Km2, levando-se em conta 

o período de 1978 a 1997, só na Amazônia Brasileira (INPE, 1997). Isto vem chamar a 

atenção para a urgência do emprego do Manejo Florestal Sustentado como forma de estancar 
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o iminente desaparecimento virtual das florestal nativas produtivas. 

No Brasil uma das principais causas para o acelerado processo de diminuição das 

florestas nativas produtivas é o avanço da pecuária e a falta de um sistema de monitoramento 

das atividades florestais desenvolvidas. Outro entrave sério é confusão legislativa existente, 

onde a maioria das leis elaboradas são gerados por tecnocratas e quando aplicadas na prática 

são inexeqüíveis por falta de estrutura de acompanhamento e de mão de obra capacitada, pois 

não se investe em treinamento de recursos humanos. 

Devemos observar ainda que a forma de uso dos recursos florestais vem mudando com 

o passar dos anos. Hoje vemos que além dos fatores considerados importantes anteriormente, 

como: localização, regime de propriedade, altitude, clima, topografia, geologia, solo, 

descrição, história e ecologia da floresta, inventário do estoque em crescimento, cálculo da 

taxa de crescimento, produtos da floresta, procura, mercado, preço, etc., devemos considerar o 

aumento exponencial de numerosas populações humanas e ritmo acelerado das mudanças 

tecnológicas, que afetam não somente o domínio da exploração e da transformação da 

madeira mas, também de um modo geral, todas as esferas da sociedade moderna, desde a 

indústria agro - alimentar até aos transporte e às comunicações. Com o acréscimo destes dois 

aspectos o manejo do próprio ambiente impõem-se e torna-se uma peça fundamental na 

planificação de qualquer atividade de uso dos recursos naturais. Nos países em vias de 

desenvolvimento, o crescimento da população exerce uma grande pressão sobre a terra, 

equivalente a uma crescente procura por bens de consumo essenciais como são a comida, 

água, ar e a lenha para combustível. Com isto se não houver um monitoramento eficaz nos 

planos de uso dos recursos naturais instalados ou a instalar, certamente vai haver uma 

destruição total dos recursos naturais. 
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2. OBJETIVOS 

2.1 Objetivo Geral 

Estabelecer uma Metodologia para Monitoramento de Projetos de Manejo em 

Florestas Naturais Tropicais baseadas em Critérios Normativos. 

2.2 - Objetivos Específicos 

- Caracterizar a situação atual dos Planos de Manejo Florestal sob Regime de 

Rendimento Sustentado - PMFS em florestas nativas tropicais no Brasil; 

- Caracterizar os objetivos conflitantes e convergentes das Legislações pertinentes ao 

Manejo Florestal; 

- Elaborar uma Matriz de informações comparando as Legislações que tratam dos 

Planos de Manejo Florestal sob Regime de Rendimento Sustentado e os critérios de 

sustentabilidade já existentes; 

- Propor diretrizes gerais para a elaboração de Planos de Manejo Florestal sob Regime 

de Rendimento Sustentado, observando critérios técnicos e seguindo as determinações legais 

existente (leis em vigor); 

- Propor uma forma de vistoria, monitoramento, para o controle das atividades 

desenvolvidas nos Planos de Manejo Florestal sob Regime de Rendimento Sustentado. 
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3. JUSTIFICATIVAS 

A Legislação florestal brasileira é regida pela lei 4.771/65 (Código florestal), que 

define o uso e preservação dos recursos florestais do país. No seu artigo 15 proíbe a 

exploração empírica das florestas da bacia Amazônica e estabelece a obrigatoriedade da 

observância de planos técnicos de condução e manejo para a sua utilização. Sendo que para as 

demais florestas nativas e suas formações florestais sucessoras, de propriedades privadas, a 

legislação estabelece a necessidade da aprovação, pelo Poder Público Federal, de Planos de 

Manejo Florestal (art. 16; 19 da lei 4.771/65). 

Mesmo existindo uma legislação bastante clara, declara-se como empecilho a não 

regulamentação do artigo 15 como responsável pelo não cumprimento de técnicas que 

possibilitam o uso racional das florestas nativas no país. Notamos que existe uma má vontade 

por parte dos empresários e dos próprios legisladores no cumprimento das normas 

estabelecidas e ainda a falta de uma metodologia de monitoramento dos planos de manejo já 

-implantados ou então de regras claras para elaboração dos mesmos. 

Devemos observar que existem hoje no Brasil cerca de 3.000 planos de manejo 

protocolados no IBAMA, onde cerca de 20% realmente foram implantados no campo 

conforme técnicas preestabelecidas nos planos. Observa-se que a assistência técnica prestada 

a estes projetos é muito precária, pois o técnico responsável pela execução não acompanha as 

atividades de exploração e nem mesmo se preocupa em coletar as informações das parcelas 

permanentes instaladas (inventário contínuo) para verificar o desenvolvimento da floresta, 

visando prever as futuras intervenções. A falta de cobranças destas informações e a 

inexistência de um banco de dados no IBAMA traz um descaso por parte das empresas na 

coleta destas informações, observando-se que as mesmas só se preocupam na legalização de 

sua matéria prima para atender a exigência de seus fornecedores. 
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Com o objetivo de fornecer bases técnicas, este trabalho visa elaborar uma 

metodologia baseada em critérios normativos para Monitorar os Planos de Manejo de 

Florestas Tropicais Nativas, definindo e avaliando formas de acompanhamento destes planos. 

Observando-se que o manejo sustentado dos recursos florestais é a única forma de 

perpetuar as atividades do setor sem que as populações envolvidas sejam banidas de suas 

atividades e o meio ambiente seja destruído em pouco tempo. 
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4. REVISÃO BIBLIOGRÁFICA 

4.1 Histórico dos Planos de Manejo Florestal sob Regime de Rendimento Sustentado - PMFS 

Os Planos de Manejo Florestal com objetivo de retiradas de madeiras são conhecidos 

em todo mundo, mas tiveram seu início na Europa em função da necessidade de sistematizar a 

retirada de madeiras nas áreas, visando obter de suas áreas o máximo volume possível sem 

que houvesse prejuízo para as espécies e se mantivesse a estrutura de seus povoamentos. 

Depois de algumas décadas este método foi levado para os países da Ásia, África e 

posteriormente a América onde o Brasil começou a absorver estas novas técnicas mais pela 

exigência do comércio de madeiras para os países desenvolvidos que através das pressões dos 

ambientalistas e das organizações não governamentais exigem que estas madeiras tenham 

uma origem comprovada e sejam exploradas através do Manejo Florestal Sustentado. 

Os Planos de Manejo sob Regime de Rendimento Sustentado só foram a aparecer no 

cenário depois que o país começou a ser observado pela comunidade internacional como 

sendo o maior detentor de florestas nativas do mundo. Primeiramente o país se mobilizou em 

função de uma ocupação desenfreada de suas áreas localizadas principalmente na região norte 

do Brasil, com o incentivo de recursos financiados pelo governo federal tendo como base a 

Superintendência de Desenvolvimento para a Amazônia - SUDAM, que proporcionou a 

instalação de grandes projetos agropecuários, tendo como conseqüência grandes áreas 

desmatadas. Com o fim dos incentivos fiscais para a região e o crescente aumento do mercado 

internacional para as madeiras tropicais industrializadas, principalmente espécies como o 

mogno (Swieíenia macrophillacerejeira (.Amburana acreana ), virola ( Virola surinamensis), 

entre outras, deu-se uma avanço significativo na extração seletiva destas espécies. Estas 

espécies eram provenientes de planos de exploração e áreas destinadas ao uso alternativo do 

solo (desmatamentos) destinados para a implantação de grandes projetos agropecuários. Após 
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a realização da ECO/92, e as constantes denúncias de entidades não governamentais 

internacionais, de que madeira exportada era proveniente de Reservas Indígenas e áreas 

exploradas sem a prévia autorização do órgão competente é que se começou uma mobilização 

para que a extração de madeira fosse efetuado através Manejo Florestal Sustentável e que sua 

origem fosse comprovada. 

A mobilização teve seu início em 1991, quando se realizou um WORKSHOP á nível 

nacional em Manaus - Manejo Florestal em Regime de Rendimento Sustentado para a 

Amazônia Brasileira que reuniu representantes do governo, universidades, instituições de 

pesquisas, representantes de ONGs e do setor produtivo florestal e que resultou num 

documento que deu origem a Instrução Normativa n.° 080, de 24 de setembro de 1991, que 

pela primeira vez forneceu as diretrizes básicas para a elaboração e acompanhamento dos 

Planos de Manejo em Regime de Rendimento Sustentado. 

A partir da edição desta Instrução Normativa o Instituto Brasileiro do Meio Ambiente 

e dos Recursos Naturais Renováveis - IBAMA, estabeleceu formas de análise e vistoria dos 

PMFS baseados nos critérios ali estabelecidos. 

4.2 Definições de Desenvolvimento Sustentável 

Segundo WCED1 (1987), ratificado por UNCED2 (1992) e JOHSONS (1993) a 

definição de desenvolvimento sustentável é: "desenvolvimento que atenda as necessidades 

anuais, sem comprometer as habilidade das futuras gerações de atender suas próprias 

necessidades". 

Segundo HURKA (1996), desenvolvimento sustentável é uma tentativa de 

equilibradas demandas morais, sendo a primeira por "desenvolvimento", principalmente para 

os mais necessitados e a segunda por " sustentabilidade", para assegurar que não sacrifique o 
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futuro cm nome dos ganhos do presente. 

Segundo GOW (1992) o conceito de desenvolvimento sustentável deve considerar a 

dinâmica do comportamento do recurso em questão, particularmente em resposta às condições 

ambientais, às atividades humanas e às interações entre os diferentes usos e os aspectos do 

mesmo recurso; combinando, de um lado, a proteção do recurso e, de outro, a qualidade de 

vida. Em resumo, c o desenvolvimento economicamente viável, ecologicamente sadio e 

socialmente justo. 

Para MAINI (1994), desenvolvimento florestal significa o reconhecimento dos limites 

da floresta às mudanças ambientais, individualmente ou coletivamente, e o manejo das 

atividades humanas para produzir o máximo nível de benefícios obtíveis dentro destes limites. 

Segundo DYKSTRA e HEINRICH, FAO (1992), a definição de manejo florestal 

sustentável c o manejo e conservação da base dos recursos naturais c a orientação tecnológica, 

que proporcionem a realização e a satisfação contínua das necessidades humanas para a atual 

e futuras gerações. 

Para LANLY (1995), desenvolvimento sustentável na área florestal significa também a 

conservação da terra, água e o patrimônio genético, e a utilização de métodos tecnicamente 

apropriados, economicamente viáveis e socialmente aceitáveis. Conforme o autor são os 

seguintes critérios da FAO que caracterizam o manejo florestal sustentável: (a) concernentes à 

qualidade e quantidade do ecossistema florestal; extensão dos recursos florestais; conservação 

da diversidade biológica (níveis de ecossistemas, espécies e intraespecífica); saúde da floresta 

e vitalidade; (b) concernentes às funções do ecossistema florestal: funções produtivas da 

floresta; funções de proteção das florestas; (c) ligado à economia florestal e às necessidades 

sociais. 

Segundo LESLIE (1994), o manejo florestal sustentável tem que incluir a produção 

madeireira sustentável com colheita de baixo impacto, que pode ser alcançado obedecendo as 

seguintes condições: (a) derrubada de poucas árvores por ha; (b) danos irreparáveis à floresta 



9 

residual (árvores designadas para o corte subseqüentemente e regeneração natural 

estabelecida); (c) retenção e proteção de todos os tipos de vegetação que tem papel importante 

no funcionamento do ecossistema e nos processos ecológicos. Estas condições dependem de: 

não usar máquinas pesadas para o arraste; derrubada orientada; estradas e trilhas de 

escoamento e arraste devem ser planejadas; não trabalhar durante o período chuvoso. 

Segundo KEMP (1992), o manejo florestal para ser sustentável tem que contemplar 

também a conservação dos recursos genéticos e isto requer a manutenção dos componentes 

essenciais de funcionamento do ecossistema. 

Segundo KEMP e PALMBERG - LERCHE (1994), os sistemas de manejo florestal 

que tem os objetivos de combinar produção madeireira com conservação dos recursos 

genéticos e requerem algum entendimento da dinâmica da floresta e da estrutura genética de 

espécies e de populações. 

Segundo HOSOKAWA, MOURA e CUNHA (1998), os projetos técnicos de Manejo 

Florestal envolvem duas alternativas que são: o manejo sustentado extensivo e intensivo. 

Onde o Manejo Florestal extensivo consiste em explorar seletivamente, fixando-se uma 

determinada densidade florestal remanescente, que permite a reposição natural das espécies, 

considerando-se as possibilidades econômicas e a garantia da continuidade dos maciços 

florestais, sem interferir no dimensionamento do ciclo de corte e, portanto, sem definir as 

classes de manejo florestal. Enquanto que o manejo intensivo exige certas características 

básicas que são: 

uma área razoável para suportar os custos; 

um pessoal com melhor qualificação; 

a existência de estoque significativo que permita a conciliação entre as variáveis 

sociais, ecológicas e econômicas e; 

um relevo regular para não onerar os custos operacionais e não elevar o risco 

ecológico. 
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4.3 Conceituação de Manejo 

Quando o Manejo Florestal foi adotado na Europa ele se restringia apenas a práticas 

Silviculturais que eram aplicadas a povoamentos com o objetivo final apenas de produzir 

madeira, constituindo-se assim numa forma de ordenamento florestal que visava apenas a 

obtenção de um produto final. Mas com o passar dos anos foram se agregando mais valores a 

este ordenamento tais como econômicos, informativos, estruturais e tecnológicos o que 

passou a se transformar numa forma de manejar sua florestas para atingir os objetivos 

desejados, surgindo assim o Manejo Florestal. 

Com o desenvolvimento de sistemas silviculturais no velho continente os mesmos 

foram adaptados ao ordenamento das florestas tropicais na Asia por silvicultores europeus e 

trazidos para a América por volta de 1940. O conjunto das atividades de silvicultura, 

ordenamento, economia florestal, teoria geral da administração, técnicas de mensuração e 

exploração florestal, associadas com o desenvolvimento das tecnologias de produtos 

florestais e as privações legislativas que surgiram acabaram por consolidar o manejo florestal, 

ampliando o seu conceito na amplitude maior. 

BUONGIORNO e GILLEES (1987, p.l) conceituaram manejo florestal como sendo; 

"a arte e a ciência da tomada de decisões com relação à organização, uso e conservação das 

florestas". Decisões estas que envolvem, segundo os autores, o futuro a longo prazo das 

florestas ou das atividades do dia a dia; complexos sistemas florestais ou pequenas partes dos 

mesmos; a área geográfica de um país inteiro, de uma região ou um simples povoamento 

destinado à produção de madeira. 

Segundo OSMASTON (1968, p. 16), o manejo florestal compreende três funções 

básicas interligadas: a) fixação dos objetivos do empreendimento e da política a ser seguida; 

b) planejamento e organização das atividades, etc.) gestão das operações. 

Na primeira função devem ser definidos claramente os objetivos da produção florestal 
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e a política principal que irá ser adotada para atingir as metas previstas, ficando o sucesso do 

plano manejo restrito a uma base tecnicamente sólida e pertinente com as ações que irão ser 

desenvolvidas. 

A segunda função, que se fundamenta na elaboração do plano de manejo, compreende 

as etapas típicas do planejamento, que abrangem desde a coleta de dados e levantamento de 

informações â seleção de alternativas a serem colocadas em curso. A terceira função do 

manejo florestal, que se refere à gestão das operações, esta pertence já à fase de 

implementação do plano de manejo e permeia todo os seu transcurso. A gestão florestal será 

exercida sobre as ações previstas deverão estar satisfatoriamente prescritas no plano. 

Durante a implementação do plano, e, portanto, na gestão operacional, deverá 

consolidar-se o processo de planejamento, com levantamento de novos dados e informações 

(inventários florestais contínuos, classificação ou reclassificação dos sítios, monitoramento 

dos mercados de fatores de produção e de produtos, das inovações tecnológicas, dentre 

outros), que servirão de base para as revisões que o plano necessitará. 

O desenvolvimento do manejo florestal engloba ciência, técnica e arte. OSMASTON 

(1976, p. 22 - 23) disse que uma das características básicas do manejo florestal é o fato de que 

o setor florestal, tal como no setor agrícola, o uso da terra é um uso primário. 

Consequentemente, o manejo florestal requer conhecimento dos fatores que influenciam no 

crescimento da vegetação, em particular daquela de porte arbóreo. Esses fatores são 

complexos, pois não envolvem apenas a botânica e a fisiologia das plantas e sua ecologia, mas 

também a geologia, pedología e os efeitos do solo e clima no crescimento. Com isto o 

manejador é responsável não apenas por promover o crescimento satisfatório das árvores, mas 

também pela sua exploração e comercialização, assim como pela reposição e manutenção das 

mesmas. Tratos silviculturais, exploração e reposição da floresta que requerem estradas e 

outras formas de comunicação, edificações, equipamentos mecânicos e similares. Seguem-se 

ainda as ramificações técnicas do setor que são abrangentes, indo da botânica (taxonomía, 
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anatomia e fisiología) à engenharia; dos levantamentos de uso da terra e da vegetação à 

ciência do solo; da mensuração dos volumes e crescimento das árvores à sociologia. 

O Manual de Manejo do Gabinete Nacional das Florestas francês, citado por 

VANNIÉRE (1975) dá a seguinte definição "o manejo florestal consiste em decidir aquilo que 

queremos fazer com a floresta, tomando em conta o que podemos fazer com ela e assim 

deduzir o que dela devemos fazer". 

Segundo PHILIP (1986) "fazer o manejo florestal é colocar e organizar recursos 

limitados para atingir objetivos e metas definidos". 

Em 1966 a Sociedade Americana de Profissionais Florestais conceituou Manejo 

Florestal no campo prático como sendo as atividades de ordenar, planejar e controlar a 

empresa florestal pela gerência. Ficando o campo científico responsável pela elaboração de 

técnicas e métodos de planejamento e controle da empresa florestal. 

Já em 1968, OSMASTON caracterizou como manejo florestal de uma empresa ou 

empreendimento a organização e condução de todas as operações necessárias para a 

realização dos objetivos de um proprietário ou de um grupo de proprietários, observando 

assim que a características básica do Manejo Florestal é o fato de que no setor florestal, tal 

como no setor agrícola, o uso da terra vem sendo primário. Em função disto o Manejo 

Florestal requer o conhecimento dos fatores que influenciam no crescimento da vegetação, 

principalmente a de porte arbóreo, observando-se que os conhecimento exigidos envolvem as 

áreas de fisiología, botânica, geologia, pedologia e o clima. Para que isto aconteça o 

manejador é responsável não só pelo crescimento das árvores mas também pela exploração, 

comercialização, reposição e manutenção das espécies. Nos tratos silviculturais, a exploração 

e reposição da floresta requerem estradas, edificações, equipamentos mecânicos e outras 

formas de tratamento para a floresta. Com isto o Manejo Florestal tem relação direta com as 

seguintes áreas: Ciências Biológicas, Ciências Exatas, Ciências Sociais, Uso da terra e 

Tecnologia. 
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A definição de Manejo Florestal emitida no I ENCONTRO NACIONAL DE 

PESQUISADORES PARA PADRONIZAÇÃO DA TERMINOLOGIA FLORESTAL (1976) 

foi: o Manejo Florestal é a aplicação de métodos econômicos e princípios técnicos da 

dasonomía na operação de uma empresa florestal. Onde o manejo de uma empresa florestal 

visa a aproximação, o mais cedo possível, do equilíbrio entre incremento líquido e corte, quer 

anualmente ou em períodos um pouco mais longos. 

ASSMANN (1970) conceituou o Manejo Florestal como sendo um ponto de 

convergência de um tripé formado pela Proteção Florestal, Silvicultura e Utilização Florestal, 

onde esses três ramos técnicos da engenharia florestal têm por objetivos principais o 

desenvolvimento das mais adequadas técnicas biológicas de produção. 

O conceito de Manejo Florestal evoluiu com o decorrer do tempo ficando ligado 

eminentemente às práticas silviculturais aplicadas ao povoamento, o conceito de manejo 

associa-se principalmente ao ordenamento da floresta, sem abranger as questões da empresa, 

as econômicas e as sociais. 

Para BUONGIORNO e GILLES (1987) Manejo Florestal é a arte e a ciência da 

tomada de decisões com respeito à organização, uso e conservação das florestas. Estas 

decisões envolvem o futuro a longo prazo da floresta ou o dia a dia das atividades. 

HIGUCHI (1991) conceituou Manejo Florestal como sendo a parte da ciência florestal 

que trata do conjunto de princípios, técnicas e normas que têm por fim organizar as ações 

necessárias para ordenar os fatores de produção e controlar a sua produtividade e eficiência, 

para alcançar definidos objetivos. Onde a condução de um povoamento florestal aproveita 

apenas aquilo que ele é capaz de produzir, ao longo de um determinado período de tempo, 

sem comprometer a sua estrutura natural e o seu capital inicial. 

Em 1991 o WORKSHOP NACIONAL "MANEJO FLORESTAL EM REGIME DE 

RENDIMENTO SUSTENTADO PARA A AMAZÔNIA BRASILEIRA" manejo florestal em 

regime sustentado foi definido como sendo o Planejamento, o controle e o ordenamento do 
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uso dos recursos florestais disponíveis, de modo a obter o máximo de benefícios econômicos 

e sociais, respeitando-se os mecanismos de auto-sustentação do ecossistema objeto do 

Manejo. 

Em 1998 no I Encontro de Engenheiros Florestais da Amazônia, realizado em Belém, 

HOSOKAWA definiu manejo florestal como sendo a sustentabilidade das florestas naturais, 

no que diz respeito aos aspectos de manutenção da produtividade em sortimentos de bitolas 

comerciais, de conservação da biodiversidade, de manutenção dos serviços macroambientais e 

do desenvolvimento dos valores socioculturais. 

4.4 Descrição de itens que fazem parte dos objetivos que contemplam o trabalho desenvolvido 

4.4.1 Política Florestal 

Política é um conjunto de objetivos que enfocam um determinado programa de ação 

governamental e condicionam sua execução. Ela se constitui no meio pelo qual um governo 

busca regular os recursos e negócios deles advindos. Cabe aos governos a preservação das 

instituições, a supervisão, mediação e arbitragem quando da existência de conflitos de 

interesses, a regulação das atividades econômicas, a administração pública e em casos 

específicos e/ou estratégicos pode ainda caber a participação em atividades econômicas 

(MMA, 1995). 

Já a política florestal, segundo a mesma fonte, é definida como um conjunto de 

medidas que o Estado ou as coletividades locais podem tomar para salvaguardar o interesse 

geral na gestão e utilização dos recursos florestais. A política florestal moderna deverá 

assegurar a produção contínua e sustentável de bens e serviços, a partir do patrimônio 

representado pelas florestas, independente de sua propriedade em proveito de toda a 

sociedade. 
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4.4.2 Reposição Florestal 

Coneeitualmente, reposição florestal dos estoques explorados é a ação de repor ou de 

manter a capacidade produtiva da floresta, utilizando-se de plantios ou de sistemas 

silvicultur.ais baseados em regeneração natural. 

4.4.3 Exploração madeireira 

Conjunto de trabalhos executados para colheita de madeira, compreendendo: corte ou 

derrubada, torragem, arraste, transporte etc. 

4.4.4 Monitoramento 

São ações de acompanhamento das atividades desenvolvidas num Plano de Manejo 

sob Regime de Rendimento Sustentado - PMFS, através da coleta de informações no campo 

pelas vistorias efetuadas e cadastradas com objetivo de se fazer uma avaliação global e perene 

dos objetivos previstos no PMFS, procurando atingir o uso racional e sustentado dos recursos 

florestais. 

4.4.5 Vistoria 

São ações aleatórias que visam acompanhar as atividades de campo previstas num 

PMFS durante a implantação e desenvolvimento do mesmo. 
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4.4.6 Fiscalização 

Caracteriza-se por ações repressivas onde são adotados mecanismos de autuações, 

observando-se os resultados obtidos através das vistorias feitas nas áreas que compõe o 

PMFS. 

4.4.7 Norma jurídica 

O conceito da norma jurídica, segundo DINIZ (1989) é, sem dúvida uma norma de 

conduta, no sentido de que seu escopo direto ou indireto é dirigir o comportamento dos 

indivíduos particulares, das comunidades, dos governantes e funcionários no seio do Estado c 

do mesmo Estado na ordem internacional. 

Quanto à sua hierarquia, conforme DINIZ (1989), as normas jurídicas classificam-se 

em: 

- Normas constitucionais: são as relativas aos textos da Constituição Federal, de modo 

que as demais normas da ordenação jurídica deverão ser conformes a ela; 

- Leis complementares: ficam entre a norma constitucional e a lei ordinária. São 

inferiores a Constituição Federal, que lhes confere essa qualidade, não podendo, 

portanto, apresentar contradições com os textos constitucionais, sob pena de serem 

declaradas inconstitucionais e superiores às leis ordinárias, que por sua vez não as 

podem contrariar, sob pena de invalidade (CF, arts. 59, parágrafo único, 61 e 69). 

- Leis ordinárias: são as elaboradas pelo poder legislativo. 

- Leis Delegadas: têm a mesma posição hierárquica das ordinárias, só que são 

elaboradas pelo Presidente da República, que deverá solicitar a delegação do 

Congresso Nacional (CF, art. 68 parágrafos Io e 3o). 

- Medidas provisórias: estão no mesmo plano das ordinárias e das delegadas, embora 
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não sejam leis, sendo editadas pelo Executivo (CF, art. 84, XXVI) que exerce função 

normativa, nos casos previstos na Constituição Federal. 

- Decretos Legislativos: são normas, aprovadas pelo Congresso, sobre matéria de sua 

exclusiva competência, como ratificação de tratados internacionais, julgamento das 

contas do Presidente da República. Portanto, tais atos não são remetidos ao 

Presidente da República para serem sancionados. 

- Resoluções: são decisões do Poder Legislativo sobre assuntos de seu peculiar 

interesse, como questões concernentes à licença ou perda de cargo por deputado ou 

senador ou a fixação de subsídios. 

- Decretos regulamcntares: são normas jurídicas gerais, abstratas e impessoais, 

estabelecidas pelo Poder Executivo, para desenvolver uma lei, facilitando sua 

execução. 

- Normas internas: são os despachos, estatutos, regimentos etc. 

- Normas individuais: são os contratos, sentenças judiciais, testamentos etc. 

4.4.8 Eficácia 

No direito contemporâneo, todavia, a eficácia tem sido entendida como um atributo 

específico das normas jurídicas (FEREIRA, 1993). 

JOSÉ AFONSO DA SILVA apud PINTO FERREIRA (1990) tem o seguinte 

entendimento: "A eficácia jurídica da norma designa a qualidade de produzir, em maior ou 

menor grau, efeitos jurídicos ao regular, desde logo, situações, relações e comportamentos 

nela indicados". REHBINDER apud VIEIRA (1991) afirmam que os seguintes princípios 

gerais se aplicam à questão da eficiência da lei: 

1. Quanto a estrutura das leis, as normas pormenorizadas são mais fáceis de implantar 

do que aquelas que se restringem aos níveis gerais, nos quais não se definem 
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claramente os responsáveis pelas várias ações preconizadas pelo estatuto legal. 

2. Quanto à estrutura das instituições encarregadas da implantação, a fragmentação, a 

escassez de pessoal e de equipamentos, e o desajustamento entre a estrutura e as 

missões atribuídas aos órgãos encarregados do controle ambiental, tornam a 

implantação da lei mais difícil. 

3. Quanto à reação da sociedade, a oposição em geral do setor empresarial, público ou 

privado, devido aos custos envolvidos com o controle da poluição e a redução de 

lucros que essas ações podem representar, pode ser extremamente forte e realmente 

impedir que a lei seja implantada como originalmente esperado. Idêntica reação 

também pode ser encontrada de parte do próprio Governo. 

4. Relativamente ao exercício da democracia, tem sido possível verificar que quanto 

mais pluralísticas são as sociedades, maior tem sido a contribuição para a 

implantação da lei, que termina sendo materializada, em grande parte, através da 

atuação de grupos organizados de cidadãos, das instituições não - governamentais, 

e de providências do público em geral, que contribuem para maior integração entre 

administração, política e sociedade. 

VIEIRA 1995, ainda faz vários comentários relacionados com a eficácia das normas 

ambientais. Menciona que: "Em primeiro lugar, é necessário reconhecer-se que o problema do 

déficit entre o que desejam as normas legais e sua influência sobre o comportamento de 

humanos não é característica apenas do Brasil, problemas idênticos têm sido identificados em 

outros Países. No entanto, em nenhum desses, pelo menos nos países industrializados, a 

questão fica à margem dos cuidados do poder público, em busca de solução. Em segundo 

lugar, deve-se reconhecer, também, que a solução do problema não se encontra 

exclusivamente vinculada aos aspectos formais da norma legal, tais como sua inadequação em 

termos da realidade sócio- econômica do país". 
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4.4.9 Poder de Polícia 

Para um melhor entendimento do conceito do poder de polícia é importante mencionar 

que o artigo 225 da Constituição Federal, elevou o meio ambiente à condição jurídica de 

"bem do uso comum do povo" e atribuiu à coletividade e ao próprio poder público o dever de 

zelar pela sua proteção e preservação. 

MUKAI (1994) mostra que "é através do poder de polícia que o Poder Público 

protege, fundamental e precipuamente, o meio ambiente. Salvo raras exceções, a grande 

maioria das leis administrativas tendentes à proteção ambiental veiculam restrições ao uso da 

propriedade e às atividades em geral, visando o equilíbrio ecológico". 

O conceito de poder de polícia segundo MOREIRA NETO (1992) é, em suma, "o 

conjunto de atribuições concedidas à Administração para disciplinar e restringir, em favor do 

interesse público adequado, direitos e liberdades individuais". 

4.4.10 Polícia Ambiental 

MACHADO (1992) define a polícia ambiental "como a atividade da Administração 

Pública que limita ou disciplina direito, interesse ou liberdade, regula a prática de ato ou a 

abstenção de fato em razão de interesse público concernente à saúde da população, à 

conservação dos ecossistemas, à disciplina da produção e do mercado, ao exercício de 

atividades econômicas ou de outras atividades dependentes da concessão, 

autorização/permissão ou licença do Poder Público de cujas atividades possam decorrer 

poluição ou agressão a natureza". 
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4.4.11 Polícia Administrativa 

Segundo ANTUNES (1992), a Polícia Administrativa é constituída por uma gama de 

intervenções do poder público, no sentido de disciplinar a ação dos particulares, objetivando 

prevenir atentados a ordem pública. Assim a polícia administrativa é própria de toda 

administração. 

4.1.12 Polícia Judiciária 

MOREIRA NETO (1992) diz que a Polícia Judiciária exerce predominantemente 

sobre as pessoas, relacionada que está, de modo especial, com a liberdade de ir e vir, ligada 

diretamente à repressão daqueles comportamentos que, por sua alta nocividade, se qualificam 

em infrações penais. 

Segundo MUKAI (1994) "a principal diferenciação que é feita pela doutrina entre a 

polícia administrativa e a judiciária é que naquela, a ação do Poder Público é sempre de 

natureza preventiva e nesta, repressiva". 

4.4.13 Dano Ecológico 

Dano ecológico é qualquer lesão ao meio ambiente causada por condutas ou atividades 

de pessoa física ou jurídica de direito público ou de direito privado, por SILVA (1993). O 

ilustre jurista ainda ensina que "esse conceito se harmoniza com o disposto no art. 225, 

parágrafo 3 o, da Constituição da República, segundo o qual as condutas e atividades 

consideradas lesivas ao meio ambiente sujeitarão os infratores, pessoas físicas ou jurídicas, a 

sanções penais e administrativas, independentemente da obrigação de reparar os danos 

causados". 
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4.4.14 Responsabilidade Administrativa 

Segundo SILVA (1993) a responsabilidade administrativa resulta de infração a normas 

administrativas sujeitando-se o infrator a uma sanção de natureza também administrativa; 

advertência, multa, interdição da atividade, suspensão de benefícios etc. 

A responsabilidade administrativa fundamenta-se na capacidade que têm as pessoas 

jurídicas de direito público de impor condutas aos administrados (Silva, 1993). Esse poder 

administrativo é inerente à Administração de todas as entidades estatais - União, Estados, 

Distrito Federal e Municípios - nos limites das respectivas competências institucionais (HELY 

LOPES MEIRELLES apud SILVA, 1993). Como cabe a todos eles proteger o meio ambiente, 

também lhes incumbe fazer valer as providências de sua alçada, condicionando e restringindo 

o uso e gozo de bens, atividades e direitos em benefício da qualidade de vida da coletividade, 

aplicando as sanções pertinentes nos casos de infrigência às ordens legais da autoridade 

competente (SILVA, 1993). 

4. 4.1 5 Infrações e Sanções Administrativas 

As infrações administrativas e respectivas sanções hão de ser previstas em lei. Podem, 

porém, ser especificadas em regulamentos (SILVA, 1993). MARIA SYLVIA ZANELLA DI 

PIETRO citada por FREITAS (1993), observa que "segundo o princípio da legalidade, a 

Administração Pública só pode fazer o que a lei permite; no âmbito das relações entre 

particulares, o princípio aplicável é o da autonomia da vontade, que lhes permite fazer tudo o 

que a lei não proíbe". 
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4.4.16 Controle Administrativo repressivo. 

MUKAI (1994) observa que "o controle repressivo é feito mediante a utilização de 

institutos básicos classificados na teoria dos atos administrativos como atos punitivos. 

Embora a Lei n.° 6.938/81 tenha indicado como penalidades administrativas as multas, a 

perda ou restrição de incentivos e benefícios fiscais concedidos pelo Poder Público, a perda 

ou suspensão de participação em linhas de financiamento em estabelecimento de crédito, a 

suspensão e a redução da atividade, outras, mais efetivas e drásticas, existem, e que são o 

embargo de obra, a interdição de atividades e o fechamento de estabelecimentos". 

4.4.17 Responsabilidade Civil 

A responsabilidade civil é a que impõe ao infrator a obrigação de ressarcir o prejuízo 

causado por sua conduta ou atividade. Pode ser contratual, por fundamentar-se num contrato, 

ou extracontratual, por decorrer de exigência legal (responsabilidade legal) ou de ato ilícito 

(responsabilidade por ato ilícito) ou até mesmo por ato lícito (responsabilidade por risco) 

(SILVA, 1993). 

Como fundamento jurídico temos ainda, além do disposto no artigo 225 da CF, a Lei 

6.938/81, art. 14 parágrafo 1° - Sem prejuízo das penas administrativas previstas nos incisos 

do artigo, o poluidor é obrigado, independentemente de culpa, a indenizar ou reparar os 

danos causados ao meio ambiente e a terceiro, afetados por sua atividade. 

A mesma Lei estabelece um conceito bastante amplo para poluidor, ou seja: atividade 

causadora de degradação ambiental, a pessoa física ou jurídica, de direito público ou 

privado, responsável, direta ou indiretamente, por degradação ambiental. Definição que, sem 

dúvida, também engloba o uso predatório de recursos ambientais como a madeira. 
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4.4.18 Natureza da responsabilidade 

O direito brasileiro assume o princípio da responsabilidade objetiva pelo dano 

ecológico. Na responsabilidade fundada na culpa, a vítima tem que provar não só a existência 

do nexo entre dano e a atividade danosa, mas também e especialmente a culpa do agente. Na 

responsabilidade objetiva por dano ambiental, basta a existência do dano e nexo com a fonte 

poluidora ou degradadora. A tendência da doutrina também é no sentido de não aceitar as 

causas excludentes da responsabilidade: caso fortuito, força maior, proveito de terceiro, culpa 

da vítima etc. (SILVA, 1993). 

4.4.19 Meios Processuais 

A responsabilidade pelos danos ambientais apura-se por meios processuais, segundo o 

princípio da legalidade e o princípio de acesso à jurisdição. Mas, se os meios processuais 

constituem, por regra, um sistema de controle sucessivo de proteção ambiental, algumas vezes 

podem também servir de instrumentos de controle preventivo, nas hipóteses em que admite a 

tutela cautelar, como na ação popular, ou ação cautelar destina a evitar o dano ambiental (Lei 

7.347/85, art. 4o). 

4.4.20 Ação Civil Pública 

SILVA (1993) comenta que "a ação civil pública constitui-se no principal instrumento 

jurídico de defesa do meio ambiente. Uma análise sintética de alguns aspectos processuais 

(objeto, legitimação, competência e prescrição) sinaliza positivamente para a necessidade de 

uma ampla utilização do instrumento pela sociedade civil organizada. A realização de 

trabalhos e campanhas de esclarecimento, relacionadas com a ação civil pública, por parte do 
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Ministério Público, talvez pudesse ensejar o uso mais constante desse importante meio 

processual*'. 

MUKAI (1994) diz que "são variados os tipos de ações previstos para a proteção 

ambiental, além das penais. Nesse sentido, podemos utilizar, como as mais importantes, a 

ação civil pública, e a ação popular. Mas, além desses tipos de ações, podemos nos socorrer 

do procedimento sumaríssimo (art. 275, d, g e f), da ação ordinária (art. 287), do processo 

cautelar (art. 826 e 888, VIII), do processo de execução (art. 632, 634, e 645), do 

procedimento da ação especial de anunciação de obra nova (art. 934), todos previstos no atual 

código de Processo Civil''. 

A ação regulada pela Lei 7.347, de 24.07.85, com os acréscimos da Lei 8.078, de 

11.09.90, segundo MACHADO (1992) traz como características: 

a) Explicitamente visa proteger o meio ambiente, o consumidor e os bens e interesses 

de valor artístico, estético, histórico, paisagísticos e turísticos. Interesses difusos e 

coletivos, como os rotulou a Constituição Federal (ar. 129, III). 

b) A proteção desses interesses e bens far-se-á através de três vias: cumprimento da 

obrigação de fazer ou não fazer e condenação em dinheiro. 

c) A ação da Lei 7347 abriu as portas do Poder Judiciário às associações que 

defendem os bens e interesses apontados no item a. No plano da legitimação foi uma 

extraordinária transformação. 

d) A ação civil pública consagrou uma instituição - o Ministério Público - valorizando 

seu papel de autor em prol dos interesses difusos e coletivos. O MP saiu do 

exclusivismo das funções no campo criminal e da tarefa de fiscal da lei no terreno 

cível, para nesta esfera passar a exercer mister de magnitude social. 

e) Inova, por fim, essa ação civil no sentido de criar um fundo em que os recursos não 

advêm do Poder Executivo, mas das condenações judiciais, visando a recomposição 

dos bens e interesses lesados. Não se trata nessa ação de ressarcir as vítimas pessoais 
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da agressão ambiental, mas de recuperar ou tentar recompor os bens e interesses no 

seu aspecto supra - individual. 

MUKAI (1994) menciona que a "ação civil pública é o instrumento processual 

adequado para reprimir ou impedir danos ao meio ambiente(...) protegendo, assim, os 

interesses difusos da sociedade. Não se presta a amparar direitos individuais, nem se destina à 

reparação de prejuízos causados a particulares pela conduta, omissa, do réu". 

4.4.20.1 Direitos e Atribuições dos diferentes atores envolvidos 

4.4.20.1.1 Ministério Público 

O Ministério Público tem na ação civil pública talvez a sua principal área de manobra 

no ramo do direito processual civil. O fundamento, na ação civil pública, pode ser o autor, 

fiscal da lei e ainda exercer o poder investigatório prévio à propositura da ação mediante a 

instauração de inquérito civil (art. 8 parag. Io). Tais atribuições fazem, que a MP seja a 

presença mais marcante no que refere se à defesa dos interesses difusos. 

4.4.20.1.2 União 

A legitimidade da União Federal para a propositura de ações civis públicas decorre do 

fato de que muito dos bens jurídicos compreendidos na noção de bens a serem preservados 

por se constituírem valores relevantes, pertencem ao domínio público federal. 

4.4.20.1.3 Estados 

Os Estados são dotados de legitimidade para a propositura de ações civis públicas 

quanto aos bens arrolados no artigo 26 da Constituição Federal. 
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4.4.20.1.4 Municípios 

Os municípios são dotados de legitimidade ativa para a defesa dos interesses difusos. 

A Constituição Federal não elencou um rol de bens pertencentes aos Municípios, tornando-se 

difícil a delimitação da legitimidade em matéria ambiental. No entanto, a Constituição, em 

seu artigo 30, inciso I, atribuiu competência para legislar sobre assuntos de interesse local 

entre outros. Na defesa do interesse local e de sua legislação própria naquilo que se refere aos 

bens tutelados pela Lei de Ação Civil Pública, o município é dotado de legitimidade para 

ajuizamento das ações em tela. 

4.4.20.1.5 Distrito Federal e Territórios 

A lei não inclui dentre as entidades legitimadas para a propositura das ações civis 

públicas o Distrito Federal e Territórios. Contudo, parece lógico que a construção pretoriana 

deverá dar margem ao reconhecimento da legitimidade de tais entre entes políticos. Não há 

qualquer justificativa racional para que tais entidades fiquem excluídas da relação de pessoas 

de direito público capazes de se valerem da lei em pauta em defesa dos interesses difusos. 

4.4.20.1.6 Autarquia, empresa pública, fundação, sociedade de economia mista 

Tais entidades, de direito público e de direito privado foram, expressamente, dotadas 

de legitimidade para a defesa dos interesses difusos. E preciso que se construa uma teoria 

adequada para a atuação judicial destes entes. A legitimidade de tais entidades está 

diretamente subordinada a finalidade estatutária ou legal de cada uma destas pessoas jurídicas. 
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4.4.20.1.7 Associações 

Este é o legitimado que, normalmente tem sido alvo de comentários de diversos 

autores. Considerando o estabelecido no artigo 21, ou seja: "Aplicam-se a defesa dus direitos 

e interesses difusos, coletivos e individuais, no que for cabível, os dispositivos do Título III da 

Lei que instituiu o Código de Defesa do Consumidor"o requisito da pré-constituição (das 

associações ambientais, há pelo menos um ano) pode ser dispensado pelo juiz, quando os 

nomes legitimados referidos no artigo 81 (Código Defesa do Consumidor) propuserem ações 

civis em nome próprio e no interesse de vítimas ou sucessores, pelos danos individualmente 

sofridos, quando haja manifesto interesse social evidenciado pela dimensão ou característica 

do dano, ou pela relevância do bem jurídico a ser protegido (MUKAI, 1994). 

4.5 Objetivos do Manejo Florestal 

O Plano de Manejo Florestal tem por objetivo conciliar o fornecimento contínuo de 

matéria- prima para uma empresa florestal, conduzindo a floresta de acordo com sua 

capacidade de produção e reconstituição, sem promover a degradação da estrutura vegetal 

existente e sem causar impactos significativos ao ambiente e à sociedade onde se localiza a 

empresa e a área a ser manejada (STCP. ENGENHARIA, 1994). 

Conforme DUERR et alii. (1975), os objetivos de um plano de manejo podem ser 

agrupados em três categorias : financeiros, materiais e não materiais. 

Os Objetivos Financeiros representam a motivação da empresa para obter lucro, 

incrementado ou otimizando o retorno líquido. 

Os Objetivos Materiais são representados pelos bens e serviços fornecidos pelas 

florestas, tais como: madeira, casca, látex, resinas, frutas, plantas medicinais, caça, água, 

recreação, plantas ornamentais, etc. 
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Os Objetivos Não Materiais se caracterizam pela beleza das paisagens, o suprimento 

de benefícios ao homem, tais como bem-estar, segurança, valor pessoal, filtro de a, proteção 

de mananciais de água, etc. 

Em 1966 DAVIS definiu os objetivos do manejo como sendo: as áreas florestais são 

manejadas para uma multiplicidade de propósitos, em geral com apenas um uso dominante, 

sob na maioria das vezes a produção de madeira. Onde o objetivo principal do manejo de uma 

área florestal é definido pelos objetivos da propriedade e a situação econômica geral dentro da 

qual esta se enquadra. 

OSMASTON (1968) afirma que os objetivos do manejo definem a extensão e seus 

propósitos básicos como: obtenção da maior renda, suprimento de matéria-prima para 

indústria e serviços para a comunidade, satisfação das necessidades locais de produtos e 

geração de emprego. Primeiro deve ser definido o objetivo principal do manejo para que 

depois se estabeleça a política para alcançá-lo, a qual deve incluir a definição do tipo de 

produto a ser obtido e os principais maneiras de obtê-las. 

Devemos observar as afirmações feitas por BRASNETT (1953) e KNUCHEL (1953) 

que os objetivos do manejo, em qualquer circunstância, é a mais vantajosa possível do solo 

destinado à atividade florestal, onde o objetivo primário do bom manejo é o suprimento do 

máximo benefício ao maior número de pessoas, durante todo o tempo. 

4.6 Seleção dos objetivos 

Segundo a FAO (1992) a seleção dos objetivos dos planos de manejo deve ser 

encarado seguindo quatro pontos: 

1) Fatores físicos, biológicos, ecológicos e ambientais; 

2) Fatores sociais, incluindo os aspectos políticos e culturais e também as necessidades 

e satisfazer aos níveis local e nacional; 
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3) Fatores econômicos, incluindo as limitantes financeiras e orçamentais, as taxas de 

rendimento, os custos e os preços, o comércio e o mercado; 

4) Fatores tecnológicos e as suas evoluções prováveis nos domínios da silvicultura, da 

exploração e da transformação da madeira. 

Com isto os objetivos do manejo florestal ficam caracterizado como um sistema 

orientado por metas bem definidas, condicionadas por um certo número de limitantes e 

alimentado por novas informações. 

OSMASTON (1968) considerou a escolha dos objetivos do manejo como sendo fácil 

para uma indústria que não leva em consideração outros objetivos, a não ser o lucro. No 

entanto para uma propriedade que pode fornecer um número de variado de produtos essa 

situação se torna mais difícil. Com isto, as dificuldades de definir os objetivos e a política de 

um empreendimento vão aumentando em função do tamanho e complexidade do projeto, com 

a variedade de seus produtos potenciais e sua importância para os consumidores. 

Segundo o IMAZON (1998) descrito no Manual para produção de madeira na 

Amazônia os objetivos do manejo obedecem as seguintes razões; 

a continuidade da produção; 

a rentabilidade; 

a segurança de trabalho; 

o respeito a lei; 

as oportunidades de mercado; 

a conservação florestal e,; 

os serviços ambientais. 

Para que as mesmas tenham seu êxito é necessário que haja uma responsabilidade 

integrada entre os empresários do setor e os técnicos responsáveis pela elaboração e execução 

das atividades previstas nos Planos de Manejo Florestal. 
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4.7 Controle da produção 

Para que haja um controle de produção é necessário que se obedeçam algumas 

necessidades que segundo a FAO (1992) caracterizam-se por: controle de acesso, inventário 

florestal, controle da exploração e os tratos silviculturais. Estes parâmetros irão proporcionar 

um equilíbrio nas ações que a empresa vai executar. 

Para OSMASTON (1968), o suprimento contínuo de produtos depende da manutenção 

da capacidade produtiva do sítio, o que constitui sempre um objetivo do manejo florestal, 

mesmo que produções anuais uniformes não sejam necessárias ou desejáveis. 

Com relação a produção do mogno, o IMAZON (1996) descreveu três pontos 

fundamentais que deveriam ser adotados que são: 1) aumentar a regeneração natural do 

mogno; 2) plantar mogno na floresta explorada; e, 3) plantar mogno em áreas já desmatadas. 

4.8 Aspectos técnicos para implantação global das atividades do Manejo Florestal Sustentável 

Para implementação dos procedimentos técnicos globais para a efetivação do Manejo 

Florestal Sustentável de uma floresta devemos observar todos os fatores que compõem o 

sistema natural deste ecossistema. Esté processo vai necessitar estudos que hoje já apresentam 

respostas, embora em forma de pesquisas setorizadas restritas a pequenas áreas, mas que 

deverão ser expandidas numa escala maior para as áreas hoje exploradas por PMFS da 

iniciativa privada. Em função disto vamos apresentar estudos desenvolvidos pelo projeto 

Bio massa e Nutrientes Florestais - BIONTE (1997) que traz algumas pesquisas que podem 

dar um suporte inicial para o uso global dos recursos florestais de uma determinada área. 
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Segundo o IMAZON (1996), as medidas que deveriam ser adotadas para que houvesse 

um aumento e um maior controle da produção de madeira para a região amazônica são as 

seguintes: 

Fazer um levantamento pré-exploratório da área para determinar a localização das 

árvores desejáveis e o planejamento da queda das árvores e do caminho do trator 

para minimizar os danos da exploração; 

Fazer o corte dos cipós, um ano antes da exploração para diminuir os danos na 

derrubada e diminuir a competição pôr luz e; 

Fazer o anelamento e desbaste das especies sem valor econômico, juntamente com 

o corte de cipós para abrir espaço de crescimento para as espécies desejáveis após a 

exploração um, dez e vinte anos de exploração. 

Segundo o CIMA (1991) o avanço científico e tecnológico ocorrido nas últimas 

décadas possibilita um entendimento abrangente dos processos ecológicos da biosfera e 

oferece técnicas de monitorização das mudanças globais nesses processos, onde o Manejo 

Florestal Sustentável se enquadra especialmente na valorização de novos produtos da floresta 

em fUnção de introduzir novas espécies no mercado interno e externo, evitando assim uma 

pressão muito grande sobre espécies que são as mais exploradas. 

4.9 Legislações relacionadas com Manejo Florestal 

4.9.1 Comentários sobre o Desenvolvimento das Restrições Legislativas 

Em 1994, HUMMEL menciona que "desde o período colonial o Estado tem 

disciplinado o uso das florestas primitivas. Foram expedidas centenas de restrições 

administrativas em forma leis e normas, onde os resultados colhidos foram quase 

inexistentes". 
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Segundo PRADO (1995) as "normas e regulamentos, impostos pela Autoridade 

Florestal, eom vistas a controlar e fiscalizar a exploração das florestas nativas, a 

comercialização dos produtos florestais, e a reposição florestal obrigatória dificilmente foram 

eficazes. Porque sempre estão sujeitas a constantes revisões para acomodar pressões, 

aplicadas por setores políticos e grupos organizados da sociedade civil organizada. Apesar das 

reiteradas preocupações com a conservação do ecossistema amazônico e a própria 

necessidade de ordenar em bases sustentáveis à atividade madeireira, os aspectos 

regulamentadores da atividade, ainda são muito pouco estudados. De um lado, trabalhos 

específicos sobre a legislação ambiental relacionada com a atividade madeireira são 

praticamente inexistentes. As vezes é possível encontrar esparsas e pequenas referências. No 

entanto, por outro lado, uma vasta literatura, aponta para a importância fundamental de 

preservar e conservar um dos últimos ecossistemas tropicais do planeta. 

SIQUEIRA (1990) ressalta que "a grande dificuldade de se elaborar trabalhos sobre a 

atividade florestal no Brasil reside na quase completa ausência de dados. Os órgãos que 

deveriam coletá-los e divulgá-los não o fazem regularmente, seja pela falta de recursos para 

tal ou até mesmo pela resistência de muitas empresas em fornecê-lo". 

HIGUCHI (1994) afirma que "o potencial da floresta amazônica não significa apenas a 

quantidade de matéria prima fornecida às indústrias madeireiras para a produção de derivados 

de usos convencionais como tábuas, vigas, laminado, compensado, lenha, polpa e papel. A 

floresta amazônica representa também um banco enorme de espécies e informações genéticas, 

produtos naturais e interações ecológicas de coevolução entre as suas espécies, de grande 

utilidade atual e potencial para agricultura, medicina & farmacologia, resina e óleos 

essenciais, alimentos, roupas, abrigos, lazer etc.". Continuando, afirma que "além disso, a 

conservação desta floresta significa o equilíbrio dos vários fatores e funções que garantem o 

funcionamento de seu conjunto de ecossistemas, fornecendo benefícios importantes na forma 

de serviços ambientais que são freqüentemente necessários para a sustentabilidade 
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econômica". 

SCHUB ART (1990) apud HIGUCHI (1994) destacam que "entre as principais funções 

ecológicas da floresta amazônica temos: 

- Preservação dos recursos genéticos e fltoquímicos e de interações ecológicas co 

evolu ídas entre plantas e animais, garantindo a continuidade do processo de evolução 

sobre a terra; 

- Interações entre a floresta e a química da atmosfera (com possíveis efeitos globais); 

- Interações entre a floresta e o balanço energético da atmosfera (com possíveis efeitos 

globais); 

- Regulação do ciclo hidrológico local e regional, garantindo melhor distribuição de 

chuvas e maior estabilidade no regime dos rios; 

- Proteção dos solos contra a erosão, evitando o assoreamento de rios e perdas de 

nutrientes minerais". 

HUMMEL (1994) afirma que "ainda temos, na ótica de parte da sociedade, 

governantes e políticos, o entendimento da abundância inesgotável do recurso madeireiro. O 

próprio explorador da floresta e o industrial madeireiro já perceberam, pelo caráter itinerante 

da retirada da madeira e da indústria, que as espécies comerciais se esgotam rapidamente das 

áreas acessíveis. Sabem, ainda, que diante da legislação ambiental vigente, todas as indústrias 

madeireiras da região amazônica funcionam de forma irregular". 

O mesmo autor afirma que "a importância do setor para a economia da região é muito 

grande. No entanto, é sabido que a exploração madeireira nos moldes atuais tem resultados 

bastante limitados no plano social. Já o segmento industrial é um dos que pior remunera o 

trabalhador, além de deter um grande atraso tecnológico". 

VIEIRA (1981) advertia sobre a exploração madeireira descontrolada na Amazônia "... 
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parece temerario recomendar a implantação extensiva de industrias madeireiras. Seria 

recomendável selecionar e restringir essa atividade a pequenos maciços de comprovada 

capacidade de suprimento, proceder a cuidadoso inventário florestal, e estudar criteriosamente 

o impacto ecológico produzido. Dessa forma, seriam poupados muitos e pesados ônus no 

futuro, em decorrência de eventuais avanços sobre o desconhecido". 

UHL & VIEIRA (1991) apresentam no seu trabalho sobre a atividade madeireira na 

região de Paragominas, no Estado do Pará, que: "qualquer que sejam as soluções, uma coisa é 

certa: elas não são de fácil implementação. Mas a alternativa é a degradação inexorável da 

floresta, com benefícios para poucos e esgotáveis em curto prazo. Esta situação é inaceitável". 

COELHO (1994) comentou "se examinarmos a parafernália legislativa do direito 

ambiental, antes e depois da Constituição de 1988, essa miríade de códigos, leis, decretos, 

regulamentos, instruções normativas, portarias, normas estaduais e posturas, a primeira reação 

é de perplexidade, perante um fato evidente: a ineficácia dessas normas, eis que simplesmente 

não são aplicadas". 

BARROS et. ali (1992) alertou que "um passo para implementar um novo hábito de 

exploração madeireira com manejo é fiscalizar e monitorar a exploração. A adoção do manejo 

é prevista em lei e para reforçar isto, deve haver um sistema de fiscalização eficiente que 

garanta que a exploração de madeira ocorra de forma sustentável. Até hoje os esforços de 

fiscalização e monitoramento da exploração de quaisquer recursos naturais tem sido 

amplamente negligenciada pelo poder público". 

SWIOKIO (1990) mostra que historicamente sempre tivemos uma preocupação com a 

preservação da floresta "no entanto, esta preocupação nem sempre encontrou respaldo na 

legislação, menos por falta de normas escritas, mas sim, pela falta absoluta de uma política 

florestal eficiente. Os interesses econômicos e, mesmo, políticos sempre se sobressaíram 

sobre as verdadeiras intenções daqueles que se propuseram a defender as florestas". 

Em 1991 VIEIRA fez o registro que "parece haver razoável consenso, neste, país, 
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quanto ao entendimento de que a aplicação das leis de proteção ambiental tem sido pouco 

satisfatória. Não se registram, de outra sorte, muitas críticas quanto a escassez ou inadequação 

dos estatutos em vigor. No entanto, a percepção geral é de que a lei têm sido pouco eficaz. 

Apesar de se reconhecer que existe, no Brasil, razoável e suficiente conjunto de leis, 

regulamentos e instrumentos processuais bastante complexos, capazes de garantir proteção 

ambiental". 

FREITAS (1994) mostra que a tutela penal do meio ambiente esclarece no que diz 

respeito a tutela penal, apesar do grande número de leis ou dispositivos esparsos existentes a 

respeito, a mesma não se encontra à altura dos mencionados ramos de direito. De 

conseqüência a proteção penal neste campo não se tem feito sentir de forma eficiente e de 

maneira a intimidar e servir de exemplo para aqueles que persistem na agressão ao ambiente". 

VERÍSSIMO et ali (1996) afirma que "atualmente o maior impedimento ao manejo da 

floresta na Amazônia é a abundância do recurso madeireiro. Áreas de floresta virgem podem 

ser compradas e exploradas imediatamente a um custo menor do que o necessário para 

manejar uma área por um período de 35 anos e só então fazer a exploração. As agências 

federais que regulamentam o uso da terra estão aparentemente despertando para os problemas 

e oportunidades no setor madeireiro da Amazônia, mas os desafios são desanimadores". 

ANDERSON et ali (1994) menciona que "apesar da eminente importância estratégica 

da Amazônia, a maioria da exploração madeireira na região é atualmente insustentável e 

opera à revelia do poder público. Em regiões como Rondônia e o Sul do Pará, uma verdadeira 

explosão de indústrias madeireiras está criando um surto efêmero nas economias locais, 

seguido por uma queda abrupta quando os recursos florestais são exauridos. Os benefícios 

sociais deste surto - na forma de empregos e impostos - são duvidosos, já que uma parte 

significativa da comercialização madeireira é ilegal, e as indústrias do ramo são caracterizadas 

por uma falta de estabilidade econômica que compromete a permanência desses benefícios". 

O mesmo autor afirma que "o controle da exploração madeireira pelas agências federais e 
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estaduais responsáveis é comprometido, tanto pela falta crônica de pessoal qualificado como 

pela inexistência de políticas florestais estáveis, práticas e tecnicamente embasadas". 

Em 1994 FREITAS fazendo um trabalho sobre sanções administrativas e meio 

ambiente ressalta: "No âmbito federal, são mínimos os julgamentos de questões envolvendo 

sanções administrativas por ilícito ambiental. É que o IBAMA, por deficiências de estrutura, 

não propõe execuções fiscais. Sem estas não há embargos. Sem estes não há precedentes". 

Já BENJAMIM (1993) observa que "...realmente, no mesmo nível acadêmico que 

cerca a idéia de regulamentação, impõe-se também o estudo de uma outra noção: a de 

implementação da lei, matéria está completamente ignorada pela doutrina brasileira. Sem um 

sistema adequado de implementação, sem que se bem compreenda este relevante problema, 

não, há, decididamente, como se falar em conduta e atividades humanas. A qualificação de 

"leis que não pegam", tão nocivas como comuns, decorre do mau-funcionamento no plano de 

implementação e não necessariamente no âmago da regulamentação. Ou, melhor dizendo, 

acontece por defeito na forma através da qual a regulamentação escolhe (ou, como geralmente 

acontece, simplesmente não escolhe) os meios e sujeitos encarregados da implementação". 

FREITAS & HUMMEL (1995) mencionam a existência de avanços significativos, na 

Amazônia, no sentido de viabilizar o manejo e a proteção de algumas unidades de 

conservação de uso indireto. Os autores afirmam que "no entanto, não vislumbram indícios, 

de que o setor madeireiro, hoje transformado em vilão do processo de desenvolvimento da 

Amazônia, esteja sendo objeto de modificações significativas para reverter esse quadro. 

Experiências inovadoras são raridade". 

4.9.2 Histórico da Legislação Florestal do Brasil 

O Brasil tem seu nome e sua colonização estreitamente vinculados a uma essência 

florestal, o pau-brasil. Como fomos colônia portuguesa até o início do século XIX, as leis 
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aplicadas na esfera penal até a nossa independência foram as Ordenações Filipinas 

(WAINER, 1994). Desde o período colonial, temos o estabelecimento de leis florestais. O 

"Regimento sobre o pau-brasil*' é considerada a primeira lei florestal brasileira. 

Este capítulo será dividido, para sistematização das informações, em 02 partes: a 

primeira, desde o Período Colonial até a promulgação do Código Florestal de 1965 e a criação 

do IBDF, em 1967. A segunda, com uma análise mais detalhada, a Legislação Florestal - para 

fins madeireiros - em especial, nos últimos 20 anos. 

A Constituição de 1891 não continha dispositivos sobre proteção florestal. A de 1934 

foi a primeira a dispor sobre florestas, ao reconhecer a competência privativa da União para 

legislar sobre elas e sua exploração. Neste mesmo sentido dispuseram as demais até a de 

1988, que inovou na matéria (SILVA, 1993). 

Após o término do Regime Militar (1964-1985), e devido a determinados fatores tais 

como: (a) constatação de que foram destruídos 25 (vinte e cinco) milhões de hectares da 

floresta amazônica; (b) crescimento do movimento ambientalista no Brasil e no exterior; e (c) 

pressão internacional, o Governo Federal foi obrigado a repensar sobre a sua postura em 

relação ao meio ambiente. O período de 1988 a 1993, tem como principal característica, as 

preocupações e manifestações, no âmbito interno e externo, relacionadas com a exploração e 

conservação da floresta amazônica (FUNATURA/ITTO ,1995). 

Assim sendo, a nova Constituição Brasileira refletiu o grande debate nacional acerca 

da problemática florestal e ambiental, tendo inserido no seu texto um capítulo sobre meio 

ambiente, o qual trata da questão florestal. 

A Constituição de 1988 declara ela, em primeiro lugar, que é de competência comum 

da União, dos Estados, do Distrito Federal e dos Municípios preservar as florestas, a fauna e a 

flora (art. 23, VIII). Logo, estatui que compete à União, aos Estados e ao Distrito Federal 

legislar concorrentemente sobre florestas, proteção do meio ambiente e controle da poluição 

(art. 24, VI). E, no artigo 225, ô 1 VII, impõe ao Poder Público a tarefa de proteger a fauna e 
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a flora, vedadas, na forma da lei, as práticas que coloquem em risco sua função ecológica, 

provoquem a extinção de espécies. Vê-se pois, que, à vista do disposto no art. 24 e seus 

parágrafos, aos Estados compete legislar sup le mentar mente às normas gerais estabelecidas 

pela União sobre florestas. Isso, na verdade, apenas constitucionalizou uma situação já 

estabelecida no Código Florestal, que, em vários dispositivos, atribui aos Estados 

competência normativa sobre a matéria. O art. 12 e 14, são exemplos (SILVA ,1993). 

O artigo 225, 8 4, ainda estatui: "A Floresta amazônica brasileira, a Mata Atlântica, a 

Serra do Mar, o Pantanal Mato - Grossense e a Zona Costeira são patrimônio nacional, e sua 

utilização far-se-á, na forma da lei, dentro de condições que assegurem a preservação do meio 

ambiente, inclusive quanto ao uso dos recursos naturais". 

Acerca desse dispositivo ANTUNES (1992) entende que "Patrimônio jurídico é um 

conceito jurídico cuja definição é bastante complexa que ainda não foi enfocado 

satisfatoriamente pela doutrina e jurisprudência, deve-se dizer que, a par da proteção 

ecológica que genericamente é exercida pelo capítulo do meio ambiente, pretendeu o 

legislador constituinte assegurar uma maior proteção aos bens referidos". Pela leitura do 

parágrafo percebe-se que não há uma proibição de atividades produtivas em tais locais, mas 

estas somente poderão ser realizadas na forma da lei. Aqui surge uma dúvida quanto aos 

limites do texto constitucional. De fato a utilização dos recursos ambientais no Brasil está 

submetida ao regime de licenciamento pelo Poder Público, licenciamento este que é um ato 

administrativo, editado no uso do poder de polícia. Teria a Constituição imposto o 

licenciamento mediante lei? Entendo que não. Parece-me que o constituinte determinou ao 

legislador ordinário que este fizesse editar uma lei fixando critérios gerais para utilização dos 

recursos ambientais dos locais mencionados no parágrafo. Assim, o Poder Executivo, no uso 

de seu poder regulamentador e de polícia, continuaria a gerir a utilização de tais recursos 

pelos agentes econômicos. 

FUNATURA/ITTO (1995) considera que com o desdobramento da nova Constituição, 
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no tocante a tutela dos recursos florestais, devem ser assinalados os seguintes pontos: a 

competencia atribuida aos Estados e aos Municípios para atuarem diretamente em assuntos 

relacionados com as florestas fez com que desaparecesse a figura jurídica da competência 

delegada, dando mais autonomia aos Órgãos Estaduais e fortalecendo a implementação 

descentralizada da política florestal; a competência adquirida pelos Estados de legislarem 

concorrentemente com a União sobre florestas mobilizou, alguns poderes legislativos 

estaduais para a elaboração de Leis Florestais destinadas a ajustar as normas gerais do Poder 

Federal às peculiaridades dos Estados e seus Municípios; o fortalecimento político do Sistema 

Nacional do Meio Ambiente - SISNAMA, que passou a incorporar os Órgãos Florestais, 

gerando acordos de cooperação internacional entre União e Estados, celebrados sob o enfoque 

das novas regras estabelecidas na Constituição; e a inserção da administração florestal no 

contexto da gestão ambiental, na medida em que a temática florestal foi tratada no capítulo 

específico do meio ambiente consignada na nova Carta Magna. 

As Constituições Estaduais, a maioria delas, ampliaram em muito, a nível de 

detalhamento, o que estava previsto na Constituição Federal de 1988, no que diz respeito a 

tutela dos recursos florestais. Em alguns casos, o disciplinamento da exploração de algumas 

espécies florestais está previsto no texto constitucional. 

4.9.2.1 Legislações pertinentes ao controle e a fiscalização das atividades madeireiras 

Os aspectos jurídicos importantes relacionados diretamente ou indiretamente com o 

controle e fiscalização da atividade madeireira, serão abordados de forma resumida, tais 

como: restrição ao uso da propriedade florestal, norma jurídica, eficácia da norma, poder de 

polícia, responsabilidade administrativa, penal e civil e meios processuais. 
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4.9.2.1.1 Restrições ao uso da Propriedade Florestal 

No Código Florestal (Lei 4.771/65) encontramos importantes restrições ao uso da 

propriedade, das quais podemos citar: 

I - as florestas e demais formas de vegetação de preservação permanente, só pelo 

efeito da lei (art. 2o); 

II - as florestas que integram o patrimônio indígena (parágrafo 2° do art. 3o); 

III - as florestas primitivas da bacia amazônica (art. 15); 

IV - as florestas que constituem cobertura florestal obrigatória (art. 16 e 44); 

V - as florestas indivisas com outras subordinadas a regime especial (art. 9o); 

VI - as árvores declaradas imunes de corte (art. 7o) e; 

VII - as florestas das unidades de conservação (art. 5o). 

Segundo MAGALHÃES (1990) essas e outras restrições não violam o direito de 

propriedade. Em quase todos os países do mundo o exercício do direito da propriedade 

florestal é limitado por regulamentos que têm como fundamento o interesse primordial que a 

conservação e a exploração racional das florestas representam para o bem estar social. Dentro 

desse princípio, o Poder Público atua restringido os direitos individuais, condicionando o uso 

da propriedade privada e regulamentando propriedade particulares que afetam diretamente o 

bem comum. E, pois, dever do Estado policiar tudo quanto possa refletir no bem-estar da 

população. Aliás, nossos Tribunais já se manifestaram sobre o assunto firmando 

jurisprudência no seguinte sentido: As restrições impostas pelo Código Florestal, relativas ao 

corte de árvores, consideradas necessárias ou intangíveis, não constituem ofensa ao direito de 

propriedade (RDA 108, pg. 308)". 

SWIOKIO (1990) observa que "a característica da legislação florestal brasileira 

sempre teve como modelo a doutrina intervencionista isto é, a intromissão direta e ostensiva 

do Estado, em se tratando de proteção às florestas, com bem de interesse coletivo. O uso da 
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propriedade, desta maneira, é restritivo, suscetível ao interesse da coletividade". 

4.9.2.2 Legislação Florestal até 1967 

No período colonial, a primeira disposição governamental conhecida no direito 

portugués, de proteção à árvore, tora do caso de incêndio - acontecimento que sempre era 

regulamentado legalmente - encontra-se na Carta Régia, de 27 de Abril de 1442. Com o 

aumento das frotas, a necessidade de madeira era visível. Assim, no século antes da República 

existiam 09 (nove) cartas régias, 10 (dez) regimentos, 1 (uma) postura, 20 (vinte) alvarás, 9 

(nove) decretos, 6 (seis) extravagantes, uma resolução, bem como as Ordenações do Livro I. 

título 58, parágrafo 6, livro I, título 66 parágrafo 26; livro III, título 75, parágrafo Io; livro IV, 

título 43, parágrafo 9, livro IV, título 48 e livro V, título 75. 

As inúmeras conquistas coloniais foram de tal monta que o produto florestal ia se 

extinguindo da faixa marítima, em toda costa atlântica. Como bem observa o PROF. OSNY 

DUARTE PEREIRA, em sua obra "Direito Florestai Brasileiro", pág. 91: "Já no século 

XVIII, para extrair madeiras se tornava necessário penetrar rios a dentro, subir às cabeceiras e 

usar diferentes tipos de embarcação, pela diversidade de calado das vias a percorrer. Com isto 

o custo da madeira ia subindo gradativãmente e de modo a impressionar o governo e a exigir a 

nomeação de autoridade, com o fim de fiscalizar o corte, impedindo devastações escusáveis. 

Semelhante tarefa se confiou a juizes conservadores que tinham a seu cargo não apenas 

função judicante das infrações, impondo prisões e multas mas também a fase policial, pela 

vigilância direta sobre os trabalhadores, e funcionários empenhados na tarefa de corte das 

madeiras e remessa". 

Em 26 de Outubro de 1796, por Carta Régia, foi desmembrado o Conselho do 

Almirantado, os serviços de abastecimento do Arsenal de Marinha, que passaram à Real Junta 

de Fazenda, administradora dos penhais e dos armazéns. Em complemento foram expedidas 
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as contas de 13 de março de 1797, aos governadores das capitanias da Paraíba do Rio Grande 

de São Pedro, da Bahia, "declarando de propriedade da Coroa, todas as matas e arvoredos a 

borda da costa ou de rios que desemboquem imediatamente no mar e por onde em jangadas se 

possam conduzir madeiras cortadas até a praia". Além disso foi determinado a reversão de 

serrarias dadas a particulares nessa faixas e a proibição de serem concedidas, de futuro. 

Iniciaram-se os primeiros estudos de inventário florestal com mapas das regiões. Criaram- se 

novos cargos de juizes conservadores. Em 11 de Julho de 1799, se estabeleceu o primeiro 

regimento de cortes de madeiras, para Brasil, com minuciosas determinações sobre o modo 

de abater as árvores, serrá-las, a pôr marcas e enviá-las, com o romaneio das medições e 

qualidades. As penas eram consideradas altas para os infratores. Exemplo: o corte de paus, 

sem licença, era punido com muita de 20S0000, pela primeira vez, e da segunda 4S000, alem 

dos dois anos de degredo, para fora da Comarca. O denunciante ficava com a metade da multa 

e o restante para as despesas das Reais cortes, "em todo o caso perderão alfaias, bois, carros e 

escravos acerados nas matas, carregando ou cortando madeira". O incêndio culposo era 

punido pela Ord. Phil, do livro V. título 85, como caso de dano grave e o incêndio doloso 

(fogo posto), passível de pena capital, quando ateado nos lugares de que se pudesse seguir 

dano ou nos campos defesos pelas posturas dos conselhos, poderia acarretar o degredo na 

África". 

Entretanto, tais normas, bastantes rígidas não puderam ser cumpridas integralmente. 

Os governadores informaram que a orla marítima do Brasil já havia sido concedida a 

particulares, não existindo mais terras devolutas no interior, para compensá-los. Em 08 de 

julho de 1800, após a declaração de loucura de D. Maria Ï, o príncipe regente, o futuro D. 

João IV, expediu nova carta régia, com novos preceitos sobre a matéria. Esta carta obrigava 

os particulares a conservar "as madeiras e paus mais numa largura de 10 léguas da costa 

marítima, excetuando-se os cedros que ficariam compreendidos na proibição ainda que 

situados além das 10 léguas, porém quatro léguas a dentro das margens dos rios Mamanguape 
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e Paraíba, determinando que fossem devidamente tombadas todas as árvores". O governo da 

capitania, entretanto, poderia dar autorização permitir o corte de árvores que fossem 

necessárias ao consumo legal. As normas editadas eram confusas, conflitantes, impossíveis, 

mesmo, de serem obedecidas. 

Em 30 de janeiro de 1802, atendendo a um relatório enviado por Jose Bonifacio de 

Andrade e Silva, Intendente Geral das Minas e Metais do Reino, foram baixadas as primeiras 

instruções para reflorestamento na costa do Brasil e especialmente no Couto de Lavos. Coutos 

eram parques, destinados a manter reservas florestais, bem como de caça e pesca. Em 28 de 

janeiro de 1808 foi expedida da Bahia a carta régia que abria os portos brasileiros ao comércio 

internacional, com "exceção do pau brasil ou outros notoriamente estacantados". Houve, 

ainda, diversas outras resoluções relacionadas com o estudo da Botânica e em 11 de janeiro de 

1813, diante do abuso do corte do pau brasil, deixaram os magistrados de conceder permissão 

de corte dessas árvores, que lhe fora conferida pelo alvará de 12 de dezembro de 1605. Esta 

prerrogativa foi transferida para o Conselho da Fazenda. Segundo conta esta providência não 

diminuiu o comércio ilegal da árvore, cuja venda oficial competia privativamente à Coroa. 

Em 1825 era reiterada a proibição de licenças a particulares para cortar pau brasil, 

perobas e tapinhõas. Nessa época a exportação do pau brasil era uma das verbas mais 

importantes das receitas públicas, explorado; sob a forma de monopólio do Estado, por 

delegação a firmas particulares habilitadas em concorrência. 

Em 11 de Junho de 1829 foram reafirmadas as proibições de roçar ou derrubar matas 

em terras devolutas, sem autorização das câmaras municipais. Estas autorizações eram 

precedidas de vistorias, sendo que pela Carta de Lei, de 15 de outubro de 1827, no parágrafo 

2 do artigo 5 os juizes de paz das províncias eram os competentes para fiscalizar as matas e 

zelar pela interdição do corte de madeiras de construção em geral, por isto chamadas 

"madeiras de lei". 
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Em 1830 foi promulgado o Código Criminal, em cujos artigos 178 e 257 eram 

estabelecidas penas que abrangiam o corte ilegal de madeiras. O incêndio não foi tratado 

como crime especial, o que somente se deu através do advento da Lei n ° 3311. de 14 de 

outubro de 1886. 

A Lei de 15 de Novembro de 183 I, no seu artigo 11, extinguiu as Conservatórias dos 

Cortes de madeiras instituídas na Monarquia Portuguesa. O monopólio do pau brasil e pau 

rainha, criado pelo alvará de 1 de agosto de 1697 foi extinto pelo Decreto de 21 de Abril de 

1834. A devastação das florestas brasileiras, a partir daí foi impressionante. O fogo era usado 

indiscriminadamente com o objetivo de limpar terrenos, a fim de neles serem instalados 

pastos e lavouras que seriam cuidados pelas mãos escravas que, abundantes, eram trazidas ao 

País. Ninguém ousava exigir o cumprimento das leis florestais. A política era intensa e os 

fazendeiros exerciam grande poder no império. No parlamento não poderia, portanto, 

prosperar quem tivesse a iniciativa de alguma lei, visando os interesses da Pátria e que 

importasse em sacrifício eleitoral. A proteção à arvore, à floresta, na época, não eram, pois, 

politicamente interessantes. 

Apesar da extinção do monopólio, pela Lei n.° 243, de 30 de novembro de 1841, art. 

l l , o corte de pau brasil era permitido somente aos proprietários do terreno que produziam e 

eram adquirido pelo governo. A derrubada de pau brasil foi intensa, incentivada pelo 

governo. Vigia, a época, o Regulamento sobre o corte do pau brasil baixado pelo Visconde d' 

Abrantes, Presidente do Tribunal do Tesouro Nacional. Em 11 de janeiro de 1842, 

regulamenta o citado artigo 11 da lei n.° 243 de abril e de 1941. O Decreto n.° 363 de 20 de 

junho de 1844 baixou o Regulamento sobre o contrabando do pau brasil que se tornava 

alarmante e subtraia da Fazenda Nacional a renda correspondente. 

Para conter o abuso que crescia de maneira alarmante, foi promulgada a lei n.° 601, de 

18 de setembro de 1850. Por ela se proibia a aquisição de terras devolutas, por outro título que 

não fosse a compra, excetuadas as faixas de fronteiras do império, numa distância de dez 
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léguas, que poderiam ser concedida gratuitamente. Quem se apossasse de terras devolutas ou 

de alheias e nelas derrubasse matos e pusesse fogo, ficaria sujeito a despejo, com perda de 

benfeitorias e a pena de dois a seis meses de prisão com multa de 100$000, além da satisfação 

do dano causado. 

O Decreto n.° 1313 de 30 de Janéiro de 1854, que mandava executar a lei n.° 

601/1950, incumbia aos delegados e subdelegados de polícia exercerem as funções de 

conservadores das matas nacionais, em seus distritos e procederem contra os autores de 

delitos, encaminhando o inquérito ao juiz municipal do termo, para julgamento final. O 

procedimento criminal em juízo se fazia "ex - ofício". O mesmo se cabia a particulares. 

A atividade florestal particular no comércio legal de madeiras teve início em 05 de 

janeiro de 1872, quando a Princesa Izabel Regente, assinou o Decreto n.° 4.887, autorizando o 

funcionamento da primeira companhia especializada no corte de madeiras, de iniciativa 

privada, obrigando-a, todavia, a respeitar os direitos dos proprietários e a solicitar licença para 

o corte de madeiras. Tratava-se da Companhia Florestal Paranaense, com o capital de 

quinhentos contos, com sede no Rio de Janeiro, e organizada pelos engenheiros André e 

Antônio Rebouças. 

A lei n.° 601/1850 e o Regulamento de 1854 reprimiam os abusos da derrubada em 

matas nacionais, disciplinando a aplicação de penalidades aos infratores, pelos juizes 

municipais e juizes comissários. Não havia lei alguma que permitisse concessão aos 

particulares para corte de madeira de lei, nas matas do Estado. Toda legislação existente 

proibia tal procedimento mesmo depois da independência. A lei de 20 de outubro de 1823 

mandava que continuassem em vigor as Ordenações, leis, regimentos, alvarás, etc. 

promulgados pelos Reis de Portugal e pelos quais o Brasil se governou até 25 de Abril de 

1821, na parte em que não tivessem sido revogados. 

No império, além das leis já mencionadas, cumpre ressaltar o art. 70 da Lei n.° 21, de 

outubro de 1843, o Regulamento n.° 363, de 20 de junho de 1844 e a circular de 05 de 
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Fevereiro de 1858, esta enumerando as madeiras eujo corte era reservado mesmo em terras 

particulares. Esse esclarecimento era fornecido anteriormente pelas Ord. do livro I, título 66, 

parágrafo 26 e livro V, título 75, classificando as chamadas "madeiras de lei". 

Assim, o corte de madeiras de construção, comumente chamadas de "madeiras de lei", 

estava interditado quer em terras particulares, quer em terras devolutas. No periodo colonial, a 

exploração dependia de licença. Assim continuou durante o império até a citada lei n.° 601. a 

qual se referiu a terras particulares. Entretanto proibiu terminantemente o corte de madeiras 

nas terras públicas, sem dar qualquer poder ou competência a nenhuma autoridade, para 

outorgar concessões dessa ordem a quem quer que fosse. Discriminou os bens públicos, 

diferenciando-os dos de patrimônio privado e com o fim de por termo aos abusos que eram 

cometidos em todas as provincias. Apenas para construção naval seria permitido o corte em 

terras previamente designadas pelo Ministério da Marinha. A Imperial Resolução de 19 de 

Julho de 1876 libertou de licença prévia o corte de madeiras de lei, nas matas particulares. Daí 

por diante, os proprietários de imóveis não precisavam mais recorrer ao Poder Público, nem 

munir-se de qualquer licença das Tesourarias do Império ou de Juizes Municipais para 

derrubar árvores de lei, nos seus terrenos. 

A agitação política subseqüente à Abolição da Escravatura, que tanto havia 

contribuído para dizimar a riqueza da flora nacional, não dava tempo para o governo para se 

ocuparem com as matas. Na república prosseguiu o abandono do problema. As mensagens 

presidenciais que se sucederam sobre o assunto foram de uma timidez a toda prova. A maioria 

das mensagens tratavam do Jardim Botânico do Rio de Janeiro. Acerca dessa assertiva, Silva 

(1993) cita que "A concepção do direito de propriedade adotada na Constituição de 1891, 

impediu que prosperasse uma política protetora eficaz das florestas e demais formas de 

vegetação, porque, nela, se consubstanciava a idéia individualista, segundo a qual o 

proprietário poderia usar, gozar e dispor de sua propriedade, como melhor lhe aprouvesse". 
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Foi criado em 28 de Dezembro de 1921, o Serviço Florestal do Brasil, pelo Decreto n.° 

4421. 

Através do Decreto n.° 23793, de 23 de Janeiro de 1934, que fixava penalidades por 

crimes e contravenções para punir infratores. 

O Decreto-lei n.° 2014, de 13 de Fevereiro de 1940, autorizou os governos estaduais a 

promoverem a guarda e fiscalização das florestas. 

O Instituto Nacional do Pinho, foi criado pelo Decreto n.° 3124, de 19 de março de 

1941, para estudar e solucionar os problemas afetos a exploração., industrialização e 

comercialização do Pinho. 

Em 1963 foi extinto o Serviço Florestal do Brasil, criado o Departamento de Recursos 

Naturais Renováveis do Ministério da Agricultura. 

Em 15 de setembro de 1965, foi estabelecida a Lei 4.771, instituindo o novo Código 

Florestal. 

Em 1967, foi criado o Instituto Brasileiro de Desenvolvimento Florestal - IBDF, sendo 

extintos o Instituto do Pinho e o Departamento dos Recursos Naturais Renováveis. 

4.9.2.3 Análise da Legislação Florestal nos últimos 33 anos 

Neste item feito uma abordagem da legislação florestal, afeta a exploração e 

reposição dos recursos madeireiros na Amazônia brasileira, destacando as exigências 

relacionadas com o manejo florestal sustentável. 

4.9.2.3.1 Manejo Florestal 

A floresta da Amazônia brasileira, a partir da década de sessenta, começou a receber 
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uma atenção especial dos legisladores. No entanto, essas normas, quase sempre dissociadas de 

uma política florestal consistente, foram ineficazes para disciplinar a exploração das florestas 

da região, em especial dos recursos madeireiros. 

O artigo 225, parágrafo 4o, da nossa Constituição, estabelece que a Floresta da 

Amazônia brasileira é patrimônio nacional, e sua utilização far-se-á, na forma da lei, dentro de 

condições que assegurem a preservação do meio ambiente, inclusive quanto ao uso dos 

recursos naturais. Essas disposições constitucionais dependem de regulamentação por lei. 

No entanto, desde o ano de 1965, a Lei 4.771 (Código Florestal), em seus artigos 15 e 

44 determina: 

"Artigo ¡5 - Fica proibida a exploração sob forma empírica das florestas primitivas 

da bacia amazônica que só poderão ser utilizadas em observância a planos técnicos de 

condução e manejo a serem estabelecidos por ato do Poder Público, a ser baixado dentro do 

prazo de um ano". 

"Artigo 44 - Na região Norte e na parte Norte da região Centro - Oeste, enquanto não 

for estabelecido o decreto que trata o artigo 15, a exploração a corte raso só é permissiveI 

desde que permaneça com cobertura arbórea, pelo menos 50% (cinqüenta por cento) da área 

de cada propriedade". 

Parágrafo único - A resen'a legal, assim entendida a área de, no mínimo, 50% 

(cinqüenta por cento) de cada propriedade, onde não é permitido o corte raso, deverá ser 

averbada á margem da inscrição da matricula do imóvel no registro de imóveis competente, 

sendo vedada a alteração de sua destinação, nos casos de transmissão, a qualquer título, ou 

de desmembramento da área! 

A redação dada ao artigo 16, em seu item d, provoca confusões e interpretações 

dúbias, remetendo a normalização da exploração das florestas do Nordeste brasileiro, 

conforme a regulamentação do artigo 15, que trata das florestas da bacia amazônica. O artigo 

tem a seguinte determinação: 
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"Artigo 16 - As florestas de domínio privado, não sujeitas ao regime de utilização 

limitada e ressalvadas as de preservação permanente, previstas nos artigos 2" e 3" desta Lei, 

são suscetíveis de exploração, obedecidas as seguintes restrições: 

d) - nas regiões Nordeste e l.este Setentrional, inclusive nos Estados do Maranhão e 

Piauí, o corte de árvores e a exploração de f lorestas só serão permitidos com observância de 

normas técnicas a serem estabelecidas por ato do Poder Público, na forma do artigo 15 

Somente após o estabelecimento da Lei n ° 7511/86 (que alterava os artigos 2o e 19°) 

do Código Florestal - posteriormente revogada pela Lei n ° 7803/89-, é que possibilitou avivar 

para o Órgão florestal competente - a necessidade de disciplinar a exploração das florestas 

naturais com base na exigência de Plano de Manejo Florestal de Rendimento Sustentado. Que 

continha a seguinte determinação: 

"Artigo 19 - Visando a rendimentos permanentes e a preservação das espécies 

nativas, os proprietários de florestas explorarão a madeira somente através de manejo 

sustentado, efetuando a reposição florestal, sucessivamente, com espécies típicas da região '. 

Os artigos 15 e 44 foram regulamentados pelo Decreto 1282/94 que originou a 

Portaria 048/95-IBAMA. 

O extinto IBDF, hoje IBAMA, sempre mencionou nos seus atos normativos, 

relacionados com a exploração das florestas naturais, as exigências estabelecidas no Artigo 15 

do Código Florestal. 

O próprio termo manejo florestal sustentado não é um princípio recente na legislação 

ambiental brasileira. A Portaria DC-10, de 20 de Junho de 1975 estabeleceu: 

"Artigo 10° - A reposição florestal será proporcionalmente reduzida à metade se a 

pessoa jurídica for titular de terras na Região do Cerrado, onde o manejo florestal 

sustentado assegure suprimento razoá\'el, de forma contínua e permanente de matéria-prima, 

na forma facultada pelo artigo 21 da Lei 4.771/65, a juízo do IfíDF. 

Parágrafo único - No caso de florestas naturais, a reposição jlorestal será igualmente 
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reduzida à metade, se a pessoa jurídica submeter ao IfíDF projeto de manejo floresta/ 

sustentado, elaborado por empresa ou profissional habilitado na forma da lei, e que 

apresente cálculos na base dos contidos nesta Portaria. " 

Essa portaria ainda continha um capítulo especial "Da exploração florestal na 

Amazônia" que estabelecia em seu artigo 45 (Legislação Federal do meio ambiente): 

"Artigo 45 - Nos termos do disposto no artigo 15 da Lei n." 4.771, de l5 '09/65, a 

exploração das florestas primitivas da bacia amazônica só poderá ser realizada em 

observância a planos técnicos de condução e manejo, elaborados por profissionais ou 

empresas habilitadas na forma da legislação. 

§ Io- Nas áreas em que a exploração se fizer com fins industriais, o corte terá caráter 

seletivo e deverá ficar restrito aos exemplares adultos, com diámetro igual ou superior ao 

limite mínimo que for fixado, a fim de ensejar condições de desenvolvimento das espécies 

remanescentes ". 

Já a Instrução Normativa n.° 001 de 11 de Abril de 1.980, que substituiu a DC-10/75, 

manteve um capítulo sobre a Amazônia e, em seu artigo 49 mencionava o mesmo texto do 

artigo 45 acima citado. A diferença é que em seu parágrafo primeiro a Instrução Normativa 

estabeleceu um diâmetro (DAP) mínimo para corte de 45 cm1. 

Tanto a Portaria DC-10/75 como a IN-001/80 estabeleciam a proibição do corte da 

Castanheira (Bertholletia excelsa). 

Já o açaí {Euterpe oleráceo)2, de ocorrência na Amazônia, tinha sua exploração 

regulamentada no capítulo que tratava da produção de palmito, em ambas as normas. Normas 

essas que também regulamentavam a exploração de óleos essenciais, plantas medicinais e 

ornamentais. 

1 - Este diâmetro mínimo, 45 cm, apesar de não mais constar em normas do IBAMA, é usualmente utilizado na 
maioria das Superintendências da Região Norte. 

- A lei n.° 1.576/78, proíbe o abate do açaízeiro em todo o território nacional, exceto quando autorizado. 
Estabelece multa para o seu descumprimento. 
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Em 04 de julho de 1.984, revogando a ÍN-001/80, o extinto IBDF publicou a Portaria 

Normativa n.° 302. Desta vez a Amazônia não foi contemplada com um capítulo especifico. 

Mas, em seu artigo 3o estabelecia: 

"Artigo 3o - A exploração de florestas e formações sucessoras, tanto de dominio 

público como privado, dependerá de aprovação prévia do ItiüF e da adoção de técnicas de 

condução e manejo compatíveis com os variados ecossistemas que formam a cobertura 

arbórea do Brasil, sendo proibida a exploração a corte raso, a um só tempo, de toda a área 

destinada a exploração. " 

Com a edição pelo extinto IBDF da Portaria Normativa n.° 122/85, que tratava do 

registro e exploração de plantas medicinais, ornamentais, aromáticas, palmito e do pinheiro 

brasileiro (Araucária angustifólia), e proibia o corte da castanheira {Bertholletia excelsa) 

iniciou-se um processo de estabelecimento de Portarias específicas sobre registro, Em função 

da Lei n.° 7.511/86, já citada, que gerou inúmeras controvérsias, o extinto IBDF estabeleceu a 

Portaria n.° 486/86 que disciplinava todo o processo de exploração das florestas naturais do 

país. Em seu artigo 2o normatizava: 

"Artigo 2o - Constitui instrumento inicial indispensável a qualquer forma de 

exploração florestal o pedido de Autorização, seguido, quando floresta primitiva, de Projeto 

de Manejo Sustentado ". 

Essa Portaria introduziu a proibição do abate da seringueira {Hevea brasiliensis), 

mantendo a proibição de corte da castanheira. Até a vigência dessa Portaria, os Planos de 

Manejo Florestal que surgiram foram em função de exigências da SUDAM, quando da 

concessão de incentivos fiscais. 

Para a Amazônia, em substituição à Portaria n.° 486/86, foi editada a Portaria n.° 449 

de 08 de Outubro de 1.987, que considerou o disposto na Lei 7.511/86 (artigo 19 do Código 

Florestal), em detrimento do artigo 15 do Código Florestal. Manteve a exigência de Plano de 
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Manejo Florestal para a exploração dos recursos florestais. 

Já a primeira norma que estabeleceu critérios de apresentação de Planos de Manejo 

Florestal Sustentado, junto ao 1BDF, foi um "modelo" de projeto instituído pela Portaria n.° 

486/86, já mencionada. No entanto, o critério que foi amplamente utilizado na Amazônia, foi 

o normalizado na Ordem de Serviço n.° 001-89/IBAMA/DIREN, que disciplinava a 

exploração na Mata Atlântica, mas possibilitava uma abertura para ser utilizado por todas as 

Superintendências do IBAMA. 

No período de 1987 a 1991 centenas de Projetos de Manejo Florestal Sustentado, se é 

que podem receber essa denominação, foram protocolados nas Superintendências do IBAMA 

- principalmente nos estados do Pará e Rondônia. Relatórios recentes apontam que a quase 

totalidade não tiveram sua execução efetivada no campo. 

Em 25 de setembro de 1990, foi editado o Decreto n.° 99.547, que dispunha sobre a 

vedação do corte, e da respectiva exploração, da vegetação nativa da Mata Atlântica, e dava 

outras providências, sendo revogado pelo Decreto n.° 750, de 10 de março de 1993, dando a 

seguinte redação " Dispõe sobre o corte, exploração e a supressão da vegetação primária ou 

nos estágios avançados e médios de regeneração da Mata Atlântica, e dá outras providências". 

No ano de 1991, em Manaus, foi realizado o WORKSHOP Nacional "Manejo Florestal 

em Regime de Rendimento Sustentado para a Amazônia Brasileira", coordenado pelo INPA e 

o IBAMA, que teve como resultado uma minuta Decreto para regulamentação do artigo 15 do 

Código Florestal (Lei 4.771/65) uma de Instrução Normativa estabelecendo exigências 

quando da apresentação de Planos de Manejo Florestal de Rendimento Sustentado. 

A minuta de Decreto tramitou pelo Conselho Nacional do Meio Ambiente 

(CONAMA) sem maiores resultados. Já a minuta de Instrução Normativa foi transformada 

pelo IBAMA na Instrução Normativa 080/91, que até a edição, após 29 (vinte e nove) anos, 

do Decreto n.° 1.282, de 19 de outubro de 1994, que regulamentou os artigos. 15, 19, 20 e 21 
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do Código Florestal, foi a norma que disciplinou o assunto, no tocante a forma de 

apresentação, principios e diretrizes técnicas d o s Planos de Mane jo 3 

Portaria n.° 71-N de 11 de julho de 1994, instituiu o Sistema de Controle de Madeira 

Contingenciada - SISMAD, onde foi regulamentado as exportações das espécies nativas 

beneficiadas provindas dos PMFS. 

Tem sido uma constante reivindicações, críticas e sugestões relacionadas com o 

Decreto n° 1.282, de 19 de Outubro de 1994 que regulamenta os artigos 15, 19, 20 e 21 da Lei 

4.771/65 (Código Florestal), tanto no que diz respeito a possíveis inadequações do seu texto 

como a não aceitação do consenso obtido em discussões entre diversos segmentos. 

A Portaria 048/95-IBAMA, apesar das críticas acima mencionadas, regulamentou 

parte - exploração florestal (corte raso, produtos madeireiros e não - madeireiros) na bacia 

amazônica, do estabelecido no Decreto em apreço. 

A Portaria n.° 113 de 29 de dezembro de 1995, regulamentou a exploração das 

florestas primitivas e demais formas de vegetação nas regiões Sul, Sudeste, Centro - Oeste e 

Nordeste. 

A Portaria n.° 29, de 26 de abril de 1996, regulamentou a reposição florestal 

obrigatória, o plano integrado florestal e associação florestal, revogada pela Instrução 

Normativa n.° 1, de 5 de setembro de 1996. 

A Medida Provisória n.° 1.811, de 25 de julho de 1996, dá nova redação ao artigo 44 

da Lei n.° 4,771, de 15 de setembro de 1965, e dispõe sobre a proibição do incremento de 

conversão de áreas florestais em áreas agrícolas na região Norte e na parte Norte da Região 

Centro - Oeste, e dá outras Providências. 

Decreto n.° 1.963, de 25 de julho de 1996, suspende as autorizações e concessões para 

a exploração de Mogno e Virola, pelo período de dois anos, e dá outras providências. 

3 - Algumas SUPES do IBAMA não chegaram a cumprir as determinações desse instrumento normativo. 
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Projeto de lei n.° 1.164/98, Dispõe sobre as sanções penais e administrativas derivadas 

de condutas e atividades lesivas ao meio ambiente, e dá outras providências(Lei Ambiental) 

O termo "exploração florestal" é bástante amplo. Freqüentemente ele é utilizado 

apenas para extração madeireira. No entanto, engloba exploração de produtos não -

madeireiros como também o corte raso para fins agropecuários ou silviculturais. A exploração 

pode acarretar a supressão do indivíduo como a madeira, palmito, pau - rosa, orquídeas etc. 

Em outros casos como extração de borracha, coleta de frutos, folhas, fibras e sementes não 

ocorre o aniquilamento da planta. 

Na prática os dispositivos da Portaria 048/95-IBAMA repetem os anteriormente 

vigentes. Aliás normas que não apresentaram eficácia. Fato que prejudica uma análise dos 

pontos positivos e negativos. 

A novidade é a isenção, até o ano 2.000, da cobrança de Plano de Manejo Sustentável 

dos pequenos e médios produtores rurais. Mas, na prática, isso representa muito pouco. A 

Portaria reforça a opção pelo uso não florestal da propriedade, basta verificar as exigências, 

principalmente para médios produtores rurais. A opção mais "lógica" e mais fácil é retirar 

uma autorização de desmatamento para acobertar a origem da matéria-prima florestal ao invés 

de fazer inventários florestais e planos de exploração. Para os grandes proprietários a retirada 

de autorizações de desmatamento de pequenas áreas, através do fracionamento da 

propriedade, torna-se uma opção fácil para "esquentar" a origem da madeira, por exemplo. 

Esse fracionamento tem ocorrido também para escapar da exigência de EPIA (Estudo Prévio 

de Impacto Ambiental) e de RIMA (Relatório de Impacto Ambiental) - para projetos acima de 

2.000 ha , prevista no Decreto 1.282/94. 

Em seus artigos Io e 2o a Portaria 048/95 incorpora, com poucas alterações, os 

consensos técnicos relacionados com os princípios e fundamentos técnicos do manejo 

florestal sustentável. 

O artigo 40 que trata da exploração comercial dos recursos da flora que não implique 
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em supressão do indivíduo (plantas medicinais, ornamentais e aromáticas) deveria tratar 

também da exploração dos recursos acima citados, que implique na supressão dos indivíduos, 

orquídeas - por exemplo. Já a multa prevista no artigo 13 talvez não tenha eficácia jurídica. 

4.9.2.3.2 Reposição Florestal 

Conceitualmente, reposição florestal dos estoques explorados é a ação de repor ou de 

manter a capacidade produtiva da floresta, utilizando-se de plantios ou de sistemas 

silviculturais baseados em regeneração natural. 

As duas alternativas, reflorestamento e manejo da floresta natural, não devem ser 

consideradas excludentes, mas complementares (YARED & BRJENZA, 1989). 

As cobranças do Organismo Florestal nos Estados da região Amazônica, no caso o 

extinto IBDF, referente a reposição florestal obrigatória, tiveram início efetivo nos primeiros 

anos da década de 70. 

Essas exigências, principalmente para os grandes consumidores de matéria-prima 

florestal para fins madeireiros, além das determinações legais, estavam contidas em normas 

para concessão de benefícios fiscais por parte da SUDAM - conforme breve referência 

encontrada em alguns projetos. 

Os critérios técnicos utilizados, para cálculo e a tentativa de efetivar a reposição 

florestal obrigatória, foram os do Centro - Sul do país. As ações apoiaram-se em quatro 

modalidades. 

1) - plantios (reflorestamentos próprios); 

2)- plantios (reflorestamento por terceiros para venda de cotas); 

3) - recolhimentos a conta "Recursos Especiais a Aplicar - Optantes de Reposição 

Florestal" (Fundo de Reposição Florestal), e 

4) - projetos de Manejo Florestal Sustentado. 
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Contudo, não obtiveram qualquer resultado satisfatório, talvez, com raras, pequenas e 

isoladas exceções. 

Até meados da década de 80 a "solução" encontrada pelo Poder Público para viabilizar 

a reposição florestal, tinha como base a implantação de projetos de terceiros (venda de cota 

em condomínio) e os recolhimentos ao Fundo de Reposição. Essas opções sempre foram 

vistas pelas indústrias madeireiras e outros Consumidores, como uma forma de ficar livre do 

extinto IBDF. O objetivo era conseguir a Guia Florestal, sem existir uma preocupação com a 

efetiva reposição dos estoques explorados. 

HUMMEL et ali. (1994) cita que "um melhor entendimento do conceito de reposição 

dos estoques madeireiros explorados foi bloqueado ao longo dos anos por dois procedimentos 

normativos: a relação de plantio de quatro árvores para cada metro cúbico de matéria-prima 

consumida e a permissão generalizada para recolhimentos da reposição devida, ao Fundo de 

Reposição Florestal. As ações e atividades de reposição florestal eram desenvolvidas em sua 

quase totalidade com base nos recolhimentos ao Fundo e nos efeitos decorrentes de sua 

aplicação". 

Os projetos de plantio, próprio ou de terceiros, utilizavam o valor do custo - árvore 

fixado para recolhimento ao Fundo, para cálculo dos custos de implantação e manutenção dos 

empreendimentos de reflorestamento. O valor era irreal e, consequentemente, os plantios não 

podiam ser viabilizados no campo. 

Esses plantios, ainda tinham a "obrigação" de plantar (espaçamento 2m x 2m) 2.500 

árvores por hectare, até em projetos de enriquecimento florestal, nos moldes dos projetos de 

Pinus e Eucalipto para o Centro - Sul do país. Esse atrelamento estava diretamente 

relacionado com o maior "crédito de reposição" para acobertar a emissão de Guias Florestais. 

A existência de projetos de terceiros (condomínio), para venda de cotas de 

reflorestamento e até de manejo florestal, com uma série de vícios e erros, causou inúmeros 

transtornos ao sistema de reposição florestal. Após longos anos, o IBAMA conseguiu superar 



5 7 

as pressões políticas e das empresas reflorestadoras e suspendeu a validade desses projetos, 

sem no entanto, estabelecer novos regulamentos e estratégias. 

No tocante aos recolhimentos a conta "Recursos Especiais à Aplicar - Optantes de 

Reposição Florestal", o chamado Fundo de Reposição, o cálculo do valor do custo - árvore 

não obedeceu critérios técnicos - científicos e desconsiderou as diversidades regionais. Ainda 

hoje, sobrevive o entendimento de que o custo - árvore é o custo de uma muda plantada, 

quando na realidade, deveria ser o valor futuro de uma árvore plantada, considerando os 

custos desde a produção da muda até o corte final, observada a espécie e o objetivo do 

empreendimento 

Registrou-se ainda, a desconsideração por parte do Poder Público das práticas de 

manejo da floresta nativa, com sistemas silviculturais baseados na regeneração natural. Esse 

quadro foi alterado, com a promulgação da Lei n.° 7.511/86, com o poder público iniciando 

exigências relativas a existência de Plano de Manejo Florestal, quando dos processos de 

exploração das florestas. 

Na quase totalidade dos casos, até a promulgação do Decreto 1.282/94 a reposição 

estava sendo efetuada por meio de Planos de Manejo Florestal e de recolhimentos ao Fundo 

de Reposição Florestal, com tímidas iniciativas de plantio ocorrendo em alguns Estados. 

De um lado, os Planos de Manejo, na realidade, com raras exceções, são simples 

Planos de exploração florestal, que visam exaurir o mais rápido possível, em dois ou três 

anos, todo o capital natural disponível na área. Por outro lado, os recursos arrecadados pelo 

Fundo de Reposição Florestal não foram aplicados na forma regulamentar. 

No entanto, o IBAMA arrecadava um percentual infinitamente menor, face a falta de 

controle e ordenamento da atividade madeireira na região e o acobertamento da reposição por 

"falsos" Planos de Manejo Florestal Sustentado. 

Temos também, que a Instituição que trata questões florestais do país, ao longo de 

mais de 20 (vinte) anos, não procurou atualizar ou avaliar, por critérios técnicos - científicos, 
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os coeficientes ou valores para fins de cálculo da reposição florestal. Os principais seriam: 

(a) valor do custo por árvore, representativo das peculiaridades regionais; 

(b) coeficientes de conversão de matéria-prima para os produtos beneficiados/ 

industrializados na região; e 

(c) número de árvores a serem repostas por unidade de medida de cada produto 

beneficiado/industrializado. 

As possíveis causas da não efetivação da reposição florestal na Amazônia são: 

- falta de capacidade e legitimidade dos organismos florestais para cumprir e fazer 

cumprir as leis; entendimento, por parte dos consumidores e exploradores, da eterna 

abundância de matéria-prima florestal - observada a exuberância da floresta 

amazônica; políticas públicas agindo como condicionantes das políticas florestais, e 

característica itinerante da indústria e exploração madeireira. 

O Código Florestal de 1934, em seu artigo 26, estabelecia a obrigatoriedade para as 

empresas siderúrgicas e a de transporte, no gozo de concessão ou de outro favor oficial. Esta 

observação, ligada a existência de gozo ou favores oficiais, foi introduzida como uma 

limitação completamente estranha aos aspectos florestais do problema (ALVARENGA, 

1982). 

Com o novo Código Florestal (Lei 4.771/65), a reposição foi tratada em dois de seus 

artigos, 20 e 21, que determinam: 

"Artigo 20 - A.y empresas industriais que, por sua natureza, consumirem grandes 

quantidades de matéria-prima florestal, serão obrigadas a manter, dentro de um raio em que 

a exploração e o transporte sejam julgados econômicos, um serviço organizado, que assegure 

o plantio de novas áreas, em terras próprias ou pertencentes a terceiros, cuja produção, sob 

exploração racional, seja equivalente ao consumido para o seu abastecimento. 

Parágrafo Único - O não cumprimento do disposto neste artigo, além das penalidades 
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previstas neste Código, obriga os infratores ao pagamento de uma multa equivalente a 10% 

(dez por cento) do valor comercial da matéria-prima florestal nativa consumida além da 

produção da qual participe. " 

"Artigo 21 - As empresas siderúrgicas, de transporte e outras, à base de carvão 

vegetal, lenha ou matéria-prima vegetal, são obrigadas a manter florestas próprias ou a 

formar, diretamente ou por intermédio de empreendimentos dos quais participem, florestas 

destinadas ao seu suprimento. 

"Parágrafo único - A autoridade competente fixará para cada empresa o prazo que 

lhe é facultado para atender o disposto neste artigo, dentro dos limites de 5 a 10 (cinco a dez) 

anos. " 

Esses artigos são confusos e dão tratamento diferenciado, com mais rigor, para as 

empresas siderúrgicas e de transporte. 

ALVARENGA (1982) considera que a análise dos artigos acima "permite considerar 

que a reposição gira, no caso, em torno de 3 conceitos básicos: 

(a) só as pessoas jurídicas são atingidas pela obrigação de repor, uma vez que os 

artigos alusivos ao assunto referem-se a empresas; 

(b) em ambas as situações há entendimento de que a reposição liga-se a grande 

quantidades de consumo, ou em outras palavras, só os grandes consumidores 

seriam obrigados a repor; e 

(c) também em ambos os casos, só a supressão e o uso da mata nativa geram a 

obrigação de repor". 

A grande lacuna é que o Código Florestal não tratava da obrigatoriedade da reposição 

dos pequenos e médios consumidores de matéria-prima florestal. A obrigatoriedade, de forma 

clara, surgiu com a Lei 7.803/89, alterando dispositivos do artigo 19° do referido Código. 

Mas PRADO (1992) sugere que a reposição florestal também está embutida no artigo 

12 do Código Florestal. Esclarecendo que a reposição não é devida apenas pelo grande 
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consumidor, distintamente do que estaria previsto somente nos artigos 20 e 21. 

O artigo 12 estabelece." "Nas florestas plantadas, não consideradas de preservação 

permanente, é livre a extração de lenha e demais produtos florestais ou a fabricação de 

carvão. Nas demais florestas, dependerá de norma estabelecida em ato do Poder Público 

Federal ou Estadual, em obediência e prescrições ditadas pela técnica e às peculiaridades 

regionais. " 

Quando da regulamentação, o extinto IBDF estabeleceu o princípio de obrigatoriedade 

da reposição florestal, para todos os consumidores de matéria-prima florestal O replantio 

também atinge as florestas plantadas e as pessoas físicas. A Portaria Normativa DC-10 de 

20.06.75 normalizava: 

"Artigo 1° - A exploração de florestas depende de autorização prévia do IBDF e 

obriga ao reflorestamento com espécies florestais adequadas, observadas as disposições da 

legislação pertinente ". 

Segundo esta Portaria, a matéria-prima acobertada por Autorização de Desmate estava 

isenta da reposição florestal. Surge também a opção, para realizar a reposição florestal, 

através de recolhimentos ao Fundo de Reposição. 

A reposição florestal vinculada ao manejo florestal sustentado, mereceu a seguinte 

normalização: 

"Artigo 10° - A reposição florestal será proporcionalmente reduzida à metade se a 

pessoa jurídica for titular de terras na Região do Cerrado, onde o manejo florestal 

sustentado assegure suprimento razoável, de forma contínua e permanente de matéria-prima, 

na forma facultada pelo artigo 21 da Lei 4.771/65, a juízo do IBDF. 

Parágrafo único - No caso de florestas naturais, a reposição florestal será igualmente 

reduzida á metade, se a pessoa jurídica submeter ao IBDF projeto de manejo florestal 

sustentado, elaborado por empresa ou profissional habilitado na forma da lei, e que 

apresente cálculos na base dos contidos nesta Portaria. " 
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A Portaria DC-10/75, foi revogada pela Instrução Normativa 001 de 11 de Abril de 

1980, estabelecendo em seu artigo Io: 

"Artigo Io - A exploração üe florestas e de outras formações arbóreas de autorização 

prévia do IB Dl7 obriga a reposição com espécies florestais adequadas, observadas as 

disposições da legislação pertinente, as peculiaridades regionais e de determinações das 

respectivas Delegacias. " 

A utilização de algumas espécies, o mogno por exemplo, obrigava a reposição 

florestal com o plantio da mesma espécie. 

O princípio do manejo florestal em regime de rendimento sustentado estava previsto 

no artigo 24 dessa Instrução Normativa. No tocante a Amazônia fixava que a reposição 

poderia ser efetuada através de manejo florestal com ou sem enriquecimento, de acordo com a 

viabilidade técnica. 

Tanto a Portaria DC-10 e a Instrução Normativa 001/80, incorporaram em seus textos, 

coeficiente e valores para cálculo da reposição devida, tais como: valor do custo - árvore, 

coeficientes de conversão de matéria-prima para os produtos beneficiados/industrializados e 

número de árvores a serem repostas por unidade de medida de cada produto utilizado, que ao 

longo dos anos se tornaram "intocáveis", apesar de não representarem as diversidades 

regionais e inexistência de base técnica - científica para sua determinação. Um exemplo, a 

relação de 04 árvores (como obrigação da reposição) por m3 de matéria-prima florestal 

consumida. 

Em 03 de julho de 1984 o E3DF publicou a Portaria Normativa 302, que estabeleceu 

novas normas sobre reposição florestal, revogando diversos artigos da IN 001/80. Em seu 

artigo 17 determinava: 

"Artigo 17o- Todo consumidor de matéria-prima florestal, excetuando-se os de frutos, 

está obrigado à reposição florestal em quantitativos determinados pelo IBDF, de 
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conformidade com o volume e deslino do produto ". 

Essa norma tentou inovar, ser diferente das anteriores, contudo causou o aumento das 

indagações e confusões na sua aplicação. 

Com a Lei 7.511/86 é que tivemos alteração no Código Florestal, que obrigou a todos 

consumidores de matéria-prima florestal a realizarem a reposição florestal obrigatória. A nova 

redação do artigo 19 do Código Florestai é a seguinte: 

"Artigo 19" - Visando a rendimentos permanentes e a preservação das espécies 

nativas, os proprietários de florestas explorarão a madeira somente através de manejo 

sustentado, efetuando a reposição forestal, sucessivamente, com espécies típicas da região ". 

A Lei n.° 7.803/89 revogou a Lei n 0 7.511/86 e determinou o seguinte texto para o 

artigo 19, hoje vigente, mantendo uma ampla obrigatoriedade da reposição florestal: 

"Artigo 19" - A exploração de forestas e de formações sucessoras, tanto de domínio 

público como de domínio privado, dependerei de aprovação prévia do Instituto Brasileiro do 

Meio Ambiente e dos Recursos Naturais Renováveis - IBAMA, bem como, da adoção de 

técnicas de condução, exploração, reposição forestal e manejo compatíveis com os variados 

ecossistemas que a cobertura arbórea forme. 

Parágrafo único - No caso da reposição florestal, deverão ser priorizados projetos 

que contemplem a utilização de espécies nativas ". 

Em 1988 com a Portaria n.° 0242 -IBDF, iniciou-se a fase da existência de portarias 

específicas, para reposição, desvinculadas de outras determinações. 

A Portaria n° 242/88 tratou apenas de regulamentar os artigos 20 e 21 do Código 

Florestal, o que dizia respeito aos grandes consumidores de matéria-prima florestal. Foi 

estabelecida a exigência de apresentação do Plano Integrado Floresta - Indústria (PIFI), para 

as empresas siderúrgicas e outras com consumo de energéticos florestais, e estabelecido um 

cronograma para a realização do seu auto - abastecimento. 

A novidade foi a alteração do índice do número de árvores a serem repostas por m3 de 
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matéria-prima consumida. A relação mínima determinada era de 06 (seis) árvores por metro 

cúbico sólido de matéria-prima florestal 

A partir de 1989 as determinações sobre reposição estavam vigentes nas Portarias n.° 

440 e n.° 441/89. As determinações para as empresas que consumiam energéticos florestais e 

as fábricas de celulose estavam sujeitas as determinações da Portaria n.° 440/89, com 

cronograma de auto - abastecimento, que não normalizou a reposição para os pequenos e 

médios consumidores de lenha e carvão vegetal. Ainda sobre o assunto existia o Decreto n.° 

97.628 de 10.04.89, que possui os mesmos termos da Portaria 440/89. 

A Portaria n.° 441/89, normatizava sobre a obrigatoriedade da reposição florestal com 

espécies florestais adequadas, pelas pessoas físicas ou jurídicas que explorem, utilizem, 

transformem, ou consumam matéria-prima florestal. 

Os outros consumidores de matéria-prima florestal, sem restrições de porte ou 

tamanho, as madeireiras por exemplo, necessitavam cumprir as determinações da Portaria 

441/89, que em seu artigo Io citava: 

"Artigo Io - As pessoas físicas ou jurídicas que explorem, utilizem, transformem, ou 

consumam matéria-prima florestal, ficam obrigadas a reposição florestal com as espécies 

florestais adequadas e técnicas silviculturais que garantam maior produtividade ao objetivo 

do empreendimento e cuja produção seja no mínimo equivalente ao seu consumo ". 

Para os grandes consumidores era estabelecido um cronograma, para que até o ano de 

1995, as empresas tivessem garantido, num percentual de 100% (cem por cento), o seu auto -

abastecimento, através de floresta plantada ou nativa sob manejo florestal. 

A matéria-prima oriunda de manejo florestal sustentado, aprovado pelo IBAMA, 

estaria isenta da obrigatoriedade da reposição florestal. 

Assunto bastante polêmico, que surgiu desde a criação dos incentivos fiscais para o 

reflorestamento, Lei n.° 5.106/66, é o relacionado com determinados setores que não 

reconhecem a ligação desses benefícios com a reposição florestal. 



6 4 

PRADO (1992) considera que "a reposição florestal se entremeia com os incentivos 

fiscais ao reflorestamento, e que esses recursos públicos vêm preenchendo aquela". 

Acrescenta, o mesmo autor que "da edição do Código Florestal de 65, as obrigações 

da reposição florestal e os incentivos fiscais ao reflorestamento se tornaram sócios 

inseparáveis". 

A regulamentação da Reposição florestal veio através da Instrução Normativa n.° 1 de 

5 de setembro de 1996. A obrigatoriedade da reposição florestal já constava em instrumentos 

legais desde 1918, relacionada com o consumo de madeira pelas empresas de transporte. 

As conclusões finais apontam que o instrumento da obrigatoriedade da reposição 

florestal foi ineficiente e ineficaz. A legislação confusa e a indefinição do Poder Público em 

estabelecer normas duradouras e de fácil entendimento talvez tenham contribuído para 

aumentar o problema. Os pequenos resultados e avanços obtidos, apesar das distorções, 

podem ser creditados a política de incentivos fiscais para o reflorestamento. 

4.9.3 Instituições responsáveis pela implantação e execução da Política Florestal 

Até 1921, com o estabelecimento dó Serviço Florestal do Brasil, a questão florestal 

não tinha merecido maiores atenções por parte das autoridades, especialmente no tocante a 

de organização de sua administração. 

Em 1938 e 1941 são criados, respectivamente, o Instituto Nacional do Mate e o 

Instituto Nacional do Pinho. Era dada, uma dimensão nacional a exploração de duas espécies, 

com área de ocorrência natural restrita a uma região do país. 

Em 1962, O Serviço Florestal Federal foi transformado em Departamento de Recursos 

Naturais Renováveis, localizado na estrutura do Ministério da Agricultura, que incorporou 

novas atribuições, com exceção das competências do Instituto Nacional do Pinho que 

continuava existindo com jurisdição nos Estados de São Paulo, Paraná, Santa Catarina e Rio 
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Grande do Sul, região de ocorrência do Pinheiro - do - Paraná (FUNATURA/1TTO, 1995) 

Todos esses órgãos foram extintos com a criação do Instituto Brasileiro de 

Desenvolvimento Florestal (IBDF), através do Decreto - Lei 2893 de 28 de janeiro de 1967. 

Anteriormente, houve a publicação do Código Florestal (Lei 4.771/65) e da Lei dos Incentivos 

Fiscais para Reflorestamento, estabelecida em 1966. Conforme Carvalho 1993, "a instalação 

do IBDF, ao rearticular o setor florestal, proporcionou a indispensável unidade política da 

administração setorial pública, na medida em que as funções clássicas da política florestal 

passaram a ter tratamento político coordenado e harmônico. Com isso, evitou-se a 

segmentação que desarticula o setor e dificulta a coordenação das suas ações". 

Essa estrutura de gestão das florestas montada em meados dos anos 60 foi se tornando 

obsoleta, pela demonstrada incapacidade de se atualizar ao longo do tempo e por iniciativas 

tomadas fora do setor, que contribuíram para o enfraquecimento do sistema estmturado 

naquele período (FUNATURA/ITTO, 1995). 

No entanto, a decadência do IBDF não foi um fato isolado dentro do setor público. 

Talvez se constitua num processo de várias causas e comum a inúmeras outras Instituições. É 

necessário, portanto, a realização de análises profundas deste processo, ainda em curso, de 

desmantelamento de grande parte das Instituições Públicas brasileiras, sendo que, o descrédito 

das Instituições e das próprias normas, também está diretamente relacionado com as 

intervenções e pressões políticas fisiológicas, que promoveram interesses escusos, e forçaram 

o descumprimento de normas e, principalmente fizeram "uso pessoal" de repartições públicas. 

Assuntos que deveriam ser tratados como simples rotina, transformaram-se em "caso 

de interesse pessoal de políticos". PRADO (1992) cita em comentários sobre à aprovação de 

cartas - consulta do FISET/Reflorestamento que, conforme constatado por auditoria do 

Tribunal de Contas da União (TCU), "o IBDF é um órgão frágil, extremamente vulnerável a 

influências políticas externas, de lobbies etc.". Um problema que permeava toda a sua 

estrutura, e que hoje, está presente na Instituição Ambiental estabelecida. 
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Aliado a este cenário, tivemos o início de pressões internacionais relacionadas com a 

preservação da floresta amazônica e o advento da Constituição de 1988. Estas mudanças 

ensejaram a extinção do IBDF e a criação do IBAMA 

A criação do Instituto Brasileiro do Meio Ambiente e dos Recursos Naturais 

Renováveis - IBAMA, através da Lei n.° 7.734, de 22 de fevereiro de 1989 buscou criar um 

fato político e administrativo com o qual fosse possível responder às preocupações e a 

pressões da sociedade brasileira, principalmente aquelas nascidas no seio do movimento 

ambientalistas, em relação ao imobilismo e à inoperància da estrutura governamental que o 

precedeu (FUN ATURA/ITTO, 1995). 

Assim sendo, a criação do IBAMA ocorreu com a extinção do Instituto Brasileiro do 

Desenvolvimento Florestal (IBDF), Secretaria Especial do Meio Ambiente (SEMA), 

Superintendência do Desenvolvimento da Pesca (SUDEPE) e da Superintendência do 

Desenvolvimento da Borracha (SUDHEVEA). 

Na verdade o IBAMA, segundo FUN ATURA/ITTO (1995), procurou instrumentalizar 

um novo modelo de gestão, que tinha por base o fato de ser: 

(a) Integrado - reúne, pela primeira vez, sob o comando de uma única organização 

federal, a definição das políticas públicas de proteção e uso dos recursos ambientais, 

de controle da poluição, das políticas de uso e proteção das florestas, dos recursos 

pesqueiros, da fauna silvestre e da qualidade ambiental. 

(b) Sistêmico - com o objetivo de tornar consistente o propósito de integração das 

ações do Govemo Federal e facilitar a articulação do conjunto de políticas 

governamentais de responsabilidade da União, e desta com os governos dos Estados 

Federados e Municípios; e 

(c) Descentralizado - para tornar factível e assegurar o dispositivo constitucional que 

estabeleceu a descentralização administrativa - como decorrência das competências 

comuns e concorrente entre a União, os Estados e os Municípios - seja praticado no 
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cotidiano da atuação e funcionamento do Poder Público, de tal modo que os governos 

estaduais e municipais - devidamente aparelhados institucionalmente - venham a ter 

crescente participação das políticas adotadas. 

A matriz institucional, assim definida, conforme a mesma fonte, buscou capacitar o 

Estado Brasileiro, organizacional e institucionalmente, para: cumprir os novos mandamentos 

constitucionais sobre o meio ambiente e os recursos naturais renováveis; incorporar novos 

conceitos aos procedimentos administrativos tradicionalmente empregados pelo Poder 

Público no exercício do seu papel normativo, nas relações do Estado com a sociedade civil; e 

disciplinar as atividades produtivas estatais e privadas susceptíveis de causar danos ao meio 

ambiente e de provocar a degradação do patrimônio natural do país. 

E evidente que a formulação conceituai do novo modelo de gestão ambiental e da 

matriz institucional estabelecida, para configurar o papel do Estado e a atuação do Governo, 

no tocante à questão, levaram em conta a necessidade de se incorporar, numa mesma esfera de 

decisões as atribuições inerentes ao meio ambiente e aos recursos naturais renováveis. 

Buscava-se, então, estaiturar um Órgão que superasse a fragilidade, a inércia, o 

anacronismo e o fracionamento dos encargos e das competências Institucionais extintas. Esta 

concepção deu lugar à criação do IBAMA (FUNATURA/ITTO, 1995). 

CARVALHO (1993) cita que "na medida em que o IBAMA foi criado através de um 

processo de fusão e incorporação de outros órgãos e entidades é natural que se desse também 

a incorporação dos conflitos e problemas que afetavam, setorial mente, aquelas organizações, 

destacando entre elas o IBDF". 

Segundo CARVALHO (1993), a transferência integral das atribuições do IBDF para o 

IBAMA, sem rever o papel da União em relação as florestas, ditado pela Constituição, 

manteve e agravou dentro da nova organização, o imobilismo e o marasmo institucional que o 

setor florestal já vinha enfrentando na situação anterior; o rebaixamento da administração 

florestal ao nível de um simples Departamento provocou o estreitamento do espaço político 
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concedido ao setor nas decisões governamentais, fazendo com que as relações institucionais 

ocorram em nível inferior à importância econômica, social e ambiental dos recursos tlorestais 

para o país; em virtude dessas disfunções, observa-se no IBAMA a prevalência do 

anacronismo que evidencia os aspectos burocráticos da organização florestal, em detrimento 

da sua capacitação técnica. Essa situação incapacitou a entidade para a formulação de 

estratégias e políticas públicas que pudessem construir o novo e moderno setor florestal 

brasileiro, lançando as bases do seu desenvolvimento sustentável; diante da ausência de uma 

política florestal consentànea com a realidade brasileira, o papel do IBAMA, nesse campo, 

tem sido meramente reativo, restringindo-se ao exclusivismo de uma ação de controle e 

fiscalização, permanência das ações de pesquisa florestal em outras esferas de decisão, sem 

uma efetiva coordenação por parte do IBAMA, como Órgão Gestor das atividades tlorestais; 

e o predomínio da cultura centralista das organizações que se fundiram na criação do IBAMA 

tem criado enormes dificuldades para a entidade operar os mecanismos de descentralização da 

administração florestal previstos na Constituição Federal. 

O GTA 1994 menciona que os problemas da área ambiental federal são exatamente os 

mesmos enfrentados pelo governo federal em geral: falta de verba, salários baixos, perda de 

pessoal qualificado sem reposição, rotatividade dos cargos etc., além das dificuldades 

operacionais de execução orçamentária. 

Atualmente, é comum se observar críticas indicando que os problemas da 

administração pública brasileira decorrem da excessiva centralização. Com respeito à área 

ambiental, a descentralização pode efetivamente contribuir para a solução de alguns dos 

problemas da Administração Federal, especialmente nos Estados mais desenvolvidos e mais 

bem estruturados. 

Por outro lado, existe grande risco, em outros Estados, de entregar o meio ambiente ao 

controle de interesses econômicos regionais, com entidades estaduais ou municipais 

despreparadas com os agravantes referentes à reduzida articulação da sociedade civil, em 
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geral incapaz de monitorar sua atuação e pressionar no sentido da solução dos problemas 

(GTA, 1994). 

4.9.3.1 Secretaria do Meio Ambiente da Presidência da República (SEMAM/PR) e Ministério 

do Meio Ambiente (MMA) 

Em 1990, com a posse do então Presidente eleito, devido às pressões internacionais e 

o compromisso do Governo Brasileiro de sediar a Conferência das Nações Unidas sobre 

Meio Ambiente e Desenvolvimento (ECO 92), foi criada a Secretaria do Meio Ambiente da 

Presidência da República (SEMAM/PR), que tinha a finalidade de estabelecer as diretrizes da 

política nacional do meio ambiente, cabendo ao IBAMA a sua execução. O Fundo Nacional 

do Meio Ambiente, antes vinculado à SEPLAN, passa a integrar esta Secretaria tendo a 

responsabilidade de estabelecer prioridade aos projetos a serem executados na Amazônia 

Legal (FUNATURA/ITTO, 1995). 

Após um ano de funcionamento do IBAMA, foi criada a Secretaria de Meio Ambiente 

da Presidência da República (SEMAM/PR). A criação da SEMAM/PR, sem uma adequada 

repartição de competência com o IBAMA, criou dois pólos de poder na administração federal, 

gerando conflitos e indefinições que trouxeram reflexos negativos para o setor florestal e para 

as outras áreas submetidas à administração florestal e ambiental (Carvalho, 1993). 

A Lei n.° 8.490, de 19/11/92, cria o Ministério do Meio Ambiente e extingue a 

SEMAM/PR, já no governo Itamar Franco, com a finalidade de planejar, coordenar, 

supervisionar e controlar as atividades relativas à Política Nacional do Meio Ambiente e a 

preservação, conservação e uso racional dos recursos naturais renováveis. O Fundo Nacional 

do Meio Ambiente continua vinculado ao MMA, com a responsabilidade de estabelecer 

prioridade aos projetos a serem executados na Amazônia Legal. 

Em 1995, já no Governo Fernando Henrique Cardoso, o MMA passa a se chamar 
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Ministério do Meio Ambiente, dos Recursos Hídricos e da Amazônia Legal - incorporando as 

atribuições ligadas a gestão dos recursos hídricos. Anteriormente, em 1993, como 

demonstração de preocupação com a região, face as pressões internacionais, a Amazônia 

Legal foi incluída no Ministério - existindo uma Secretaria da Amazônia Legal em sua 

estrutura organizacional. 

Verifica-se que a desde a reestruturação do SISNAMA, pelo Programa Nossa 

Natureza, devido a criação da SEM AM/PR 1990, Ministério do Meio Ambiente 1992, 

Ministério do Meio Ambiente e da Amazônia Legal 1993, e as constantes mudanças dos 

dirigentes do IBAMA e dos demais Órgãos acima citados, não foi permitido o 

desenvolvimento de um trabalho contínuo seja para a região amazônica, ou para as outras 

regiões do país (FUN ATURA/ITTO, 1995). 

A Criação do SISNAMA foi a partir da Lei n.° 7.804, de 18/07/89 o Sistema Nacional 

do Meio Ambiente - SISNAMA passou a ter a seguinte estrutura: 

(1) Órgão Superior - Conselho Superior do Meio Ambiente (CSMA); 

(2) Órgão Consultivo e Deliberativo - Conselho Nacional do Meio Ambiente 

(CONAMA), 

(3) Órgão Central - Ministério do Meio Ambiente, Amazônia Legal e Recursos 

Hídricos e o Instituto Brasileiro do Meio Ambiente e dos Recursos Naturais 

Renováveis (IBAMA); 

(4) Órgãos Setoriais - Órgãos, Entidades, Fundações, integrantes da Administração 

Direta ou Indireta, cujas as atividades estejam associadas às de proteção do meio 

ambiente ou disciplinamento do uso de recursos ambientais; 

(5) Órgãos Seccionais - Órgãos e Entidades Estaduais responsáveis pela execução de 

projetos, programas, controle e fiscalização; e 

(6) Órgãos ou Entidades Municipais, responsáveis pelo controle e fiscalização. 

Com relação aos Aspectos Constitucionais a nível estadual a atuação dos Estados 
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Brasileiros sempre foi fortemente influenciada pelo ordenamento constitucional e a legislação 

florestal federal que oscilou, historicamente, entre a supletividade prevista nas Constituições 

de 1934, 1937 e 1946 e o total centralismo estabelecido pela Constituição de 1967 

(CARVALHO, 1993). Na Amazônia, durante este período todas as ações estiveram a cargo 

das Delegacia do extinto IBDF. No restante do país, apesar do centralismo da União, Estados 

como Minas Gerais, São Paulo, Paraná e Espírito Santo, criaram órgãos no sentido de uma 

atuação nas questões florestais. 

Com as pressões de cunho ambiental, de fora da região, no início da década de 80, 

praticamente todos os Estados da Amazônia Brasileira, estabeleceram instituições para tratar 

das questões ambientais. O Estado de Rondônia, nos meados desse década, chegou a 

estabelecer um órgão específico, o Instituto Estadual de Florestas, extinto posteriormente. 

A maioria desses órgãos, iniciaram suas ações com uma atuação nitidamente urbana, 

afeta ao licenciamento de atividades industriais potencialmente poluidoras. No entanto, em 

especial os Estados de Rondônia e Acre, a partir de uma ação de descentral i zadora do 

IBAMA, anos de 1993/94, iniciaram atividades mais efetivas acerca do controle da atividade 

florestal ligadas ao licenciamento ambiental de algumas atividades. Esse processo ainda em 

curso, deve atingir outros Estados. 

Contudo, as atividades de licenciamento e controle das questões madeireiras, 

exploração e reposição, na sua quase totalidade estão centralizadas nas Superintendências do 

IBAMA nos Estados. 

Hoje, cada Estado que faz parte da Amazônia Brasileira, possui instalada uma 

Secretaria Estadual de Meio Ambiente ou órgão afim, com atribuições para tratar das questões 

florestais. 
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Os problemas comuns dos Órgãos Estaduais do Meio Ambiente dá Amazônia, 

segundo avaliação para o Programa Piloto de Proteção das Florestas Tropicais, são os 

seguintes: 

- Isolamento e desarticulação entre si, distanciamento de organizações congêneres do 

resto do país, bem como de agências de desenvolvimento estadual e de organizações 

da sociedade civil. 

- carência de recursos materiais e financeiros, e de pessoal capacitado. 

- desorganização interna, com predominância de estruturas informais e conseqüente 

atropelamento da hierarquia. 

- Falta de sintonia com a realidade local e com as principais questões ambientais que 

afetam a Região. 

- Falta de planejamento, centralização administrativa e ausência de ação interiorizada. 

- A falta de uma política nacional de meio ambiente claramente definida e consolidada 

tem provocado problemas como: Dificuldade dos OEMAs perceberem e 

estabelecerem, com segurança, os limites de suas atribuições, competências e papéis; 

paralelismo e/ou superposição de ações em algumas áreas e omissões em relação a 

outras. 

4.9.3.1.1 Legalização da atividade das indústrias madeireiras em função de normas e 

procedimentos vigentes 

Na Amazônia a exploração madeireira é realizada pela iniöiativa privada, forma 

privada, uma vez que o Estado, embora mantenha áreas públicas com a denominação de 

Florestas Nacionais, não adota políticas de concessão nestas áreas. A exploração é feita, 

portanto, em áreas privadas, cabendo ao Estado o papel de nörmatizador (PPG7-1994). 

No entanto, vale ressaltar que, na prática, parte da exploração é realizada em terras 
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devolutas. Essa ação faz parte do processo de privatização de terras públicas com cobertura 

florestal. Apesar do art. 225, § 5o, da Constituição Federal, estabelecer: "íao indisponíveis as 

ierras devolvías ou arrecadadas pelos Estados, por ações discriminatórias, necessárias à 

proteção dos ecossistemas naturais 

O controle administrativo preventivo das atividades, obras e empreendimentos que 

possam causar danos ao meio ambiente deve ser efetuado por meio de autorizações, no geral 

(e não através de licenças, o que ocorre apenas e tão-somente no direito de construir); em 

casos especiais, de utilizações de bens do domínio público (ex. recursos hídricos), os 

instrumentos jurídicos apropriados devem ser a concessão administrativa ou a permissão de 

uso (MUKAT, 1994). 

E, como observa ainda o mesmo autor "O art. 225, caput, da Constituição declarou 

que o meio ambiente, no Brasil, é bem de uso comum do povo, portanto, ninguém, 

individualmente, tem o direito subjetivo a ele (e seus componentes), o que, em conseqüência, 

faz com que a permissividade do exercício de qualquer atividade, de construções de obras e 

empreendimentos, seja feita pelo Poder Público, de modo discricionário, pela via própria, que, 

no caso, é a autorização, e não por via de licença administrativa, que, por remover obstáculos 

ao livre exercício de um direito subjetivo (p. ex.: direito de propriedade - direito de construir, 

que é um direito e garantia constitucional), é um ato administrativo vinculado (à legislação e 

regulamentos administrativos)". 

MACHADO (1992) afirma que "o emprego na legislação e na doutrina do termo 

licenciamento ambiental não traduz necessariamente a utilização da expressão jurídica 

licença, em seu rigor técnico. A Constituição Federal utilizou o termo "autorização" em seu 

título VII - "Da Ordem Econômica e Financeira", dizendo em seu art. 170, parágrafo único: 

"é assegurado a todos o livre exercício de qualquer atividade econômica, independentemente 

de autorização de órgãos públicos, salvo os casos previstos em lei". 

Dessa forma, razoável é concluir que o sistema de licenciamento ambiental passa a ser 
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feito pelo sistema de autorizações, conforme entendeu o texto constitucional" 

MUKAI (1994) conclui que "portanto, quando a Lei n.° 6.938/81 prevé que o 

licenciamento ambiental e a revisão do licenciamento de atividade efetiva ou potencialmente 

poluidora são instrumentos da Política Nacional do Meio Ambiente, após a Constituição de 

1988, por força de seu artigo 225, caput, não resta dúvida nenhuma de que tais expressões 

devem ser entendidas como sinônimas de autorizações, atos administrativos precários e 

discricionários. 

Os procedimentos e métodos administrativos adotados para controle (autorizações, 

licenças, cadastro, guias para transporte etc.) da exploração das florestas naturais, em especial 

da madeira, apresentam eficácia bastante limitada. Citando procedimentos vigentes em 

Rondônia relacionados com o setor florestal, PRADO E DEUSDARÁ (1992) mencionam que 

"na prática, constata-se que a maioria destes instrumentos de regularização assumem caráter 

de inocuidade, transformando-se em mera "fachada burocrática", viabilizando a 

"regularização" do uso predatório e indevido dos recursos florestais, frente as autoridades 

competentes". 

Já HUMMEL (1994) menciona que as licenças e autorizações emitidas pelo poder 

publico, na maioria das vezes, são utilizadas para "esquentar" a matéria-prima extraída 

irregularmente. Continuando afirma que "existe um vício que derrota qualquer ação mais 

prática relativa ao controle do processo de utilização de florestas para fins madeireiros: a 

ênfase do controle e fiscalização com base em estratégias e procedimentos cartoriais de 

emissão e recebimento de papéis, de pouca ou nenhuma serventia." Ressalta ainda "a pouca 

importância dada as atividades de fomento, extensão e monitoramento no campo". 

Normas e procedimentos vigentes 

De uma maneira geral, as normas utilizadas para licenciamento e controle da atividade 

madeireira, são as expedidas pelo poder público federal. Normas estaduais, são utilizadas, em 

conjunto com as Federais, Lei 6.938/81 e Resolução CON AM A 01/86 , para exigências 
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relacionadas com a apresentação de EPIA/RIMA. 

Para desburocratizar e simplificar procedimentos, evitando a elaboração de dois 

documentos - Plano de Manejo e EPIA/RIMA, a incorporação dos princípios do EPIA/RIMA 

quando da elaboração do Plano de Manejo Florestal, surge como urna alternativa a ser 

estudada 

As normas gerais para controle da exploração e reposição florestal, para tins 

madeireiros, estão previstas na Lei 4.771/65 (Código Florestal). A exploração de florestas e 

de formações sucessoras, tanto de dominio público como de dominio privado, depende de 

aprovação prévia do IBAMA - artigos 15, 16, 19 e 44) do Código Florestal: A reposição 

florestal está estabelecida nos artigos 15, 19, 20 e 21. Já as disposições para registro dos que 

se dedicam a extração, industrialização e comercialização de madeira está previsto no art. 14, 

item c, da mesma Lei. Além das normas que regulamentam esses dispositivos. 

Exploração madeireira 

Os critérios administrativos utilizados, para autorização da exploração madeireira, 

atualmente estão centralizadas nas disposições do Decreto 1.282/94 (Regulamentou os artigos 

15, 19, 20 e 21 do Código Florestal) e na Portaria/IBAMA n.° 048, de 10 de julho de 1995. 

A comprovação da origem da madeira, para fins de recebimento de Autorização para o 

Transporte de Produtos Florestais - ATPF, pode ser feita através da obtenção de 

autorizações/licenças, via procedimentos a seguir descritos. 

4.9.3.1.2 Autorização de Desmate 

A concessão de autorização de desmatamento (corte raso) - talvez o instrumento que 

acoberta ou "esquenta" a origem da grande totalidade de madeira em toras na região -

apresenta variações de Estado para Estado. Essa variação relaciona-se com a descentralização 

de ações por parte do IBAMA. 
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Em alguns Estados, a emissão de autorizações de desmatamento até o limite de 100 

hectares, estão sob a responsabilidade dos órgãos ambientais estaduais. As autorizações acima 

desse limite são de responsabilidade do IBAMA. 

No entanto, em alguns Estados, como o Amazonas, todo o processo ainda está 

centralizado no IBAMA. Ocorre duplicidade de procedimentos, com o IBAMA tendo como 

pré-requisito para emissão da Autorização de Desmatamento a Licença Ambiental emitida 

pelo OEMA local. 

Para serem desmatadas áreas superiores a 1.000 hectares é exigido pelo OEMA 

(Órgão Estadual de Meio Ambiente) o EPIA (Estudo Prévio de Impacto Ambiental) e 

respectivo Relatório de Impacto Ambiental (RIMA), de acordo com as disposições da 

Resolução COM AM A n.° 01/86, inciso XVII, acrescentado pela Resolução n.° 01 1/86. 

O documento expedido, em formulário próprio, para o usuário, em duplicidade ou não, 

conforme o caso e o nivel de descentralização em cada estado, é a Autorização de Desmate 

pelo IBAMA e, a Licença Ambiental, pelo Órgão Estadual de Meio Ambiente(OEMA). 

4.9.3.1.3 Plano de Exploração 

Algumas Superintendências do IBAMA, p. ex. Rondônia, adotam o procedimento de 

autorizarem a extração de madeira, mediante Plano de Exploração, em áreas que, 

possivelmente, no futuro, serão desmatadas, tendo em vista a "permissão" da derrubada a 

corte raso de 50% (hoje modificado para 20%, Medida Provisória n.° 1.511/96) de cada 

propriedade (Art. 44 do Código Florestal e Art. 8o do Decreto 1.282/94 e, Art. II, P.48/95). A 

Autorização de Exploração é o documento hábil expedido para o usuário. 
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4.9.3.1.4 Exploração de Pequenos e Médios Imóveis Rurais 

Procedimento a ser utilizado por pequenos e médios proprietários rurais, áreas de até 

100 e 500 hectares, respectivamente, admitido até o ano 2.000, em até 50% (modificado M.P 

n. ° 1511/96 para 20%)da propriedade - conforme o disposto no art. 3o do Decreto 1.282/94 e 

no art. 16 da P. 048/95.0 documento expedido para o utilizador do recurso e a Autorização de 

Exploração. 

4.9.3.1.5 Plano de Manejo Florestal Sustentável 

Instrumento previsto no artigo 15 do Código Florestal, no art. Io do Decreto 1.282/94 

e no artigo Io da Portaria n.° 048/95.Para poder realizar a extração de madeira, o usuário deve 

ter em mãos a competente Autorização para Exploração, expedida em modelo próprio do 

IBAMA. Documento hábil para acobertar o transporte da madeira. 

A Portaria - IBAMA n.° 44, de 06 de abril de 1993, restabeleceu a obrigatoriedade da 

existência de um documento autorizatóriò para transporte de matéria-prima florestal, 

denominado de Autorização de Transporte de Produtos Florestais (ATPF). Essa 

obrigatoriedade esteve suspensa, face a extinção do documento anterior que se destinava a 

esse fim, a chamada Guia Florestal. Essa Portaria também estabeleceu um sistema (RET -

Regime Especial de Transporte) de autorização para transporte de madeira ou outros produtos 

florestais já beneficiados, na forma de carimbo a ser aposto na nota fiscal. 

Os detentores de Plano de Manejo Florestal, de Autorização de Desmate, Exploração 

de Pequenos e Proprietários Rurais ou de Plano de Exploração recebem a ATPF para 

acobertar a matéria-prima (toras de madeira) até o local de industrialização. 

O Registro da Indústria Madeireira no IBAMA é regulamentado através da 

Portaria/IBDF n.° 302, de 09 de novembro de 1988, é a norma vigente relativa a 
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obrigatoriedade do registro, jun to ao IBAMA, para funcionamento das indústrias madeireiras 

4.10 Formas de vistoria, acompanhamento e monitoramento dos PMFS 

No Brasil os Planos de Manejo sob regime de Rendimento Sustentado só começaram a 

serem acompanhados com a promulgação da Portaria N.° 080 de i990, que definiu criterios 

para apresentação e execução dos PMFS. Devemos observar que esta Portaria forneceu as 

diretrizes para a regulamentação do artigo I 5 do Código Florestal (lei N.° 4.771/65). 

A efetivação da regulamentação deste artigo só veio acontecer 30 anos depois com a 

edição do Decreto n °1282 em 19 outubro de 1995 e com a regulamentação do Decreto 

Através da portaria n 0 048 de 10 de julho 1995. 

Antes da edição destas medidas a exploração florestal no Brasil era feita através de 

Planos de Exploração que visavam apenas a retirada das madeiras que possuíam um alto valor 

comercial, as quais se resumiam em duas ou três espécies no máximo. Enquanto que 

preocupação com relação à tratos silviculturais, matrizes porta sementes, Parcelas 

Permanentes e inventário contínuo não havia. Com isto as vistorias de acompanhamentos só 

eram efetuadas como vistoria prévia e não eram coletadas informações que pudessem avaliar 

e quantificar as áreas exploradas. Não existia uma padronização para se fazer estas vistorias, 

cada técnico definia a forma e maneira como o mesmo iria emitir seu laudo e relatório, 

provocando assim um grande descontentamento entre o setor produtivo, pois não podia se 

prever qual era realmente o posicionamento do técnico com relação ao Plano de Exploração 

apresentado. 

Com edição da Portaria n.° 080/90, houve praticamente a regulamentação das 

atividades dos PMFS no Brasil, e através desta foi adotado uma sistemática de avaliação dos 

mesmos, que consistia num formulário específico que passou a ser adotado em todo o país 
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para as florestas nativas tropicais (Floresta Amazônica e Mata Atlântica). Este formulário 

estabelecia todos os parâmetros técnicos e legais que estavam expressos na Portaria e seriam 

utilizados na avaliação dos PMFS tanto no escritório como no campo. As vistorias passaram 

a serem feitas em etapas distintas que envolviam a vistoria prévia (VP) e as vistorias de 

acompanhamento (VA), porém o formulário utilizado era o mesmo para as duas situações. 

Onde a Vistoria Prévia deveria abranger numa conferência em toda a área onde o 

PMFS será implantado. Os itens mais importantes a serem checados são: localização da área 

do PMFS, identificação do PMFS, demarcação das unidades de produções anuais, marcação 

das matrizes porta sementes, estabelecimento das parcelas temporárias do inventário de 

reconhecimento da área, estabelecimento da parcela permanente da unidade produção anual e 

demais prerrogativas que compõe a ficha de vistoria de campo. 

Na Vistoria de Acompanhamento deverão ser conferidos no campo os seguintes itens 

da unidade de produção anual prevista para ser explorada no ano vigente: o mapa de 

exploração com todas as informações nele definidas como marcação das árvores que irão ser 

colhidas, marcação das matrizes porta sementes, identificação das unidades de produção 

através de seus limites, parcelas permanentes, locação dos pátios de estocagem, picadas 

principais e estradas, etc. 
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5. MATERIAIS E M É T O D O S 

5.1. Materiais 

Os materiais utilizados para o desenvolvimento dos trabalhos foram os seguintes: 

PMFS protocolados nas Superintendências e nos escritórios regionais do IBAMA a 

de 1090: 

Código Florestal (Lei 4771 de I 5 de setembro de 1965); 

Decreto 750 de 10 de fevereiro de 1993; 

- Decreto 1282 de 19 de outubro de 1094; 

- Portaria 048 de 10 de 7 de julho de 1995; 

Normas e formulários que norteiam as vistorias e o acompanhamento dos PMFS 

no campo; 

Informações relativas aos PMFS disponíveis na Diretoria de Recursos Naturais -

DIREN, mais especificamente Departamento de Recursos Florestais - DEREF do 

IBAMA; 

Sistema de controle e fiscalização das atividades florestais da Diretoria de Controle 

e Fiscalização - DIRCOF do IBAMA e 

Areas que compreendem os estados da Amazônia Legal e a Região da Mata 

Atlântica (Extremo Sul da Bahia). 

5.1.1. Caracterização da área 

O estudo foi desenvolvido em Florestas Naturais Tropicais englobando duas áreas 

distintas: Amazônia Legal e Mata Atlântica (Sul e Extremo Sul da Bahia). Nestas duas regiões 
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foram tomados como base de trabalho os Planos de Manejo Florestal em regime de 

Rendimento Sustentado - PMFS implantados e desenvolvidos pela iniciativa privada. 

Para um melhor entendimento (oram descritas essas duas formações tlorestais 

separadamente. 
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FIGURA Ol - Mapa da Amazonia Legal e suas formações tlorestais 



.S3 

5.1.2 Descrição da vegetação da Amazônia Legal 

A região da Amazônia Legal engloba os estados: Acre, Amapá, Amazonas, Maranhão, 

Mato Grosso, Pará, Rondônia, Roraima e Tocantins a área de Amazônia Brasileira é de 

1 648 000 km2 ou 364.800 000 de hectares, o que equivale a 40% do território nacional 

(TABELA 01). E cortada pela linha do equador e suas latitudes extremas são 5°6' ao norte e 

13° ao sul (BRAGA, 1991). 

TABELA 01 - Area dos Estados que compõem a Amazônia Legal 

ESTADO ÁREA(km2) % EM RELAÇAO 
AO PAÍS 

% EM RELAÇAO A 
AMAZÔNIA LEGAL 

ACRE 152.589 1,80 3,50 

AMAPÁ 140.276 1.70 2.80 

AMAZONAS 1.567.125 18,5 31,3 

M A R A N H A O H 257.451 3,00 5,10 

MATO GROSSO 881.001 10,3 17,6 

PARA 1.248.042 14,6 24,9 

RONDON1A . 243.044 2,80 4,90 

RORAIMA 230.104 2,70 4,60 

TOCANTINS 286.706 3.40 5,70 

TOTAL 5.006338 - -

Fonte: SUDAM /PNUD(1994) 

(*) - Arca dentro da Amazônia Legal 

A Amazônia possui a maior reserva de floresta tropical do mundo, distribuída numa 

área superior a 5,5 milhões de quilômetros quadrados. A maior parte (67%) desta imensa 

reserva florestal está localizada em território brasileiro. Nesta imensa área existem duas sub-

regiões distintas e típicas: as chamadas terras de várzeas e as terras firmes. As várzeas se 
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estendem ao longo dos grandes rios e sofrem inundações diárias devido ao efeito das mares 

(baixo Amazonas), ou grande inundações anuais pelas cheias (SUDAM/PNUD, 1994). 

As florestas tropicais apresentam-se sob forma de um grande mosaico constituído por 

trechos de florestas climáticas e trechos representativos das diversas fases sucessionais, em 

decorrência do regime de perturbação natural e das ações antrópicas. 

A estrutura e a dinâmica das florestas naturais são adaptadas as condições do sitio. 

Durante toda a evolução da vegetação florestal, as condições climáticas tem oscilado com o 

tempo se modificando no espaço. 

A Amazônia é uma das mais importantes regiões fitogeográflcas do mundo. Pertence 

ao domínio da floresta latifoliada perene. Além disso, possui um imensurável patrimônio 

genético, sob forma de milhares de espécies animais e vegetais; um ciclo hidrológico da maior 

bacia hidrográfica mundial, responsável por 20% de toda água que é lançada no oceano, e. um 

rico subsolo que oculta um vasto patrimônio em riquezas minerais. 

Apesar de sua grandiosidade, o ecossistema amazônico é constituído de uma área 

característica, onde grande parte é considerada homogênea, muito embora as sub - áreas 

possuam diversas especificidades, apresentando variações de paisagens para uma determinada 

região. Isto ocorre, principalmente, devido aos variados tipos de vegetação presentes. 

Quanto à classificação das fltofisionomias da Amazônia, existem várias terminologias 

que são empregadas, de acordo com cada autor. A título de exemplo, Braga (1979 apud 

FUN ATURA/UTO, 1995), dividiu a vegetação em 09 (nove) tipos: Floresta de Terra Firme, 

Floresta de Várzea, Floresta de Igapó, Manguezais, Campos de Várzea. Campos de Terra 

Firme, Campinas, Vegetação Serrana e Vegetação de Restinga; já VELOSO & GOES-

FILHO, 1982 apud FUNATURA/ITTO, 1995 propuseram a divisão da cobertura vegetal 

brasileira em 09 (nove) regiões fitoecológicas, destacando-se para a região Amazônica: as 

Florestas Ombrófila Densa, Ombrófila Aberta e Ombrófila Mista, sendo que por sua vez, 
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es tas 03 ( três) t ipo log ias florestais fo ram subd iv id idas em Flores ta Aluvia l , F lores ta d e Te r ra s 

Baixas , F lores ta S u b m o n t a n a e Flores ta Montana . 

Inúmeros outros trabalhos de fitofisionomias existem, porém, o trabalho pioneiro 

mais completo, inclusive com coleta de dados de campo, e do qual derivam muitos outros 

tipos de classificações, foi o realizado pelo Projeto RADAMBRASIL na década de 70. A 

floresta de terra firme que ocupa aproximadamente 00% da Amazônia Brasileira (TABELA 

02), tem sofrido progressivamente um processo de redução, face a sua derrubada para fins 

agropecuários. 

TABELA 02 - Área em km2 dos principais tipos florestais da Amazônia Legal 

TIPOS FLORESTAIS 

1. Floresta de "I erra - Finne 

ÁREA (km2) 

- Florestas Densas 3.303.000 

- Floresta Densas com lianas 100.000 

- Florestas Abertas com bambus 85.000 

- Florestas de Encostas 1().()()() 

- Campina Alta ou Campinarana 30.000 

- Florestas Secas 15.000 

2. Florestas de Várzeas 55.000 

3. Florestas de Igapó 15.000 

4. Florestas de Mangue 1.000 

5. Campinas 34.000 

TOTAL 3.648.000 

Fonte: Projeto BIONTE. 1997 

O desmatamento que é a maior causa da remoção total da floresta (corte raso da 

floresta) para fins agropecuários, na Amazônia, apresentou incremento elevado na década de 

80, em função de uma série de políticas públicas equivocadas. Nos últimos anos os índices de 

desmatamento apresentaram redução, principalmente em decorrência dos problemas 
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econômicos do pais. No entanto, as causas relacionadas com o desmatamento e a utilização 

não sustentada dos recursos tlorestais continuam latentes. Alguns estados como Rondônia e. 

Pará já, em 1989 apesar das controvérsias dos dados, apresentavam índices elevados de área 

desmatada (TABELA 03). 

TABELA 03 - l axa anual de desmatamento baito (km"/ano) na Amazônia Legal de ¡978 a 

1001 

ESTADO 

ACRE 

1978- 1989 

* 620 

87 - 88 - 89 

540 

89 - 90 

550 

9 0 - 9 1 

380 

AMAPA 60 130 250 410 

AMAZONAS 1.510 1.180 520 980 

MARANHAO 2.450 1.420 1.100 670 

MATO GROSSO 5.140 5.960 4.020 2.840 

PARA 

RONDONÍÃ 

6.990 5.750 

1.4 >0 

4.890 3.780 PARA 

RONDONÍÃ 2.340 

5.750 

1.4 >0 1 .(»70 1.1 10 

RORAIMA 290 630 150 420 

TOCANTINS 1.650 730 580 440 

TOTAL 21.130 17.860 13.810 11.130 

Fonte: Projeto BIONTE. 1997 

5.1.3. Descrição do Complexo Mata Atlântica - Sul e Extremo Sul da Bahia 

O Complexo Mata Atlântica ou floresta tropical atlântica ou simplesmente Mata 

Atlântica compreendem um ecossistema reconhecido internacionalmente pela sua 

biodiversidade e endemismo onde pesquisas apontam em torno de 450 espécies de árvores por 

hectare de floresta, onde espécies como o pau- brasil (Caesalpinici echinata), o jacarandá-da-

Bahia (Üalbcrgia nigra) e a braúna (Melanoxi/on brauna), quase não mais existem. 
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O conceito de Mata Atlântica adotado segundo o Projeto de Lei n.° 3.285/92 é: "O 

espaço que contém aspectos fitogeográficos e botânicos que tenham influências das condições 

climatológicas peculiares do mar (JOLY, 1970). incluindo as áreas associadas delimitadas 

segundo o Mapa de Vegetação do Brasil, IBGE (1993), que inclui as Florestas Ombrótilas 

Densas, Floresta Ombrófila Mista, Floresta Ombrófila Aberta, Floresta Estacionai 

Semidecidual e Florestas Estacionai Decidual, mangue/ais. restingas e campos de altitudes 

associados, brejos interioranos e encraves florestais da Região Nordeste". 

No Sul e Extremo Sul da Bahia o complexo Mata Atlântica segundo VELLOSO 

(1966) é formado por uma Província Atlântica subdividida em Floresta Pluvial Tropical, 

limitada pelas florestas perenifolias sul - baianas também denominadas Floresta Pluvial 

Estacionai Tropical e a Floresta Pluvial Subtropical Ainda RIZZINI & COIMBRA - FILHO 

(1988), consideram Mata Atlântica as florestas ombrófllas densas do litoral e as florestas 

caducifólias e semicaducifolias do interior, nestas incluídas tanto as matas do Planalto 

Central, quanto as da área litorânea da Região Nordeste. 

Com vistas a esclarecer como estão distribuídos os remanescentes florestais da Mata 

Atlântica na região Nordeste, o Plano de Ação para a Mata Atlântica, FUNDAÇÃO SOS 

MATA ATLÁNTICA 1997, estabeleceu arbitrariamente cinco categorias de cobertura 

florestais que são: 

- Remanescentes florestais contínuos, com densidade de cobertura superior a 90%; 

- Remanescentes florestais de alta densidade, com 70 a 90% de cobertura; 

- Remanescentes florestais de média densidade, com 70 a 30% de cobertura; 

- Remanescentes florestais de baixa densidade, com 30 a 10% de cobertura; e 

- Ecossistemas associados, limitados a restingas e manguezais. 
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T A B E L A 0 4 - R e m a n e s c e n t e s da M a t a At lânt ica para a R e g i ã o N o r d e s t e 

ESTADO 
AREA 

Kmz 
REMANESCENTE 

(mais dc 90%) 
REMANESCENTE 

(mais dc 71)%) 
REMANESCENTE 

(total) 
Knr % knr % knr % 

NORDESTE 

Ceará 145.694 0 0 0 0 241 0.17 

Rio Grande do Norte 51167 0 0 0 0 1.63 1 3.07 

Paraíba 53.958 23 0.04 23 0.04 <>90 1.28 

Pernambuco 101.023 15 0.01 0.03 1.016 1.01 

Alagoas 29.107 0 0 7 0.02 843 2.90 

Sergipe 21.86:) 0 0 0 0 241 . 1.10 

Bahia 566.978 863 0.1 5 2.468 0.47 21.979 3.88 

TOTAL 971.790 901 0.09 2.71 1 0.28 26.641 2.74 

FONTE: Plano dc Ação para a Mata Atlântica. 1991 

A área onde foi desenvolvido o trabalho de coleta dos dados corresponde a 70.816 

km", envolvendo 103 municípios baianos. Nesta área, estão distribuídos 4 (quatro escritórios 

regionais do IBAMA localizados nos municípios de: Santo Antônio de Jesus que abrange 39 

municípios, com área total de 13.555 km2, Ilhéus que abrange 41 municípios com área total de 

18.422 km2: Eunápolis que abrange 10 municípios com área total de 14.948 km2\ 
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FIGURA 02 - Mapa localizando a Região onde foram feitos os levantamentos de campo no 

BIOMA Mata Atlântica 
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5.1.4. Formulários utilizados para acompanhar e vistoriar os PMFS no campo 

Com o objetivo de unificar as vistorias de campo ZACHOW, 1990 elaborou uma 

serie formulário que constam no anexo . 

Os Formulários citados serviram de base para fazer as vistorias de campo, e mostrar 

através dos levantamentos feitos como e qual é o comportamento das atividades que foram 

previstas para serem desenvolvidas nos PMFS. A grande falha que ocorreu neste processo 

foi a inexistência de um sistema que pudesse armazenar os dados coletados por estes 

formulários, e, onde os quais poderiam fornecer subsídios para estabelecer parâmetros reais 

para a análise e avaliação dos PMFS nas vistorias futuras. 

Pode- se verificar que uma das maiores dificuldades que se observou é que antes da 

elaboração destes formulários não existia nenhuma padronização com relação a sistemática 

adotada para se fazer as vistorias e acompanhamento dos PMFS no campo. As mesmas eram 

feitas conforme a conveniência do Técnico responsável, não havia nenhuma coleta de 

informação e nem menos a conferência de um determinado parâmetro definido no PMFS e se 

o mesmo foi estabelecido no campo. Isto causou uma grande perda de informações e um 

completo descrédito quanto aos PMFS, pois a elaboração dos mesmos envolvia um alto custo 

para os empresários, e as informações não eram conferidas no campo, com esta atitude muitos 

PMFS começaram a ser elaborados sem ao menos o Técnico conhecer a área onde era para ser 

implantado PMFS, fazendo os mesmos em série e no escritório. Criou - se então a imagem de 

que o PMFS era apenas um instrumento para legalizar a madeira perante ao Órgão 

Competente, no caso o IBAMA. 

Como pode -se verificar as vistorias e o acompanhamento dos PMFS, de uma forma 

unificadas só tiveram início nos anos 90 com a edição da Instrução Normativa n.° 080/90, 

sendo que a partir desta data as mesmas não tiveram uma regularidade em função de uma falta 
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de planejamento, falta de recursos e de uma seriedade maior por parte do IBAMA em 

priorizar as vistorias dos PMFS e não as ações repressivas de fiscalização que não dão 

resposta nenhuma ao uso racional dos recursos florestais 

5.2. Métodos 

5.2.1. Desenvolvimento das metodologias 

Para o desenvolvimento da metodologia aplicada foram observados duas partes 

distintas que são: primeira parte, que baseou na avaliação de todos os PMFS protocolados no 

IBAMA. conforme parâmetros estabelecidos e a segunda parte que envolveu os 

levantamentos de campo dos PMFS selecionados na primeira parte. 

5.2.1.1. Primeira parte 

A primeira parte dos trabalhos de coleta das informações consistiu em se fazer uma 

análise de escritório de todos os PMFS protocolados no IBAMA. Para isto foi elaborado um 

formulário específico que contemplava a região da Amazônia Legal e Sul e Extremo Sul da 

Bahia que compreendeu o levantamento das seguintes informações: 

I. Nome do detentor do Plano; 

II. Ano de Início; 

III. Número do Protocolo; 

IV. Validade da autorização; 

V. Área total abrangida pelo Plano; 

VI. Área já autorizada para exploração; 

VII. Volume total de madeira a ser explorado na área do Plano, 
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VIU. Volume Autorizado para a exploração, 

IX. Número de explorações já realizadas; 

X. Número das autorizações de exploração; 

XI. Volume de Mogno já autorizado para a exploração; 

XII. Volume de Virola já autorizado para a exploração; 

XIII. Município e Unidade da Federação(UF) onde o Plano está sendo executado. 

5.2.1.1.1 Critérios para classificação dos PMFS 

Na coleta de informações foram utilizados critérios que obedeceram aspectos legais e 

técnicos para a Suspensão e Cancelamento dos PMFS, como descritos a seguir. 

5.2.1.2.1 . Motivos para suspensão 

l. Falta de responsável técnico; 

II Falta de apresentação de relatório pré e pós exploratório, ou justificativa 

técnica; 

III. Detentor com débito consolidado(falta de pagamento de taxa de reposição 

florestal) junto ao IBAMA; 

IV. Áreas com problemas fundiários decorrentes de invasão; 

V. Inventário florestal contínuo com número insuficiente de parcelas permanentes 

ou não apresentado, 

VI. Falta de averbação da Reserva Legal . 

VII. Falta apresentar o Termo de Manutenção da Floresta manejada averbado; 

VI 11. Com pendências não cumprida, apontada em laudo de vistoria; 
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IX. Aprovado em desacordo com a legislação vigente. 

X. Sem medição das Parcelas Permanentes; 

XI. PMFS paralisado, sem justificativa técnica; 

XII. PMFS localizado em área do entorno de Unidade de Conservação; 

XIII. PMFS com Ação Civil Pública; 

XIV. Falta de relatório do Inventário Contínuo; 

XV. Falta de demarcação da área da Reserva Legal; 

XVI. Não foram realizadas as atividades constantes do PMFS(planejamento de 

estradas, ramais de arraste, direção de queda, etc ); 

XVII. Ausência de parcelas permanentes(não marcadas e levantadas); 

XVIII. Utilização de máquinas e equipamentos não compatíveis com o solo e tipologia 

florestal; 

XIX. Falta de manutenção da divisão (limites) dos talhões e de sua identificação; 

XX. Não observância do diâmetro mínimo de corte(=ou>45 cm de DAP), 

XXI. Extração de árvores não previstas na Autorização de Exploração; 

XXII. Falta de identificação e marcação das matrizes ou porta - sementes; 

XXIII. Não implantação dos tratos silviculturais previstos no PMFS, 

XXIV. Extração sem identificação e marcação das árvores a serem exploradas; 

XXV. Ausência de placas de identificação do PMFS e talhões anuais e: 

XXVI. Exploração florestal mal executada, onde não foram tomados os devidos 

cuidados com as árvores remanescentes; 

XXVII. Desperdício de material lenhoso na floresta, galhadas, altura de corte acima de 

0,30 cm, sem justificativa técnica (árvores com sapopemas); 

XXVIII.Falta a demarcação da Reserva Legal. 
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5.2.1.2.2. Motivos de Cancelamentos 

I. PMFS de empresas falida e sem transferência do empreendimento; 

II. PMFS paralisados ha mais de cinco anos sem justificativa técnica 

caracterizando o abandono do Projeto: 

III. Extração de espécies imunes ao corte; 

IV. Extração ou derrubada de árvores matrizes ou porta - sementes; 

V. Extração de árvores com DAP ou CAP menores do que os determinados no 

PMFS; 

VI. Extração de volume acima do autorizado para a exploração florestal 

(orientação técnica - tolerar até 10% a mais do autorizado): 

VII. Extração na área de Reserva Legal, desde que esta não estava contemplado 

com PMFS; 

VIII. Impactos causados pelas atividades de extração tenham sido grandes; 

IX. Área do PMFS queimada em mais de 50%; 

X. Retirada de um volume acima do previsto de grupo de árvores num mesmo 

local causando a presença de grandes clareiras; 

XI. Área do PMFS convertida em pastagens ou agricultura; 

XII. PMFS inexistente; 

XIII. PMFS não encontrado; e 

XIV. PMFS em áreas indígena. 

OBSERVAÇÃO: Muitos desses itens citados são específicos para cada região, e não 

servem de parâmetros para todas as áreas levantadas. 
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Quando da triagem dos PMFS surgiram outros motivos de Cancelamento e Suspensão, 

não previstos nos itens acima citados. Para racionalizar as informações coletadas os critérios 

foram reunidos em 4 (quatro) grupos assim distribuídos: Fundiário, Técnico, l.egal e Outros, 

conforme TABELA 05. 

TABELA 05 - Grupos de motivos para suspensão ou cancelamento dos PMFS, na primeira 

fase de escritório 

MOTIVOS 

1 - Falia dc responsável I ccnico 

GRUPO 

T 

2 - Falia de apresentação de relatório pre c pós exploratório ou justificativa técnica T 

3 - Detentor com debito consolidado L 

4 - Areas coin problemas fundiários decorrentes de invasão F 

5 - Inventário flor. contínuo com núm. insuficiente de parc. penn. Ou não apresentado T 

6 - Falta do Termo de Manutenção de Floresta manejada averbada L 

7 - Com pendencias não cumpridas, apontadas cm laudo de vistorias T 

8 - Aprovado cm desacordo com a legislação vigente L 

9 - Sem medição das Parcelas Permanentes T 

10 - PMFS localizado cm área do entorno dc Unidade dc Conserv ação L 

11 - PMFS com Ação Pública L 

12 - Falta dc relatório do inventário contínuo T 

13 - Falta de demarcação da área da Reserva Legal T 

14 - Não foram realizadas as atividades constantes do PMFS) T 

15 - Falta de manutenção da divisão (limites) dos talhões e de sua identificação T 

16 - Falta de identificação e marcação das matrizes ou porta-sementes T 

17 - Não realização dos tratos silviculturais previstos no PMFS T 

18 - Extração sem identificação e marcação das árvores a serem exploradas T 

19 - Ausência de placas de identificação do PMFS e talhões anuais T 



T A B E L A 05 - Grupos de motivos para suspensão ou cance lamento dos PMFS, na primeira 

fase de escritório. ( c o n t i n u a ç ã o ) 

MOTIVOS GRUPO 

20 - Falta dc avcrbação da área dc Reserva Legal L 

21 - PMFS de empresa falida c sem transferencia do empreendimento O 

22 - PMFS paralisado há mais dc cinco anos sem justificativa tccnica O 

23 - Extração dc cspécics imunes ao corte L 

24 - Extração ou derrubada dc árvores matrizes ou porta-sementes T 

25 - Extração de árvores com DAP (CAP) menores do que os determinados no PMFS T 

26 - Extração de árv ores dc especies não previstas na Autor, de Exploração Florestal T 

27 - Extração dc volume acuna do autorizado para a exploração florestal (orientação técnica - tolerar 

até 10% a mais do autorizado) 

1 

28 - Extração na área de Reserva Legal, desde que não seja contemplado no Projeto T 

29 - Impactos causados pelas ativ idades de extração tenham sido grandes T 

30 - Arca do PMFS queimada cm mais dc 50%. O 

31 - Arca do PMFS convertida cm pastagens ou agricultura O 

32 - PMFS inexistente O 

33 - PMFS não encontrado 0 

34 - PMFS em indígena F 

35 - Cancelado antes da triagem por estar dentro da RESEX Chico Mendes F 

36 - Problemas fundiários(falta ser criada a Floresta Estadual) L 

37 - Proprietário solicitou cancelamento L 

38 - Retirada de volume acima do previsto de um grupo de árvores num mesmo local causando a 

presença de clareiras 

T 

39 - Sem vistoria T 

40 - Utilização indevida da ATPF L 

41 - Area indígena L 

GRUPOS: F - Fundiário: T - Técnico: L - Legal; O - Outros 
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5.2.1.2.3. Segunda parte 

A segunda parte do trabalho consistiu em se fazer os levantamentos de campo 

propriamente ditos. Para que os trabalhos fossem realmente baseados nos PMFS em 

desenvolvimento, optou-se por utilizar a classificação anterior onde foram selecionados 

apenas os PMFS considerados APTOS, isto para os PMFS em operação na Amazônia legal 

sendo que para os da Mata Atlântica foram levantados todos, inclusive os suspensos e 

cancelados. Neste Questionário os itens foram divididos em Aspecto Formais, Aspectos 

Técnicos e Legais e Estritamente Técnicos. Esta separação foi feita para se distinguir com 

maior clareza as informações que iriam ser coletadas, sendo que os aspectos formais eram 

formadas pela identificação do Detentor do PMFS e o respectivo Técnico responsável pela 

elaboração e Execução do PMFS. Os Aspectos Técnicos e Legais englobam exigências 

técnicas básicas para a elaboração e execução de um PMFS devendo observar as 

determinações legais existentes e em vigor. Os Aspectos Estritamente Técnicos foram aqueles 

acrescentados e que realmente deveriam compor um PMFS para que o mesmo cumprisse com 

seus objetivos e atendesse realmente os parâmetros de Sustentabilidade. 

Para o desenvolvimento desta Segunda parte do trabalho foi elaborado um formulário 

que foi utilizado para a coleta das informações de campo, e que é composto de um 

questionário que consta das seguintes informações expostas no QUADRO 01 Foram coletadas 

os dados de escritório e conferidos no campo (Ficha em Anexo II). 
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Q U A D R O Ol - I n f o r m a ç õ e s q u e f azem par t e do ques t ioná r io e l a b o r a d o para ava l i ação de 

escr i tór io e c a m p o d o s P M F S 

ITENS PRINCIPAIS DISCRIMINAÇÃO DOS ITENS 

Vistorias 

Vistoria Previa (VP) 

Vistorias Vistoria dc Acompanhamento (VA) 

ASPECTOS FORMAIS 

1. IDENTIFICAÇÃO DO PROJETO 

1. ! - Protocolo 

1. IDENTIFICAÇÃO DO PROJETO 

1.2 - Nome do Detentor 

1. IDENTIFICAÇÃO DO PROJETO 1.3 - Denominação da Propriedade 1. IDENTIFICAÇÃO DO PROJETO 

1.4 - Município 

1. IDENTIFICAÇÃO DO PROJETO 

1.5 -• Localidade 

1. IDENTIFICAÇÃO DO PROJETO 

1.6- Arca <±i propriedade 

1. IDENTIFICAÇÃO DO PROJETO 

1.7- Area do Projeto 

2. RESPONSABILIDADE TF.CNICA 

2.1 -Técnico Responsável pela elaboração 

do PMFS. 2. RESPONSABILIDADE TF.CNICA 

2.2 - Técnico Responsável pela execução do 

PMFS. 

ASPECTOS TECNICOS LEGAIS 

3. DETERMINAÇÕES TECNICAS 

3.1 MAPA 

3. DETERMINAÇÕES TECNICAS 

3.1 MAPA 

3.1.1 - Limites c confrontantes 3. DETERMINAÇÕES TECNICAS 

3.1 MAPA 

3.1.2 - Hidrografia 

3. DETERMINAÇÕES TECNICAS 

3.1 MAPA 

3.1.3 - Estradas 

3. DETERMINAÇÕES TECNICAS 

3.1 MAPA 
3.1.4 - Infra - estrutura 

3. DETERMINAÇÕES TECNICAS 

3.1 MAPA 
3.1.5- Coordenadas Geográficas 

3. DETERMINAÇÕES TECNICAS 

3.1 MAPA 

3.1.6 - Unidades dc Produção(N." talhões) 

áreas de manejo 

3. DETERMINAÇÕES TECNICAS 

3.1 MAPA 

3.1.7- Placas de identificação do PMFS. 

conforme exigências estabelecidas 

3. DETERMINAÇÕES TECNICAS 

3.1 MAPA 

3.1.8 - Acciros. picadas principais c 

secundárias 

3. DETERMINAÇÕES TECNICAS 

3.1 MAPA 

3.1.9 - Parcelas permanentes 

3. DETERMINAÇÕES TECNICAS 

3.1 MAPA 

3.1.10 - Arvores matrizes 

3. DETERMINAÇÕES TECNICAS 

3.1 MAPA 

3.1.11 - Pátios de estocagem(esplanadas) 

3. DETERMINAÇÕES TECNICAS 

3.1 MAPA 

3.1.12 - Relevo 
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Q U A D R O Ol - I n f o r m a ç õ e s q u e fazem par t e do ques t ioná r io e l a b o r a d o para ava l i ação de 

escr i tór io e c a m p o d o s P M F S (continuação) 

ITF.NS PRINCIPAIS DISCRIMINAÇÃO DOS ITENS 

3.2 INVENTÁRIO FLORESTAL 

3 - .2.1 Parcelas Temporárias (PT) 

3.2 INVENTÁRIO FLORESTAL 3.2.2 - Parcelas Permanentes (PP) 3.2 INVENTÁRIO FLORESTAL 

3.2.3 - Dimensões c Formas das Parcelas 

Permanentes 

3.2 INVENTÁRIO FLORESTAL 

3.2.4 - Dimensões c formas das Parcelas 

Temporárias 

3.2 INVENTÁRIO FLORESTAL 

3.2.5 - Foram observ adas as especies de 

interesse econômico citados no PMFS 

3.2 INVENTÁRIO FLORESTAL 

3.2.6 - Foram observadas as áreas dc 

exploração indicadas no PMFS 

3.2 INVENTÁRIO FLORESTAL 

3.2.7 - Foram marcadas as árv ores com 

diámetros comerciais para a 

exploração 

3.2.8 - Foi efetuado o inventário 

cxpcdilo( mapeamento logístico das 

espécies que serão exploradas no 

talhão anual) 

3.2.9 - Foi efetuado o inventário a nível de 

100% para as espécies que irão ser 

exploradas para o talhão anual de 

exploração 

3 .2.10 - No sistema dc exploração foi 

utilizado: abale, arraste, transporte 

com equipamentos como: Skider. 

guincho c outros. 

3.2.11 - Nível dc impacto causado pela 

exploração foi: pequeno, médio, 

grande 

3.2.12 - Há indícios dccorrcntcs da 

implantação do PMFS como: erosão, 

degradação, riscos de incêndios e 

outros. 
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Q U A D R O Ol - I n f o r m a ç õ e s q u e fazem par te do ques t ioná r io e l a b o r a d o para ava l i ação de 

escr i tór io e c a m p o d o s PM KS (continuação) 

ITENS PRINCIPAIS DISCRIMINAÇÃO DOS ITENS 

3.3.1 LEVANTAMENTOS A SEREM 

EFETUADOS 

3.3.1.1 - VISTORIA PRÉVIA(VP) 

3.3.1.1 - Conferir pelo menos 2(duas) parcelas 

temporárias cm diferentes pontos do PMFS. 

identificando as espécies pelo nome comum c 

medindo o DAP ou CAP das árvores com diâmetro 

comcrcial(acima de 45 cm DAP) 

3 .3 .1 .2-VISTORIA DE 

ACOMPANHAMENTO (VA) 

3.3.1.2 - Conferir os dados coletados numa Parcela 

Pcrmancntc(PP).escolhida aleatoriamente, observando 

- se o caminhamcnlo dc medição utilizado pelo 

técnico responsável pela implantação da mesma e 

apresentado no PMFS. Devem ser medidos os 

diámctros(DAP ou CAP ) na altura de 1.30 m c 

identificando as espécies através de seu nome comum 

dc pelo menos 20 árvores, abrangendo todas as classes 

de DAP. a partir dc 47 cm de CAP ou 15 cm dc DAP 

3.3.1.2.1 - LEVANTAMENTO DE 

ESPÉCIES NA ÁREA 

MANEJADA 

3.3. i .2.1 - Conferir numa área 

aleatoriamente escolhida as especie 

citadas no PMFS 

3.3.1.2.2 - LEVANTAMENTO NAS 

ESPLANADAS 

3.3.1.2.2 - Caso estar havendo exploração 

faz.cr a cubagcin das árvores que 

se encontram na esplanada. 

3.3.1.2.3 - TRATOS SILVICULTURAS 3.3.1.2.3 -Conferir no campo sc os tratos 

silviculturais previstos no PMFS 

estão sendo executados . 

4. CONSIDERAÇÕES GERAIS 

4.1 - INFRA - ESTRUTURA DE APOIO 

4.1.1 - Estradas de apoio(principal) 

4.1 - INFRA - ESTRUTURA DE APOIO 4.1.2 — Estradas secundárias 

4.1.3 - Apoio Logístico da Empresa 

4.2.1 - Recomendações 

4.2.2 - Pendências 

Procedimentos com respeito ao 

Cumprimento das exigências feitas 

4 . 2 - PENDÊNCIAS E 

RECOMENDAÇÕES 

CONFERIDAS 

NO CAMPO 

4.1.2 — Estradas secundárias 

4.1.3 - Apoio Logístico da Empresa 

4.2.1 - Recomendações 

4.2.2 - Pendências 

Procedimentos com respeito ao 

Cumprimento das exigências feitas 
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Q U A D R O 01 - I n f o r m a ç õ e s q u e fazem par te do ques t ioná r io e l a b o r a d o para ava l i ação de 

escritório e campo dos PMFS (continuação) 

ITF.NS PRINCIPAIS | DISCRIMINAÇÃO DOS ITENS 
ASPECTOS ESTRITAMENTE TECNICOS 

5. CONSIDERAÇÕES SOBRE 0 
MANEJO FLORESTAL 
SUSTENTÁVEL, CONFORME 
SUGERIDO EM INTRODUÇÃO AO 
MANEJO E ECONOMIA DE 
FLORESTAS, HOSOKAVVA (IWX) 

5.1 - Para o monitoramento continuo dos PMFS. foi 
incluido um modelo analógico (como Monocíclico ou 
policiclico) que possa avaliar com Segurança as 
atividades previstas? 

5. CONSIDERAÇÕES SOBRE 0 
MANEJO FLORESTAL 
SUSTENTÁVEL, CONFORME 
SUGERIDO EM INTRODUÇÃO AO 
MANEJO E ECONOMIA DE 
FLORESTAS, HOSOKAVVA (IWX) 5.2 - Nas características estruturais básicas dos PMFS 

foram definidas formas de monitoramento através dc 
modelos analógicos levando - se cm consideração a 
distribuição do número dc árvores, bitolas comerciais, 
rendas baitas do sortimento por espécie, cm classe 
diamétrica ? 

5. CONSIDERAÇÕES SOBRE 0 
MANEJO FLORESTAL 
SUSTENTÁVEL, CONFORME 
SUGERIDO EM INTRODUÇÃO AO 
MANEJO E ECONOMIA DE 
FLORESTAS, HOSOKAVVA (IWX) 

5.3 - Foram definidos parâmetros quantitativos 
observando - se as reduções de áreas transversais por 
espécies c classes diamétrica (assegurar um mínimo 
de todas as espécies, por classes diamétrica. 
biodiversidade cm função das colheitas futuras)? 

5. CONSIDERAÇÕES SOBRE 0 
MANEJO FLORESTAL 
SUSTENTÁVEL, CONFORME 
SUGERIDO EM INTRODUÇÃO AO 
MANEJO E ECONOMIA DE 
FLORESTAS, HOSOKAVVA (IWX) 

5.4 - Quanto à estrutura florestal regulada sob regime 
florestal sustentável pojiòícliço foram observados os 
seguintes itens: 4 

5.4.1 - a) Qiiántificação dos parâmetros dinâmicos 
antes da intervenção: 

Carrcamento de sedimentos 
processos de cutrofização 
levantamento das oscilações 
informações sobre regime hídrico 

5.4.2 - c) Para a implementação da estrutura florestal 
regulada dc produção continua foram observados os 
mecanismos de previsão, controle e correção? 
5.5 - Na implementação da estrutura regulada dc 
produção contínua foram observadas os seguintes 
itens: 

Caracterização da situação atual 
Intervenção 
Monitoramento dos ecossistemas 
Otimização do consumo dos produtos 

florestais 
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Q U A D R O Ol - Informações que fazem parte do questionário elaborado para avaliação de 

escritório e campo dos PM KS (continuação) 

ITENS PRINCIPAIS DISCRIMINAÇÃO DOS ITENS 

5.6 - Na caracterização da situação atual foram observados os 

seguintes itens: 

Delimitação das micro - bacias 

Características sociais 

Gcomorfologia. hidrografia c vias dc acesso 

Inventário floristico (gramíneas, herbáceas, plantas 

medicinais, cxtralivistas. frutíferas etc.) 

5.7 - No inventário Florestal foi levantado: 

Classes dc capacidade produtiva(sítios) 

Grupos homogêneos de florestas c sua distribuição 

N." dc árvores, volume, área transversal c sortimento dc 

bitolas comerciais 

Valor da renda bruta 

Sanidade 

Vitalidade cm função da especie c classe diamétrica 

Classificação c o mapeamento da capacidade produtiva 

Levantamento do estoque de sementes vivas, distribuição 

horizontal c vertical, poder de germinação c longevidade 

Levantamento da regeneração 

5.8 - Com relação às informações estatísticas c dinâmica das 

micro - bacias foram efetuados os seguintes levantamentos: 

Análise da água antes da intervenção 

Análise da água após a intervenção 

Monitoramento da erosão superficial 

Controle dinâmico da ictiofauna, fauna terrestre, entorno 

- fauna. avifauna.etc. 

5.9 - Foram instaladas parcelas permanentes que possam 

determinar o intervalo de plasticidade do ecossistema (tempo 

determinado para a volta ao nível inicial ou seja velocidade de 

crescimento)? 

5.10 - Com relação à intervenção na floresta. Qual foi a taxa de 

intervenção definida com relação às espécies comerciais? 

5.11 - Para uma intervenção na floresta com objetivo de 

exploração, quantas etapas foram definidas: 
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Q U A D R O Ol - Informações que fazem parte do questionário elaborado para avaliação de 

escritório e campo dos PM KS (continuação) 

ITENS PRINCIPAIS DISCRIMINAÇÃO DOS ITENS 

5.12 - Foram definidos métodos dc monitoramento dos estoques 

vivos remanescentes dc árvores, regenerações e sementes em função 

da unidade dc produção'.' 

5.13 - Foi definido um estudo de mercado para espécies ainda não 

estabelecidas no mercado madcirciro (vcrticali/.ação da atividade de 

industrial i/.ação'.' 

5.14 - Para o monitoramento dos ecossistemas foram definidos 

formas em relação a: 

Sucessão de vegetação 

Doenças 

Pragas 

Danos ao ecossistema 

Outros 

5.15 - Para o monitoramento das micro - bacias foram observados 

os Seguintes itens: 

Análise dos nutrientes! K. Fe. etc.) 

Lixiviação 

Eutrofixação 

Qualidade aparente 

Outros 

5.16 - Para o monitoramento do consumo dc produtos 

f!orestais(preços justos, custos compatíveis, alternativas de 

substituição dc matéria prima, desenvolvimento de tecnologias mais 

adequadas à realidade regional c outros, foi elaborado algum 

sistema? 

5.17 - Foi definida, para efeito de exploração com resguardo da 

biodiversidade reduções de diversidades por espécie e classes 

diamétrica? 

5 . 1 8 - Em caso afirmativo, qual foi a taxa de redução por espécie e 

classes diamétrica? 

5.19 - Foi elaborado unia forma para monitorar cliente, produtor c 

os produtos que são comprados, consumidos com especificação c 

preço ( madeira no mercado) c a distância dos produtos ao 

mercado? 
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Os itens que compõem o Q U A D R O 01, foram levantados conforme descrito a seguir. 

VISTORIA PREVIA - VP 

Esta vistoria abrangeu uma conferência em toda área onde foi implantado o PMFS Os 

itens mais importantes checados foram: localização da área do PMFS, identificação do 

PMFS, demarcação das unidades de produções anuais, marcação das matrizes porta sementes, 

estabelecimento das parcelas temporárias do inventário de reconhecimento da área. 

estabelecimento da parcela permanente da unidade de produção anual e demais prerrogativas 

que compõe a ficha de vistoria de campo elaborada para esta coleta (Anexo). 

VISTORIA DF. ACOMPANHAMENTO - VA 

Na vistoria de acompanhamento foram conferidos no campo os seguintes itens da 

unidade de produção anual prevista para ser explorada no ano vigente: o mapa de exploração 

com todas as informações nele definidas como marcação das árvores que irão ser colhidas, 

marcação das matrizes porta sementes, identificação das unidades de produção através de seus 

limites, parcela permanente, locação dos pátios de estocagem, picadas principais e estradas. 

I - IDENTIFICAÇÃO DO PROJETO 

Este item foi contemplado com as informações cartorárias dos PMFS, tais como: 

protocolo, nome do detentor, denominação da propriedade. Município, localidade, área da 

propriedade e área do PMFS. 

I I - Protocolo 

Com o número do protocolo junto ao órgão competente e sua respectiva data. 

I ll - Nome do Detentor 

Com o nome do responsável pelo projeto, o qual está protocolado junto ao órgão competente. 

I LU - Denominação da Propriedade 

Com a denominação da propriedade onde foi implantado o PMFS (Ex. Fazenda 

Juruna) 
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I. IV - Municipio 

Com a denominação do Municipio onde esta localizada a área onde será implantado o 

PMFS 

I V - Localidade 

Com a denominação da localidade dentro do Municipio onde toi implantado o PMFS 

(F.x. Rincão do Sapo Seco) 

I.V1 - Área da Propriedade 

E área total da propriedade incluindo área destinada ao PMFS. 

I VII - Área do Projeto 

Somente área destinada a implantação do PMFS. 

II - RESPONSABILIDADE TÉCNICA 

Especificado com o nome, n 0 do CREA. n.° do visto na região se for o caso, endereço 

e telefone do técnico responsável pela elaboração e execução do Projeto. 

Il l - Técnico Responsável pela Elaboração Projeto 

Nome, n.° do CREA, n.° do visto na região se for o caso, endereço e telefone do 

técnico responsável pela elaboração do Projeto. 

II II - Técnico Responsável pela Execução do Projeto 

Nome, n 0 do CREA, n.° do visto na região se for o caso, endereço e telefone do 

técnico responsável pela execução do PMFS no campo. 
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III - ASPECTOS TÉCNICOS A SEREM O B S E R V A D O S 

Este item é composto pelas determinações técnicas estabelecidas no PMFS e 

conferidas no campo. As quais foram utilizados para o preenchimento da ficha dc coleta das 

informações dos PMFS. 

IlI I - Mapa 

O Mapa é uma parte integrante do PMFS no qual todos os itens foram conferidos no 

campo para verificar a veracidade das informações plotadas no mesmo. 

III.I I - Limites e Confrontantes 

Os itens acima citados foram conferidos no local. Onde existiam as coordenadas 

geográficas elas auxiliaram muito nos trabalhos de conferência dos limites no campo, que 

muitas vezes são prejudicados pela grande dimensões das áreas das propriedades e do PMFS. 

Ill I II- Hidrografia 

Foram conferidos no campo a localização dos principais rios, lagos e igarapés. 

III I UI-Estradas 

Conferidas no campo as estradas principais que estavam locadas na área do PMFS ou 

próximo a este e que foram plotadas no Mapa. 

Ill I IV - Infra - Estrutura 

Conferidos no campo as principais infra-estruturas (sede da fazenda, pontos de apoio, 

etc.) locadas no Mapa. 

III.I V - Coordenadas Geográficas da Área do PMFS 

Foram conferidas no local as coordenadas geográficas identificadas no Mapa e que 

mostram as referências da área do PMFS no campo. 

Ill I.VI - Unidades de Produção (N.° Talhão)Áreas de Manejo 

Foram conferidos aleatoriamente no campo a localização dos limites propostos para as 

unidades de produção descritas no Mapa. 
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III.1. VII - Placas de Identificação do PMFS 

Foram observadas no campo a existência das mesmas e com as especificações 

definidas por lei para a dimensão das placas. 

III.I.VIII - Aceiros, Picadas Principais e Secundárias 

Foram conferidos no campo aleatoriamente, observando - se a sua locação no Mapa. 

I II I IX - Parcelas Permanentes - PP 

Foram conferidas no campo aleatoriamente quanto à localização e a instalação 

observando sua disposição definidas no Mapa. 

Ill I X - Parcelas Temporárias - PT 

Foram conferidas no campo aleatoriamente, observando a localização definida no 

Mapa. 

Ill I XI - Árvores Matrizes 

Foram identificadas algumas espécies no campo, e conferidas com a lista fornecida 

que está anexada ao PMFS. 

Ill I XII - Pátios de Estocagem (Esplanadas) 

Foram conferidos aleatoriamente no campo observando - se as locações na Unidade de 

produção anual conforme estabelecidas no Mapa. 

III I XIII - Relevo 

Foi conferido no campo em pontos aleatórios distribuídos em toda área do PMFS e 

comparado com a descrição feita no PMFS. 

III II - INVENTÁRIO FLORESTAL 

Deste item foram observados no campo as determinações seguidas quando da 

execução do inventário florestal que foi um dos itens importantes na elaboração do PMFS. 

Ill II I - Parcelas Temporárias e Permanentes 
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Foram conferidas no campo duas ou mais parcelas temporárias e permanentes, estas 

selecionadas aleatoriamente. Onde nas parcelas temporárias foi checado a ocorrência de 

algumas espécies citados no PMFS.E nas parcelas permanentes foram conferidas as fichas que 

fazem parte do PMFS e descrevem as espécies identificadas com seus respectivos nomes 

comuns, diámetros e alturas. 

Ill 11.11 - Dimensão e Forma das Parcelas Instaladas - PP e PT 

Foram checados aleatoriamente no campo a forma e o tamanho de algumas parcelas 

temporárias e permanentes instaladas no campo e descritas no PMFS. 

III II III - Conferir Parcela Permanente para comparar com os dados Fornecidos Pelo 

Elaborador do PMFS 

Foram conferidos os dados de campo numa parcela permanente instalada na unidade 

de produção anual a ser explorada com os apresentados no PMFS 

III II.IV - Fazer um Levantamento Expedito das Espécies que Ocorrem no PMFS 

Foi feito levantamento num local aleatoriamente escolhido na área do PMFS, com o 

objetivo de identificar as principais espécies que ocorrem na área e compará-los com as 

citadas no PMFS. 

III.II.V - Fazer um Levantamento das Arvores que se Encontram abatidas nos Pátios de 

estocagem (esplanada) 

Foi feito um levantamento das toras que se encontravam nas esplanadas, medindo os 

diâmetros ou circunferências nas duas extremidades da tora e o seu comprimento e 

identificando a espécie pelo nome comum (caso tivesse havido exploração). 

III.II. VI - Planejamento e Execução da Exploração Florestal 

Foram observadas no campo todas as ações estabelecidas no sistema de exploração 

previsto para o PMFS. 

III II. VII - Espécies de Interesse Econômico 
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No campo foram observadas se as espécies de interesse comercial citadas no PMFS 

ocorriam na área e se as mesmas realmente estavam sendo exploradas. 

III II VI11 - Marcação das Árvores que Irão ser Abatidas 

Foi verificado em função do mapa de exploração que define as árvores que foram 

colhidas, a partir do mapa estas eram aleatoriamente selecionadas árvores na unidade de 

produção anual e verificadas se a marcação foi efetuada. 

111 II IX - Mapa Logístico da Exploração Elaborado 

Foi observado no campo se as áreas indicadas como unidade de produção estavam 

sendo exploradas, para isto foi utilizado o GPS para levantar as coordenadas geográficas dos 

limites das unidades de produção previstas para a exploração anual. 

III II X - Inventário a 100 % na Unidade Produção Anual Realizado 

Foi conferido no campo aleatoriamente se houve a marcação das espécies que irão ser 

exploradas na Unidade de Produção Anual. Comparando os dados de campo com o inventário 

florestal a 100 % das espécies comerciais exploráveis que foram apresentados no PMFS. 

III II XI - Sistema de Exploração Descrita no PMFS Utilizado 

Foi conferido no campo se foi adotado sistema de exploração sugerido no PMFS. 

111.III.I - Estradas Principais 

Foram observadas as condições no campo das estradas principais Classificando-as 

em boas, regulares e ruins onde: 

- BOAS: Transitáveis durante todo o período do ano (inverno e verão); 

- REGULARES: Transitáveis somente num período do ano e com veículos 

tracionados; 

- RUINS: Transitáveis mesmo com veículos tracionados em qualquer período do 

ano. 



I 10 

III.III.II - Estradas Secundários 

Foram observadas as condições no campo das estradas secundárias. Classificando-as 

em boas, regulares e ruins, onde 

BOAS: Transitáveis com veículos não tracionados (veículos comuns) 

REGULARES: Transitaveis somente por veículos tracionados (toyotas, jeeps, etc); 

RUINS. Transitáveis somente com máquinas ou tratores 

HI.III.Ill - Apoio Logístico 

Observou-se como a empresa fornecia o apoio logístico e administrativo aos técnicos 

que fizeram a coleta das informações de campo. 

III.III.IV - Deslocamentos de Acesso na Área do PMFS 

Foram descritos os meios de transporte, tempos de deslocamento entre cada etapa de 

viagem até a chegada no local do PMFS (Ex. saída de Belém até Marabá - 2 horas dc vôo; 

Marabá a São Félix do Xingú - 1,5 horas; até o local do PMFS mais 1 hora). 

IV-ASPECTOS SOCIAIS 

Foram feitas observações com relação ao envolvimento das comunidades que habitam 

nas proximidades das áreas dos PMFS no que se refere ao emprego de mão de obra, melhoria 

de vida, alteração de costumes e desagregação familiar, entre outras. 

IV. I - Aspectos Econômicos 

Foram observados quais são os aspectos econômicos locais que incidem diretamente 

sobre as populações que vivem próximas das área dos PMFS. 

IV II - Impacto Causado pela Exploração 

Foi observado no campo o nível de impacto causado pela exploração em função dos 

parâmetros estabelecidos na avaliação dos impactos ambientais que faz parte do PMFS, e que 

é um dos elementos extremamente importante para a viahilidade do PMFS e que atinja seus 



objetivos que é reduzir ao mínimo os impactos sobre os remanescentes da floresta Os 

impactos foram classificados em baixo, medio e grandes. 

BAIXOS: São os considerados onde a empresa apresenta um planejamento 

operacional e aplica no campo um treinamento para o pessoal de abate, torragem, 

arraste e carregamento, adotando ainda todas as medidas de segurança previstas 

para estas operações isto com relação a mão-de-obra humana Quanto aos 

maquinários e equipamentos os mesmos deverão ser quantificados para o tipo e 

solo presente no local; 

MF.DIOS: São os considerados quando existe um planejamento operacional, mas 

não existe a qualificação profissional para as fases da exploração expondo assim a 

mão de obra a acidentes e a floresta a danos pela forma incorreta de abate, arraste, 

torragem e transporte da madeira. Não existe um dimensionamenlo exato do 

maquinário e equipamentos necessários para a exploração; 

GRANDES: Sem nenhum planejamento operacional e sem dimensionamento dos 

equipamentos e maquinários necessários a exploração. 

IV. 111 - Problemas Decorrentes da Exploração 

Foram observadas no campo se após a exploração estava ocorrendo erosão no solo, se 

existem áreas que sofreram degradação pelo uso de técnicas inadequadas de abate de árvores, 

locação das picadas de arraste, pátios de estocagem, uso de máquinas e equipamentos. Estes 

problemas são classificados quanto à erosão, degradação e os riscos de incêndios em função 

de uma escala pré determinada. 

IV.IV - Tratos Silviculturais 

Foi observado se os tratos silviculturais que foram previstos no PMFS, estavam sendo 

implantados no campo 
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IV.IV I - Corte de Cipós 

Foi observado se foi efetuado a liberação das árvores antes de serem colhidas e se as 

remanescentes foram incluídas no tratamento 

IV.IV.II - Anelamento 

Se foi executado caso previsto no sistema silvicultura! do PMFS. 

IV IV III - Enriquecimento 

Se previsto sistema silvicultura! proposto no PMFS e executado. 

IV.V - Pendências e Recomendações 

Aqui foi observado no campo se nos PMFS que já sofreram vistorias Prévias e de 

Acompanhamento, caso tenham havido pendências ou Recomendações se estas foram 

cumpridas realmente. 

V - CONSIDERAÇÕES SOBRF. O MANF.JO FI-ORFSTAI. SUSTF.NTÁVF.I, 

Neste item o questionário elaborado procurou abordar assuntos que fazem parte 

diretamente da concepção dos PMFS, mas no presente momento não fazem parte das 

exigências legais que apresentam as Diretrizes para a Elaboração, Execução, Vistoria e 

Monitoramento dos PMFS, embora muitos itens são contemplados na elaboração dos 

mesmos, mas não são executados no campo ou muitas são até desconhecidos pelos técnicos 

responsáveis pela Elaboração e Execução dos PMFS. 

Com objetivo de obter informações mais detalhadas dos Técnicos que elaboram e 

executam os PMFS com relação a um conhecimento mais profundo relacionado com 

sustentabilidade não só dos recursos florestais mas dos recursos naturais como um todo 

incluím -se perguntas como: 

Inclusão de modelos analógicos que possam avaliar com segurança as atividades previstas 

nos PMFS; 
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Na avaliação das características estruturais básicas foram incluídos modelos analógicos 

que levam em consideração a distribuição do numero de árvores, bitolas comerciais, 

rendas brutas do sortimento por espécie, em classes diamétricas; 

Foram definidos parâmetros quantitativos observando as reduções de áreas transversais 

por classes diamétricas e espécies; 

Foram quantificados os parâmetros dinâmicos antes da intervenção como: Carreamento de 

sedimentos; processos de eutrofização; levantamento das oscilações e informações sobre 

regime hídrico; 

Para a implementação da estrutura florestal regulada de produção contínua foram 

observados os mecanismos de previsão, controle e correção; 

Na implementação da estrutura regulada de produção foram observados : Caracterização 

da situação atual; intervenção; monitoramento dos ecossistemas; otimização do consumo 

dos produtos florestais; 

Na caraterização da situação atual foi observado : Delimitação das micro - bacias; 

características sociais; geomorfologia, hidrografía; inventário florístico( gramíneas, 

herbáceas, plantas medicinais, extrativistas, frutíferas etc.) e vias de acesso; 

No inventário florestal foram observados itens como: Classes de capacidade produtiva 

(sítios); gaipos homogeneos de floresta e sua distribuição; Sanidade; classificação e 

mapeamento da capacidade produtiva; levantamento do estoque de sementes vivas, 

distribuição horizontal e vertical, poder de germinação e longividade, levantamento de 

regeneração, entre outros 

Informações estatísticas e dinâmica das micro - bacias como: Análise da água antes e após 

da intervenção; monitoramento da erosão superficial e controle da dinâmica da ictiofauna, 

fauna terrestre, êntomo - fauna, avifauna , etc : 
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Instalação de parcelas permanentes para determinar o intervalo de plasticidade do 

ecossistema; 

Foi definido a taxa de intervenção na floresta; 

Foram definidos os períodos de intervenção na floresta; 

Foram definidos métodos de monitoramento dos estoques vivos remanescentes; 

Foi definido um estudo de mercado para novas espécies, 

Foram definidos formas de monitoramento com relação : Sucessão de vegetação, doenças, 

pragas, danos ao ecossistemas; 

Foram estabelecidos formas de monitoramento com relação as micro - bacias observando : 

Lixiviação, eutrofização e qualidade aparente da água; 

Foram elaborados sistemas de monitoramento para os mercados, 

- Foram elaborados formas de monitorar a exploração objetivando resguardar a redução da 

biodiversidade com relação a diversidade das espécies em função das classes diamétricas e, 

- Foi elaborado uma forma de monitorar cliente, produtor, e os produtos que são comprados 

e consumidos com especificação e preço( mercado de madeira e a distância dos produtos 

ao mercado). 

VI - CRONOGRAMA FÍSICO 

Foi feita uma avaliação das atividades previstas no cronograma físico apresentado no 

PMFS, comparando quantitativamente as ações desenvolvidas e descrevendo-as em forma de 

porcentagem na ficha de campo. 



6. RESULTADOS E DISCUSSÕES 

6.1. Resultados da avaliação das informações referentes a primeira etapa do trabalho, 

destacando - se a Região Amazônica. 

Os resultados da primeira parte dos dados coletados para a Região Amazônica estão 

demonstrados na TABELA 06 

TABELA 06 - PMFS classificados conforme critérios adotados para a avaliação de escritório, 

conforme parâmetros estabelecidos, para os estados da Amazônia Legal. 

UF Aptos % Suspensos % Cancelados % Total 

AC 6 19.35 20 64.52 5 16.13 31 

AM 5 8.20 56 91.80 - 0.00 61 

AP 7 36.84 12 63.16 - 6.06 19 

MA 34 51.52 28 42.42 4 1.18 66 

MT 428 26.60 906 56.3 1 275 17.09 1609 

PA 183 24.73 479 64.73 78 10.54 740 

RO 16 21.92 35 47.95 22 30.14 73 

TO 1 9.09 10 90.91 - 0.00 i 1 

TOTAL 680 26,05 1.546 59,24 384 14,71 2610 

Fonte: DIREN/DEREF, 1997 

Nesta tabela pode - se verificar que a porcentagem que representa os PMFS 

considerados aptos é de apenas 26,05%, o que corresponde ou 680 PMFS, ficando a 

porcentagem maior para os suspensos que representam 1.546 PMFS, ou 59,24%. 

Pode - se afirmar que mais da metade dos PMFS que são protocolados no IBAMA 

são suspensos já na sua fase inicial, podendo ser na análise de escritório ou mesmo por 

ocasião das pendências que são atribuídas depois que é efetuada a vistoria prévia. 

A Tabela n ° 07 Mostra que o estado que apresenta a maior área média para cada 

PMFS é o Estado do Amazonas. Pode - se ainda verificar que no correspondente às maiores 

áreas totais tem - se na seqüência os Estados do Acre ( 66.168,00 ha), Pará(60.000,00 ha). 
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Amazonas (50.000,00 ha ). O Estado do Mato Grosso apresenta o maior número de PMFS 

protocolados! 1.609). Isto mostra que nos estados que apresentam uma maior expansão tanto 

no setor agrícola como no florestal as áreas dos PMFS são menores, influenciadas pela melhor 

distribuição das terras e também pelo aumento no custo do preço da terra. 

TABELA 07 - Area média (lia) dos Planos de Manejo Florestal Sustentável por SUPES. 

IIF Área média Arca ¡Vláxima N- dc PMFS 

AC 6.227.39 66.168.00 31 

AM 7 4X1.23 50.000.00 61 

AP 266.5.3 2.000.00 19 

MA 1.561.45 14.294.00 66 

MT 1.348.78 21.291.00 1609 

PA 2.068.78 60.000.00 740 

RO 1.454.26 I5.X32.00 73 

TO 308.27 1.048.00 1 1 

TOTAL 2.5X9,59* 2.611)** 

Fonte: ZACHOW. 1997 *Média Geral por PMFS . **To(al de PMFS considerados 

A TABELA 08 apresenta a distribuição dos PMFS com relação ao tempo, de acordo 

com a classificação da triagem realizada nas SUPES e a FIGURA ilustra essa distribuição. 

TABELA 08 - Distribuição dos PMFS da Amazônia Legal em Aptos, Cancelados e 

Suspensos Em Relação aos anos 

ANO Protocolo Aptos Cancelados Suspensos TOTAL 
77 - 1 - 1 
XO - - 1 1 
X2 - 1 1 2 
84 - 1 - 1 
X6 *> - 1 4 
87 29 11 75 115 
88 15 17 53 85 
89 23 34 71 128 
90 29 32 164 225 
91 49 13 160 222 
92 65 60 226 351 
93 98 76 267 441 
94 101 70 223 394 
95 105 18 180 303 
96 16.3 50 124 .337 

TOTAL r.xo 3X4 1.546 2.610 
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Para uma melhor visualização da tabela 08, foi elaborado a figura 03 que mostra 

claramente a distribuição dos PMFS protocolados no IBAMA e o comportamento na 

implantação dos mesmos no período de 1977 à 1995. Esta distribuição pode ter várias 

interpretações que podem variar desde a evo lução das legislações que consolidaram os PMFS 

no Brasil até as restrições econômicas que vem sofrendo o setor florestal produtivo. 

FIGURA 03 - Variação da Situação dos Planos de Manejo Florestal conforme o ano de início 

da imp lantação 
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Observa-se dois grandes momentos quanto aos planos de manejo suspensos pela atual 

triagem: anos 90 e 93. Isto provavelmente se deve às mudanças na legislação no decorrer 

destes anos. Analisando-se a FIGURA 03, observa-se uma tendência geral no crescimento do 

setor, no entanto, ao se mudar as exigências legislativas, a tendência é interrompida e 

decresce, até que a forma de trabalho fique adequada a nova regra. Ela vai crescendo 

paulatinamente, sob as condicionantes das novas regras, até que haja novas mudanças na 

legislação. Quando surge uma nova legislação, ela influencia nos procedimentos a partir do 

momento em que é estabelecida, mas recai pesadamente sobre os imediatamente anteriores. 
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De qualquer forma, a situação revelada quanto a classificação dos PMFS é drástica. O 

número de Planos suspensos perfaz 59,24% do total e, se somados aos já definitivamente 

cancelados, chega-se a casa dos 73,95%. 

A proporção é sempre drástica até o ano de 94, quando provavelmente a clareza e 

detalhes das normas estabelecidas provoca uma natural seleção, isto pode ser constatado 

observando-se que a partir de 94 o número total de PMFS diminui, ao mesmo tempo em que a 

relação de qualidade passa a ser favorável aos mesmos. Pelo menos para os critérios 

estabelecidos nesta etapa da avaliação 

Pode-se imaginar, que depois do Dec 1.282/04, as regras ficaram melhor definidas e 

mais exigentes, reduzindo a possibilidade de planos baseados em estimativas questionáveis. O 

Decreto 1.963/96 e a M P. 1.51 1/96 restringem ainda mais as perspectivas de que as áreas 

sejam mal utilizadas ou mesmo desmatadas 

Com a edição de novas legislações que restringiram ainda mais os procedimentos 

relacionados com a elaboração e execução dos PMFS, onde foi incluído o relatório de impacto 

ambiental para áreas superiores a 2.000 ha houve uma fuga com relação a elaboração de 

novos PMFS. Apesar disto os empresários que continuaram suas atividades florestais 

utilizando os PMFS como instrumento de uso racional das florestas estão se adaptando mais 

rapidamente ás novas regras. Com isto pode -se observar que o empresário que vai continuar 

como produtor florestal não mede esforços para cuidar de seu patrimônio que é a floresta. 

A FIGURA 04 apresenta os resultados da avaliação preliminar, isto é, em função da 

primeira parte dos trabalhos de processamento das informações coletadas nos PMFS. Não 

incluindo a triagem de campo, talvez os dados apresentados não fossem tão desalentadores, 

considerando a característica das duas curvas nela apresentadas. De um lado, a curva amarela 

que sobe rápido, e da mesma forma desce. De outro, a curva azul, que cresce gradativamente, 

apesar, ou por meio da lei, que apresenta mais estabilidade. 



FIGURA 04 - Número de PMFS aptos, suspensos e cancelados por Estado 
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Para se ter um a visualização mais clara dos itens que mais se destacaram na 

avaliação dos PMFS nesta primeira etapa, elaboramos a FIGURA 05 que mostra os motivos 

que levaram ao Cancelamento ou Suspensão dos mesmos por estado. 

Como pode - se verificar nos estados do Amazonas e Acre, os PMFS só apresentaram 

motivos de natureza técnica. Os gráficos demonstram que há uma variação grande entre os 

motivos de cancelamento e suspensão de PMFS de um Estado para outro, embora a questão 

técnica seja a mais importante em todos, com exceção do Acre, onde ela só representa 14% do 

total. 



FIGURA 05 - Distribuição dos motivos que levaram ao cancelamento ou suspensão dos 

PMFS em cada Estado e em todos os Estados juntos. 
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A FIGURA 06 mostra a distribuição dos motivos em todos os Estados juntos, onde vê-

se que depois das questões técnicas são as questões legais as mais importantes. O que se 

verificar em todos os Estados, com exceção do Tocantins. Depois da questão técnica, a 

questão legal é a mais importante, representando a maioria dos motivos de cancelamento e 

suspensão no Estado do Acre e quase a metade no Estado do Amapá. 



FIGURA 06 - Distribuição dos motivos que levaram ao cancelamento ou suspensão dos 

PMFS em cada Estado e em todos os Estados juntos 
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Na maioria dos estados a questão fundiária, é a menos importante, com exceção do 

Maranhão, onde este item é responsável por 31 % dos motivos de cancelamento e suspensão. 

Esta aná li se pode contribuir para o desenvolvimento de um programa de informação 

e divulgação entre os empresários e o governo tendo como finalidade esclarecer e solucionar 

os principais problemas que surgem e estão presentes na elaboração e execução dos PMFS, e 

que futuramente irão causar sérios problemas para ambas as partes levando a concepção de 

Manejo Florestal Sustentável a um total descrédito. Estes resultados podem e devem levar as 



Superintendências estaduais à definir suas prioridades quanto às ações que deverão ser 

tomadas com relação a vistoria e monitoramento dos PMFS. 

6.2. Resultados da Avaliação feita nos PMFS - Mata Atlântica (Extremo Sul da Bahia) 

Neste item mostra - se os resultados que traduzem a avaliação feita para os PMFS que 

foram analisados para a Mata Atlântica mais precisamente Sul e Extremo Sul da Bahia 

TABELA 09 - Número e s i t uação dos P M F S . por Mun ic ip io , no escr i tó r io regional d< 

l-:ilNAP( M .IS HXTU.I-MO S! II. DA HAIIIA . 

ElhNAPOUS lotai % A S C EA LM 

Belmonte 32 23.88 4 24 4 - -

Ca mac;! 2 1.49 2 - - -

Canaviciras 9 6.72 8 1 - -

Eunápolis 2 1.49 1 1 - - -

Guàralinga Li 9.70 1 1 2 - -

Itabcla 1 0.75 - - - 1 

llagimirin 1 0.75 1 - - -

Itapcbi .3 2.24 i .i - - -

Itapeti 1 0.75 1 - - -

Mascote 5 3.7.3 5 - - -

Porto Seguro 26 19.40 2 21 2 - 1 

Pot i ragua 3 2.24 3 - - -

Sla Cm/. Cabrália 36 26.87 5 26 5 -

Sub Total 134 42,54 13 105 14 - 2 

Fonte: Diren/DerefJ996 
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TABF.LA 10 - N ú m e r o e s i t uação dos P M F S , po r Mun ic íp io , no escr i tór io regional de 

Ilhéus - Sul da Bahia. 

ILHÉUS Total % A S C EA EM 

Aralaca 6 9.38 2 2 1 1 -

Ca maçã 4 6.25 1 - - 2 1 

Canaviciras 7 10.94 1 2 3 1 -

Ibirapitanga 1 1.56 - - 1 - -

Ibirataia 1 1.56 - - - 1 -

Ilhéus 2 3.13 - - 1 1 -

1 tacaré 4 6.25 1 2 - - 1 

llajú do Colonia 1 1.56 - - 1 - -

Jitauna 2 3.13 - - - 2 -

Lomanto Jr. 1 1.56 - - - - 1 

M a rau 9 14.06 2 1 3 -

Pau Brasil i 1.56 - 1 - - -

Santa Luzia y 14.00 2 1 2 2 2 

Una 15 23.44 1 8 4 2 -

Uruçuica i 1.56 - . - 1 - -

Sub Total 64 20,32 10 19 15 15 5 

Fonte: Diren/Deref. 1996 

TABF.LA 11 - Número e situação dos PMFS, por Município, no escritório regional de Santo 

Antônio de Jesus - Sul da Bahia. 

STO ANTONIO DE.JESUS Total " /« A S C EA EM 

Amargosa 1 3.33 - 1 - - -

Aratuípc 1 3.33 - - 1 - -

Camunui 12 40.00 2 10 - - -

Gandú 1 3.33 - I - - -

Igrapiúna 5 16,67 2 3 - - -

I tubera 1 3.33 - 1 - - -

Jaguaripc 2 6,67 - 2 - - -

Nazaré 1 -» -> -» j . j .) 
- 1 - - -

Piraí do Norte 2 6.67 - 2 - - -

Valença 2 6.67 - 2 - - -

W.Guimarães 2 6.67 - 1 - 1 -

Sub Total 30 9,52 4 24 1 1 -

Fonte: Diren/Deref, 1996 
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Na região do Escritório Regional de Ilhéus a diferença entre os PMFS Aptos e 

Suspensos é de 90%, significando que para cada PMFS Apto quase dois são Suspensos, 

mostrando assim que existem muitos fatores que deverão ser revistos com relação à 

apresentação e implementação dos PMFS. 

Na região de Santo Antônio de Jesus podemos verificar que o índice de PMFS, 

suspensos é muito alto (24), em relação aos Aptos(4), caracterizando assim uma situação 

atípica que pode ser atribuída à péssima qualidade técnica na apresentação e condução dos 

PMFS 

TABELA 12 - Número e situação dos PMFS, por Município, no escritório regional de 

Teixeira de Freitas - Sul da Bahia. 

TEIXEIRA DE FREITAS Total % A S C EA EM 

Alcobaça 2 2.30 - 1 1 - -

Guaratinga 1 1.15 - 1 - - -

Ilamaraju 38 43.68 3 22 11 1 1 

Itanhcm 1 1.15 - - - - 1 

Jucuruçu 3 3.45 2 1 - - -

Mucuri 2 2,30 - 2 - - -

Porto Seguro 1 1.15 - - 1 - -

Prado 34 39.08 5 14 13 2 

Teixeira de Freitas 5 5,75 - 4 1 -

Sub Total 87 27,62 10 45 27 3 2 

TOTAL GERAL 315 100 37 193 57 19 9 

A: Aptos; S: Suspensos; C: Cancelados; EA: Em Análise; EM; Em Manutenção 

Obs. : A Porcentagem do Município refere-se à Região. 

A Porcentagem da Região rcfcrc-sc ao Estado. 

Na Região do município de Teixeira de Freitas verifica-se que o índice de PMFS 

Suspensos(193) supera os Aptos(37) em 159 PMFS, o que mostra que existem sérios 
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problemas no que diz respeito a elaboração e implementação dos mesmos. Nesta Região são 

os critérios técnicos os fatores limitantes para a Suspensão dos PMFS. 

As tabelas 09, 10,11 e 12 mostram a situação real em que os PMFS se encontram na 

região da Mata Atlântica( Sul e Extremo Sul da Bahia), em função dos critérios adotados que 

englobam os seguintes itens: Aptos(A); Cancelados(C); Em Análise (EA); Em 

Manutenção(EM). Numa seqüência numerai pode - se citar que em maior número de PMFS se 

enquadrou na categoria de Suspensos (193), seguindo os Cancelados(57) e depois os 

Aptos(37). Neste item pode -se observar que os PMFS considerados Suspensos são a grande 

maioria, mas estes poderão voltar a ser considerados Aptos se cumpridas as pendências que 

foram atribuídos aos mesmos. No entanto também poderão vir a ser cancelados se não 

cumprirem com as exigências feitas e com isto além de ser cancelados, seus Detentores 

sofrerão todas as penalidades dispostas nas legislações vigentes que vão desde o pagamento 

da reposição florestal sobre o volume estipulado no inventário florestal realizado até o 

enquadramento na Lei dos Crimes Ambientais. A TABELA 13, mostra os resultados 

consolidados por Escritórios Regionais (Bases Físicas do IBAMA) e que representam o 

número de PMFS aptos, suspensos, cancelados, em análise e em manutenção. 

Com o objetivo de apresentar uma forma clara de quantificação das áreas dos PMFS 

relacionando - os com o volume de madeira e o número de PMFS apresenta -se a figura 07. 

Estes resultados são relacionados com a localização da sededos Escritórios Regionais 

do IBAMA. 
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TABELA 13 - Situação dos PMFS, após análise, quanto a classificação definida 

anteriormente por escritório Regional 

Escritório Regional T % A S C EA EM 

EUNÁPOLIS 134 42,54 13 105 14 - 2 

ILHÉUS 64 20,32 10 19 15 15 5 

TEIXEIRA de FREITAS 87 27,62 10 45 27 3 2 

Sto. ANTÔNIO de JESUS 30 9,52 4 24 1 1 -
TOTAL 315 100 37 193 57 19 9 

Fonte: DIREN/DEREF, 1998 

A: Aptos; S: Suspensos; C: Cancelados; EA: Em Análise; EM: Em Manutenção 

A FIGURA 07 demonstra um gradiente decrescente de importância da região de 

Eunápolis, Teixeira de Freitas, llhéus e S. Antônio de Jesus, tanto no que se refere a 

quantidade de PMFS, quanto a área e volume. Nesta figura pode-SE observar que o município 

de Eunápolis representa a maior fatia tanto na relação de número de PMFS, como área e 

volume de madeira explorado. 

FIGURA 07 - Quantidade, área abrangida e volume de madeira contemplado nos PMFS do 

Sul da Bahia. 
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6.2.1. Importância relativa de cada Município na sua respectiva Região, em termos de número 

dePMFS . 

As FIGURAS 08 e 09, ilustram a situação da importância de cada município em cada 

uma das quatro regiões do sul da Bahia, ainda no que se refere a número de planos, área 

envolvida e volume de madeira contemplado. 

Destacam-se da região de Eunápolis, o município de Belmonte, de Porto Seguro e o de 

Santa Cruz CabráIia. Aos três estavam vinculados mais de 378 mil m3 de madeira. 

Num segundo grupo encontram-se os municípios de Canavieiras e Guaratinga, com 

pouco mais de 107 mil m3 de madeira. No terceiro grupo estão os demais municípios, com um 

volume de madeira sempre baixo em relação aos anteriores. 

FIGURA 08 - Quantidade, área abrangida e volume de madeira contemplado nos PMFS, por 

município, na Região de Eunápolis - BA. 
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Na região de Ilhéus (FIGURA 10), Una, o município mais importante, apresentou 101 

mil m3 de madeira comercial em seus planos. Quase o dobro de ltacaré, o segundo município 

em importância da região. 

A figura 08 mostra para a Região de Eunápolis que os municipios que apresentam 

maior representatividade com relação ao maior número de PMFS implantados, volume de 

madeira previsto para exploração e área ocupadas por PMFS em média são : Belmonte, Porto 

Seguro e Santa Cruz de Cabrália. 

Na figura 09 pode-se verificar o comportamento da área dos PMFS em relação aos 

volumes de madeiras projetados para a extração na Região de Santo Antônio de Jesus, onde 

os municípios de Camacã, Itacaré e se destacam em função dos tamanhos das áreas em ha , 

dos volumes de madeiras e do número dePMFS que ali foram implantados. 

FIGURA 09 - Quantidade, área abrangida e volume de madeira contemplado nos PMFS, por 
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Na figura lOque representa a Região de Ilhéus, pode-se verificar que os municípios 

que representa a maior fatia com relação ao número de PMFS, área média dos PMFS e o 
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maior volume em madeira estimado para exploração são: Canasvieira, ltacaré , Marau, Santa 

Luzia e Una, 

FIGURA 10 - Quantidade, área abrangida e volume de madeira contemplado nos PMFS, por 

município, na Região de ILHÉUS - BA. 
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Na mesma região os municípios de Marau, Santa Luzia e Arataca apresentam uma 

soma de 108 mil m3
, Os demais municípios da região são pouco importantes, tendo 

apresentado sempre menos de 10 mi I m3
, 

Na região de Teixeira de Freitas (FIGURA 11), encontram-se os 3 municípios de 

grande importância (Prado, Porto Seguro e ltamaraju) responsáveis por 40% do volume de 

madeira comercial de todos os planos do sul da Bahia, Os demais municípios da região são 

pouco importantes em relação aos primeiros, 

A situação analisada nos itens anteriores, refere-se ao cenário encontrada nas 

diferentes regionais antes das vistorias de campo e de escritório, No entanto as referidas 
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vistorias impuseram uma drástica mudança no quadro encontrado, onde a maioria dos planos 

foi suspensa. 

Na figura 11 que representa a Região de Teixeira de Freitas com relação ao número 

de PMFS, área média e o volume de madeira previsto para ser extraída pode-se verificar que 

os municípios de Itamaraju, Prado e Teixeira de Freitas são os mais representativos. 

FIGURA I1 - Quantidade, área abrangida e volume de madeira contemplado nos PMFS, por 

município, na Região de Teixeira de Freitas - BA. 
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6.2.2. Situação dos PMFS após Análise em função do número por Região e 

Município 

As barras amarelas, que representam os planos suspensos, destacam-se na região de 

Eunápolis (FIGURA 12), nos municípios de Santa Cruz de Cabrália, Belmonte, Porto Seguro 

e Guaratinga. Naquela região mais de 56% dos PMFS foram suspensos. 
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FIGURA 12 - Situação do número de PMFS, após a triagem, por Município, na Região de 

Eunápolis - BA. 
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A região de TIhéus (FIGURA 13) apresentou a menor proporção de planos suspensos 

(26%). Na análise dos PMFS não é possível identificar um município mais ou menos 

problemático, em função do pouco número de planos em geral. 

A julgar pelos PMFS, pode-se dizer que a atividade madeireira não é desenvolvida a 

contento em toda a região do Sul da Bahia. 

Em Santo Antônio de Jesus foram considerados aptos apenas 4 PMFS, 2 em Camamú e 

2 em Igrapiúna, de um total de 18 planos, perfazendo um total de 22% de aptos. 
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FIGURA 13 - Situação do número de PMFS, após análise feita por município, na região 

de Ilhéus - BA. 
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Em Teixeira de Freitas, por sua vez, 12 planos aptos, significam 14% do total de 86 

planos de manejo daquele escritório (FIGURA 14). 
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FIGURA 14 - Situação do número de PMFS, após análise feita , por Município, na 

região de Teixeira de Freitas - BA. 
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Ainda em Teixeira de Freitas, chama atenção o município de Prado, que é o mais 

importante de todos os municípios da Bahia, em se tratando de volume de madeira comercial 

contemplado em PMFS Uá citados anteriormente) . O referido município também apresentou 

a maior taxa de planos cancelados (38%) uma porcentagem elevada inclusive para os padrões 

dos demais municípios da Bahia e de outras Unidades da Federação. Em Prado, dos 34 planos 

existentes 14 foram cancelados. 

Itamaraju, o 2° município em importância, também apresentou uma alta taxa de 

PMFS cancelados (29%). 

No geral, as Figuras que apresentam a situação da área abrangida por PMFS depois 

da análise feita, são semelhantes áquelas que mostram a situação quanto ao número de planos 

e quanto ao volume comercial de madeiras. Na comparação do número de planos com a área 

por eles envolvidos, as diferenças aparecem quando há um plano com área diferente da média. 
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Diferenças de posição entre proporções de área abrangida e volume contemplado são 

menos prováveis, e surgem quando há uma diferença grande entre volume médio de madeira. 

Na Região de Santo Antônio de Jesus. Município de tgrapiúna, 76% da área está sob 

a regência de planos considerados apto . Entretanto, em relação ao volume, a proporção é 

reduzida para 58%, indicando que o volume médio de madeira dos planos aptos foi menor do 

que o volume médio dos planos suspensos 

Na mesma região, no Município de Aratuípe, o único plano de manejo foi cancelado 

(estava paralisado há mais de 5 anos). De uma área de mais de 80 ha foi explorada apenas 200 

m\ isto é, apenas 2,4m1 /ha. Esta diferença de volume médio deste plano em relação aos 

demais, é a causa da diferença de proporção entre os gráficos. 

6.2.3. Representação do número de PMFS em função da área abrangida, volume contemplado, 

por classe de tamanho de área. 

Neste item procura-se apresentar uma quantificação do número de PMFS em função 

da área total, volume contemplado, definindo as classes de áreas quanto ao tamanho, ficando 

também estabelecido a classe em que se encontram os PMFS, quanto à suspensão, 

cancelamento e ou em aprovação ou não autorizado ainda para a exploração. 
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T A B E L A 14 - Número de PMFS, área abrangida e vo lume contemplado , por classe de 

tamanho de área 

CT AREA N % Area (ha) % Volume (m3) % 

<=100 186 59,05 11.174,26 24,80 469.158,44 26,45 

>100c<=300 102 32,38 17.982,61 39,91 790.221,27 44,55 

>300 e <=500 18 5,71 6.835,52 15,17 250.221,76 14,11 

> 500 9 2,86 9.060,27 20,11 263.992,50 14,88 

TOTAL 315 100,00 45.052,66 100,00 1.773.593,97 100,00 

Nesta tabela pode - se verificar que 59,05 % dos PMFS estão implantados em áreas 

com dimensão igual ou menor do que 100,00 ha e representam 26,45% do volume total 

extraído. 

Na tabela 15, fica bem claro que as áreas que apresentam o tamanho igual ou menor 

que 100,00 ha , mesmo se excluindo os PMFS cancelados representam 59,91 % da área total e 

26,68% em relação ao volume total de madeira extraído. Portanto variando muito pouco em 

relação ao total de PMFS analisados. 

TABELA 15 - Número de PMFS, área abrangida e volume contemplado, por classe de 

tamanho de área, excluídos os planos cancelados 

CT AREA N % Arca (ha) % Volume (m3) % 

<=100 152 58,91 9.053,52 25,87 379.944,24 26,68 

>100 e <=300 81 31,40 13.889,61 39,69 565.093,34 39,68 

>300 e <=500 17 6,59 6.365,52 18,19 246.469,86 17,30 

>500 8 3,10 5.686,27 16,25 232.792,50 16,34 

TOTAL 258 100,00 34.994,92 100,00 1.424.299,94 100,00 

Na tabela 16 pode - se verificar que as porcentagens de área e volume não variam 

muito com relação às avaliações feitas nas tabelas 14 e 15. 
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T A B E L A 16 - Número de P M F S , área abrangida e volume contemplado, por classe de 

tamanho de área, excluídos os planos cancelados e suspensos. 

CT AREA N % Area (ha) % Volume (m3) % 

<=100 38 58,46 2.348,52 22,52 102.295,12 24,37 

>100 e <=300 18 27,69 3.039,00 29,14 132.688,93 31,61 

>300 c <=500 4 6,15 1.494,00 14,33 68.795,00 16,39 

> 500 5 7,69 3.546,27 34,01 115.987,00 27,63 

TOTAL 65 100,00 10.427,79 100,00 419.766,05 100,00 

Vale ressaltar que o PMFS não pode ter seu registro simplesmente eliminado porque 

sua área já foi explorada, há floresta remanescente e, por isso, há também, além das sanções 

cabíveis ao responsável pelo plano, obrigações de manutenção da mesma. 

Na TABELA 14 ou 16 estão excluídos além dos planos cancelados, aqueles que foram 

suspensos. E a situação futura, caso não forem cumpridas as pendências que os planos 

suspensos apresentaram. Na TABELA 16 estão também os PMFS recentemente protocolados 

e ainda em análise na época da triagem, bem como os que estão em manutenção. 

Estes últimos planos abrangem uma área de 10.400 ha, isto é, 23% da área e do 

volume total dos protocolos na época da triagem. 

6.2.3.1. Volume médio de madeira comercial declarada em PMFS do Sul da Bahia, por 

região. 

Corresponde com a exploração dos PMFs nos respectivos Escritórios Regionais 

(protocolos anteriores a 1.990). 

A média geral apresentada, diz respeito a média ponderada de todos os PMFS 

protocolados. 
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As TABELAS 17, 18 e 19, apresentam em detalhes a situação dos PMFS que ainda 

não foram totalmente explorados. 

Na tabela 17 observa - se que no município de Eunápolis estão localizados o maior 

número de PMFS ainda não totalmente explorados, significando que é o município que 

apresenta uma das maiores áreas florestais aprovadas ainda disponível. 

TABELA 17 - Número de PMFS ainda não totalmente explorados, por região, do Sul da 

Bahia. 

REGIÃO A % S C EA EM Total 

Eunápolis 13 20,97 43 5 - 1 62 

Ilhéus 10 21,74 11 10 15 - 46 

Sto. Antônio dc Jesus 4 23,53 13 - - - 17 

Teixeira 

dc Freitas 

10 16,39 28 20 3 61 

TOTAL 37 19,89 95 35 18 1 186 

A tabela 18 demostra que o município que apresenta o maior número de PMFS com 

áreas ainda não exploradas não é aquele que mostra a maior área ainda não autorizada para a 

exploração, isto no caso de PMFS protocolados no IBAMA, mas porém não autorizados para 

a exploração. Neste caso é o município de Teixeira de Freitas com 1.787,32 ha . 

TABELA 18 - Área ainda não autorizada para exploração em PMFS, por região do Sul da 

Bahia. 

REGIÃO A % S C EA EM Total 

Eunápolis 1.409,23 24,42 3.933,81 367,37 - 60,00 5.770,41 

Ilhéus 1.036,95 22,37 1.345,00 1.297,68 955,18 - 4.634,81 

Sto Antônio dc Jesus 1.043,82 46,18 1.216,27 - - - 2.260,09 

Teixeira dc Freitas 1.787,32 33,83 1.729,84 1.436,21 330,00 - 5.283,37 

TOTAL 5.277,32 29,40 8.224,92 3.101,26 1.285,18 60,00 17.948,68 
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A tabela 19 mostra a seqüência da tabela 18, onde o municipio de Teixeira de Freitas 

apresentam o maior volume de madeira ainda disponível para ser liberado que são 

74.725,37 m3. 

TABELA 19 - Volume de madeira comercial, ainda não autorizado para exploração em 

PMFS, por região do Sul da Bahia. 

REGIÃO A % S C EA EM Total 

Eunápolis 56.949,56 22,15 188.612,49 9.856,30 - 1.710,00 257.128.35 

Ilhéus 42.761,55 22,69 62.156,85 36.438,68 47.094,41 - 188.451,49 

Sto Antônio dc Jesus 27.260,76 29,41 65.442,46 - - - 92.703,22 

Teixeira dc Freitas 74.753,50 24,19 98.406,11 122.682,42 13.200,00 - 309.042,03 

TOTAL 201.725,37 23,81 414.617,91 168.977,40 60.294,41 1.710,00 847.325,09 

6.2.3.2. Importância relativa dos Motivos de Suspensão e Cancelamento de PMFS. 

Os motivos mais importantes em todos os municípios foram os ligados às questões 

técnicas, tais como parcelas permanentes^ ausência de responsável técnico e outros (ver 

descrições na Tabela 05). 

Em segundo lugar em importância foram os motivos de ordem legal que, com exceção 

de Teixeira de Freitas, teve importância relativa menor que 20%. Motivos ligados a questão 

fundiária só foram registrados em Ilhéus e Teixeira de Freitas, em ambos os casos, com uma 

importância insignificante. 

Na Tabela 20 pode - se verificar que o motivo para a suspensão ou cancelamento do 

PMFS é o Técnico pois o mesmo representa a maior porcentagem em todos os municípios 

onde foram feitos os levantamentos. 
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Os motivos mais importantes em todos os municipios foram os ligados às questões 

técnicas, tais como parcelas permanentes, ausencia de responsável técnico e outros (ver 

descrições na Tabela 05). 

Em segundo lugar em importância foram os motivos de ordem legal que, com exceção 

de Teixeira de Freitas, teve importância relativa menor que 20%. Motivos ligados à questão 

fundiária só foram registrados em Ilhéus e Teixeira de Freitas, em ambos os casos, com uma 

importância insignificante. 

O problema mais comum, ligado a questão técnica, com 135 ocorrências ou 14,42% 

dos casos foi relacionado ao inventário florestal contínuo. Isto já poderia ser esperado, pois se 

os empresários são resistentes a realizar inclusive tarefas que otimizariam seus recursos, tais 

como aquelas ligadas à exploração racionalizada, o que dizer daquelas que são para um futuro 

bem além da visão empresarial corrente. Em segundo lugar, com 89 ocorrências registradas, 

foi a falta de averbação da área de Reserva Legal. Embora seja ligado a questão legal, ele 

parece ter a mesma origem que o primeiro. Está vinculado à visão do futuro da área. Não há 

interesse no manejo florestal, portanto não há interesse em compromissos duradouros, como é 

o caso da averbação de qualquer área. 

Ligado à mesma questão geral estão todos os principais problemas encontrados nos 

PMFS: limites e identificação de talhões e não realização de tratos silviculturais, com 75 

ocorrências. E, se não há interesse no manejo florestal sustentável, ou em qualquer de suas 

atividades, não há por que identificar os talhões ou compartimentos, que são a base para 

execução de qualquer planejamento. 

Os motivos, ou sua importância nos PMFS analisados, vão decrescendo em 

ocorrência paulatinamente, até os menos importantes - mas não menos graves - com 4, 3 e 2 

ocorrências, tais como a exploração em área de reserva legal ou de preservação permanente e 

com problemas fundiários devido a invasão. 
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TABELA 20 - Ocorrência e importância relativa dos motivos que levaram à Suspensão e 

cancelamento. 

Motivo DESCRIÇÃO Ocorrências % 

5 Inventário florestal continuo d número insuficiente de parcelas, permanentes ou não 135 14.42 

apresentado ou ausência dc parcelas permanentes (não marcadas e levantadas). 

6 Falta averbação da área dc Reserva Legal. 89 9.51 

15 Falta de manutenção da divisão (limites) dos talhões e dc sua identificação. 75 8.01 

19 Não implantação dc tratos silviculturais previstos iio PMFS. 75 8.01 

25 Ausência de placas de identificação do PMFS c talhões anuais. 70 7.48 

13 Falta a demarcação da área de Reserva Legal. 54 5.77 

23 Extração sem identificação das árvores a serem exploradas. 54 5.77 

1 Falta de responsável técnico. 48 5.13 

16 Falta identificar as árvores matrizes ou porta - sementes. 44 4.70 

2 Falta apresentação de relatório de exploração ou justificativa técnica. 40 4.27 

28 PMFS paralisado a mais dc cinco anos, sem justificativa técnica. 33 3,53 

14 Não foram realizadas as atividades constantes do Plano (planejamento de estradas, etc. 26 2.78 

10 PMFS paralisado sem justificativa técnica. 25 2,67 

7 Falta apresentar o Termo de Averbação da área manejada. 18 1,92 

31 Não cumprimento do que foi previsto no PMFS, causando com a atividade de extração 18 

grandes impactos ambientais. 1,92 

32 Área do PMFS com mais de 50% de queima. 15 1,60 



1 4 1 

T A B E L A 20 - Oco r r ênc i a e i m p o r t â n c i a re la t iva dos m o t i v o s q u e l e v a r a m à Suspensão e 

c a n c e l a m e n t o . (continuação) 

Motivo DESCRIÇÃO Ocorrências % 

30 Extração ou derrubadas de árvores matrizes ou porta- sementes. 13 1,39 

24 Exploração florestal mal executada, onde não foram tomados os devidos cuidados com as 12 

árvores remanescentes. 1.28 

17 Intervenção com a retirada de volume acima do previsto dc um grupo de árvores num 11 

mesmo local causando a presença de grandes clareiras. 1.18 

26 Desperdício dc material lenhoso na floresta, galhádas. altura dc corte acima de 0.30 cm sem 11 

justificativa técnica. 1.18 

29 Extração de árvores dc espécies proibidas dc corte. 11 1.18 

18 Áreas do PMFS convertidas cm pecuária c agricultura. 9 0.96 

33 Outros. 9 0.96 

22 Extração dc árv ores não prev istas na Autorização de Exploração. 8 0,85 

12 PMFS com Ação Civil Pública. 7 0.75 

8 Com pendência não cumprida, apontada em laudo de vistoria. 6 0,64 

20 Não observância do diâmetro mínimo de corte 4 0,43 

27 PMFS de empresa falida e sem transferência do empreendimento. 4 0,43 

9 PMFS localizado cm área imprópria para manejo 3 0,32 

21 Exploração da área dc Reserva Legal e/ou da Preservação Permanente. 3 0,32 

3 Detentor com débito consolidado. 2 0,21 

4 Área com problemas fundiários decorrentes de invasão. 2 0,21 

11 PMFS localizado em áreas do entorno de unidades de Conservação. 2 0,21 

Total 315 

6.3 - Resultados Referente a Segunda Parte da Metodologia Adotada 

Os trabalhos desta Segunda etapa se concentraram somente nos PMFS considerados 

APTOS, em função destes serem os que realmente foram e estão sendo implantados e 

conduzidos no campo. Com esta escolha procura-se chegar mais próximo de uma realidade do 
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que está acontecendo com os PMFS na região estudada. Em função disto apresenta-se duas 

tabelas (16 e 17) que mostram o universo de PMFS amostrados no campo, aplicando o 

questionário elaborado. 

6.3.1 - Resultado dos levantamentos feitos no campo nos PMFS considerados Aptos na Mata 

Atlântica e na Amazônia Legal. 

Para se ter uma visão mais clara dós trabalhos de campo realizados, os resultados 

foram divididos em dois itens distintos: Amazônia Legal e Mata Atlântica. Deve-se observar 

que os levantamentos de campo nos PMFS na Amazônia Legal foram feitos a 100% somente 

nos considerados Aptos e na Mata Atlântica foram feitos em todos os PMFS protocolados no 

IBAMA 

6.3.1.1 - Resultados de campo dos levantamentos feitos nos PMFS considerados Aptos na 

Amazônia Legal 

Este item traduziu os resultados obtidos através do questionário(Quadro n.° 1) 

elaborado para a coleta das informações no campo, relacionando o quantitativo dos PMFS 

considerados APTOS, correlacionando os mesmos com o total protocolado nas 

Superintendências. 

A tabela 21 - Mostra a relação dos PMFS analisados em escritório e levantados no 

campo através do questionário elaborado. 

Na tabela 21 pode -se verificar que apenas no estado do Mato Grosso o 

levantamento não atingiu os 100%(censo) dos PMFS considerados aptos, isto porque muitos 

desses PMFS estavam apenas aprovados no escritório e não haviam iniciado suas atividades 

de implantação no campo. 
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T A B E L A 21 - Re lação d o s P M F S ana l i s ados e m escr i tó r io e l e v a n t a d o s no c a m p o 

UF n." PMFS 

analisados 

n.° PMFS 

considerados 

APTOS 

n.° PMFS 

levantados 

Questionário 

% 

levantadas 

Acrc 31 6 6 100 

Ama/onas 61 5 5 100 

Amapá 19 7 7 100 

Maranhão 66 34 34 100 

Mato Grosso 1609 428 - 376 87.85 

Pará 183 183 183 100 

Rondônia 73 16 16 100 

Tocantins 11 1 1 100 

TOTAL 2610 680 628 92,35* 

* % Relacionado com o total dc PMFS considerados APTOS. 

6.3.1.2 - Resultados de campo dos levantamentos feitos nos PMFS da Mata Atlântica - Sul e 

Extremo Sul da Bahia. 

Para demonstrar a situação dos PMFS que foram analisados no escritório e após 

enquadrados nos levantamentos de campo apresenta - se a tabela n.°07, que classifica-os em 

Aptos(A), Suspensos(S), Cancelados(C), Em Análise(EA) e Em Manutenção(EM). 

Na tabela 17, pode - se verificar que os levantamentos e a coleta das informações 

foram feitos a 100% em todos os PMFS, tanto nos Aptos, Suspensos, Cancelados, em Análise 

e em Manutenção. 

Os motivos que mais se destacaram em todos os municípios foram os relacionados 

com às questões técnicas, tais como parcelas permanentes, ausência de responsável técnico e 

outros. 
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T a b e l a 2 2 - S i t u a ç ã o d o s P M F S , a p ó s a t r i a g e m , q u a n t o a c l a s s i f i c a ç ã o d e f i n i d a 

Anteriormente pôr escritório Regional 

Escritório 

Régional Total % A S C EA EM 

% P M F S 

Levantados 

no campo 

EUNÁPOLIS 134 42.54 13 105 14 - 2 100 

ILHÉUS 64 20.32 10 19 15 15 5 100 

TEIXEIRA de FREITAS 87 27,62 10 45 27 3 2 100 

Sto. ANTONIO de JESUS 30 9.52 4 24 1 1 - 100 

TOTAL 315 100 37 193 57 19 9 100 

Fonte: DIREN/DEREF. 1998 

A. Aptos; S: Suspensos; C: Cancelados; EA: Em Análise: EM: Em Manutcnçüo 

Em segundo lugar em importância foram os motivos de ordem legal que, com exceção 

de Teixeira de Freitas, teve importância relativa menor que 20%. Motivos ligados à questão 

fundiária só foram registrados em Ilhéus e Teixeira de Freitas, em ambos os casos, com uma 

importância insignificante. 

6.4. Resultados dos levantamentos de campo realizados com aplicação do Questionário 

Elaborado para a Amazônia Legal e Mata Atlântica 

Para que houvesse uma forma mais clara de visualizar os resultados apresenta-se os 

mesmos em forma de Quadro. Os itens do questionário foram divididos em Aspectos 

Formais, Aspectos Técnicos Legais e Aspectos Estritamente Técnicos. Primeiramente o 

Quadro 02 mostra o resultado quantitativo por PMFS, por estado e por questionamento feito. 



Q U A D R O 02 - M o s t r a n d o a q u a n t i f i c a ç ã o das i n f o r m a ç õ e s co le t adas c o m q u e s t i o n á r i o (continuação) 

BA AC AM AP MA MT PA RO TO TOTAL 
ASPECTOS FORMAIS 

Identificação do PMFS 

ASPECTOS FORMAIS 

Identificação do PMFS Sim 315 6 5 7 34 200 
183 16 1 767 

ASPECTOS FORMAIS 

Identificação do PMFS 
não 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 

Responsabilidade técnica sim 315 6 5 7 34 200 183 16 1 767 Responsabilidade técnica 
Não 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 

ASPECTOS TECNICOS E LEGAIS 

Limites e confrontantes sim 315 6 5 7 34 200 183 16 1 767 Limites e confrontantes 
não 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 

Hidrografia 
sim 315 6 5 7 34 200 183 16 1 767 

Hidrografia não 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 

Estradas 
sim 315 6 5 7 34 200 183 16 1 767 

Estradas não 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 

Infra-estmtura 
sim 315 6 5 7 34 200 183 16 1 767 

Infra-estmtura não 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 

Coordenadas geográficas 
sim 50 0 0 0 0 0 60 0 0 110 

Coordenadas geográficas não 287 - 6 5 7 34 200 123 16 1 679 
Unidade de produção (n° talhões) 

área de manejo 
sim 315 6 5 7 34 200 183 16 1 767 Unidade de produção (n° talhões) 

área de manejo não 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 

Placas de identificação 
sim 315 6 5 7 34 200 183 16 1 767 

Placas de identificação não 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 

Aceiros picadas principais 
sim 315 6 5 7 34 200 183 16 1 767 

Aceiros picadas principais não 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 

Picadas secundárias 
sim 315 6 5 7 34 200 183 16 1 767 

Picadas secundárias não 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 



Q U A D R O 02 - M o s t r a n d o a q u a n t i f i c a ç ã o das i n f o r m a ç õ e s co le t adas c o m ques t i oná r io (continuação) 

BA AC AM AP MA MT PA RO TO TOTAL 
ILM 0 0 0 0 14 0 0 0 0 14 

Parcelas permanente ILM 0 0 0 7 0 50 73 6 1 137 
(levantamentos) LM 315 6 5 0 20 0 110 10 0 466 

NC 0 0 0 0 0 150 0 0 0 150 
MAR 0 0 0 0 0 173 57 6 1 237 

Árvores matrizes MEN 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 
(levantamentos) IDEN 0 0 5 7 12 27 0 10 0 61 

IMM 315 0 0 0 22 0 126 0 0 463 
NC 0 0 0 

0 
0 0 0 0 0 0 

não 0 0 0 0 4 172 11 13 0 200 
Pátios de estocagem sim 315 6 5 7 30 28 172 3 1 567 

sim 315 6 5 7 34 200 183 16 1 767 
Revelo não 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 

Parcelas temporárias não 0 0 0 7 4 186 16 10 1 224 
Conferidas sim 315 6 5 0 30 14 167 0 0 537 

não 0 0 0 7 20 180 22 10 1 240 
Parcelas permanente sim 315 6 5 0 4 20 161 6 0 517 

Dimensões e formas das não 0 0 0 5 6 191 36 11 1 250 
Parcelas permanente sim 315 6 5 2 28 9 147 5 0 517 

não 0 0 0 5 6 191 36 11 1 250 
Dimensões e forma da PT sim 315 6 5 2 28 9 147 5 0 517 

Foram observadas as espécies sim 315 6 5 7 34 200 183 16 1 767 
De interesse econômico não 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 

sim 315 6 5 7 34 200 183 16 1 767 
Areas indicadas para exploração não 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 

ILM = Identificadas, levantadas e marcadas NC = Nenhuma das citadas 
LM = Levantadas e marcadas MAR = Marcas MEN = Mersurada 

IDEN = Identificadas 
IMM = Identificadas, marcadas e medidas 



Q U A D R O 02 - Mostrando a quantif icação das informações coletadas com questionário (continuação) 

BA AC AM AP MA MT PA RO TO TOTAL 
Foram marcadas as árvores 
c/ diâmetro de exploração 

não 115 6 5 7 34 200 163 16 1 547 Foram marcadas as árvores 
c/ diâmetro de exploração sim 200 0 0 0 0 0 20 0 0 220 

Mapeamento expedito 
não 315 6 5 7 34 200 150 16 1 734 

Mapeamento expedito sim 0 0 0 0 0 0 33 0 0 33 

Inventário florestal 100% 
não 315 6 5 7 34 200 157 16 1 741 

Inventário florestal 100% sim 0 0 0 0 0 0 26 0 0 26 
Sistema de exploração 

Utilizado 
sim 315 6 5 7 34 200 183 16 1 767 Sistema de exploração 

Utilizado não 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 

Nível de impacto 
não 23 6 5 7 34 155 167 16 1 414 

Nível de impacto sim 292 0 0 0 0 45 16 0 0 353 
Erosão, degradação risco 

Incêndio 
não 292 6 5 7 34 155 167 16 1 683 Erosão, degradação risco 

Incêndio sim 23 0 0 0 0 45 16 0 0 84 

Levantamento efetuado 
não 0 0 0 0 4 186 16 10 0 216 

Levantamento efetuado sim 315 6 5 7 30 14 167 6 0 550 

Vistoria previa levantamento 
não 0 0 0 7 20 180 22 10 1 240 

Vistoria previa levantamento sim 315 6 5 0 14 20 161 6 0 527 
Vistoria acompanhamento 

Levantamento 
não 0 0 0 7 0 0 0 0 0 7 Vistoria acompanhamento 

Levantamento sim 315 6 5 0 34 200 183 16 1 760 
Espécies encontradas no 

Pátio estocagem 
Não 275 6 5 7 34 188 160 16 1 692 Espécies encontradas no 

Pátio estocagem Sim 40 0 0 0 0 12 20 0 0 72 

Levantamento de espécies 
Não 115 0 0 0 0 14 22 5 0 156 

Levantamento de espécies Sim 200 6 5 7 34 286 161 11 0 710 

Levantamento de toras 
Não 315 6 5 7 34 200 183 16 1 767 

Levantamento de toras sim 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 

Tratos Silviculturais 
não 162 0 0 0 0 0 23 0 0 185 

Tratos Silviculturais sim 153 0 0 0 0 0 160 0 0 313 



Q U A D R O 02 - M o s t r a n d o a q u a n t i f i c a ç ã o das i n f o r m a ç õ e s co l e t adas c o m q u e s t i o n á r i o (continuação) 

BA AC AM AP MA MT PA RO TO TOTAL 

Infra-estmtura (estradas de apoio) 
não 112 6 5 7 26 20 23 11 1 211 

Infra-estmtura (estradas de apoio) sim 203 0 0 0 8 180 160 5 0 556 

Infra-estrutura (estradas secundária) 
não 315 6 5 7 34 200 183 16 1 767 

Infra-estrutura (estradas secundária) sim 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 

Apoio logístico da empresa 
2 315 6 5 7 34 200 183 16 1 767 

Apoio logístico da empresa 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 Apoio logístico da empresa 
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 

Pendências e recomendações 
não 200 0 0 0 2 143 30 8 1 384 

Pendências e recomendações sim 115 6 5 7 32 157 153 8 0 483 
ASPECTOS ESTRITAMENTE 

TÉCNICOS 
Foi incluído modelo analógico 
Considerações sobre manejo 

Distribuição do n° de árvores. 
Bitolas 

ASPECTOS ESTRITAMENTE 
TÉCNICOS 

Foi incluído modelo analógico 
Considerações sobre manejo 

Distribuição do n° de árvores. 
Bitolas 

não 315 6 5 7 34 200 183 16 1 767 

ASPECTOS ESTRITAMENTE 
TÉCNICOS 

Foi incluído modelo analógico 
Considerações sobre manejo 

Distribuição do n° de árvores. 
Bitolas 

sim 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 

ASPECTOS ESTRITAMENTE 
TÉCNICOS 

Foi incluído modelo analógico 
Considerações sobre manejo 

Distribuição do n° de árvores. 
Bitolas 

não 315 6 5 7 34 200 183 16 1 767 

ASPECTOS ESTRITAMENTE 
TÉCNICOS 

Foi incluído modelo analógico 
Considerações sobre manejo 

Distribuição do n° de árvores. 
Bitolas sim 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 

Redução dc áreas 
Transversais 

não 250 4 2 6 28 184 150 14 1 639 Redução dc áreas 
Transversais sim 165 2 3 1 6 16 33 2 0 228 

Quantificação dos parâmetros dinâmicos 
- eutrofização 

não 315 6 5 7 34 200 183 16 1 767 Quantificação dos parâmetros dinâmicos 
- eutrofização sim 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 

Economia de escala custo 
Racionais 

não 315 6 5 7 34 200 183 16 1 767 Economia de escala custo 
Racionais sim 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 



QUADRO 02 - Mostrando a quantificação das informações coletadas com questionário (continuação) 

BA AC AM AP MA MT PA RO TO TOTAL 
Estrutura florestal 

Regulador de estocagem cont. 
não 315 6 5 7 34 200 183 16 1 767 Estrutura florestal 

Regulador de estocagem cont. sim 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 

Estrutura regulada - características 
sim 315 6 5 7 34 200 183 16 1 767 

Estrutura regulada - características não 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 

Caracterização da situação atual 
sim 315 6 5 7 34 200 183 16 1 767 

Caracterização da situação atual não 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 
Dimensionou base florestal 

Quali - Quantitativo 
sim 315 6 5 7 34 200 183 16 1 767 Dimensionou base florestal 

Quali - Quantitativo não 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 
Redução continua mecanismos 

de previsão 
sim 0 0 0 0 0 0 0 0 0 ü Redução continua mecanismos 

de previsão não 315 6 5 • 7 34 200 183 16 1 767 

Caracteriza situação 
Atual foram observadas 

Os itens 

sim 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 
Caracteriza situação 

Atual foram observadas 
Os itens 

não 315 6 5 7 34 200 183 16 1 767 Caracteriza situação 
Atual foram observadas 

Os itens 
IF 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 

Caracteriza situação 
Atual foram observadas 

Os itens GHVA 315 6 5 7 34 200 183 16 1 767 

Caracteriza situação 
Atual foram observadas 

Os itens 
CS 12 0 0 0 0 0 0 0 0 12 

Caracteriza situação 
Atual foram observadas 

Os itens 

DMB 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 

Taxa intervenção florestal 
OUT 0 0 0 0 0 40 11 4 1 56 

Taxa intervenção florestal 40% 70 1 2 4 12 36 112 8 0 245 Taxa intervenção florestal 
35% 213 4 3 3 10 100 60 4 0 397 

Taxa intervenção florestal 

30% 32 1 0 0 12 24 0 0 0 69 

Taxa intervenção florestal 

25% 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 
IF = Inventário Florestal GHVA: Grupos Homogeneos por volume de área transversal. 

CS: Classe de sitio 
DMB: Diâmetro médio por bitola 
OUT: Outros 



Q U A D R O 02 - M o s t r a n d o a q u a n t i f i c a ç ã o das i n f o r m a ç õ e s c o l e t a d a s c o m q u e s t i o n á r i o (continuação) 

BA AC AM AP MA MT PA RO TO TOTAL 
20% 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 

Taxa intervenção florestal 15% 0 0 0 0 0 t) 0 0 0 0 
10% 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 

1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 
Definidas etapas de 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 

Exploração 3 315 6 5 7 34 200 183 16 1 767 
Métodos monitoramento de sim 315 6 5 7 34 134 120 10 1 632 

Estocagem vivos nâo 0 0 0 0 0 70 63 0 0 133 
LR 283 6 5 4 32 80 82 9 1 502 

LES 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 
CMCP 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 

Definido no Inventário Florestal VFECD 200 4 2 1 12 35 73 4 0 331 
SANI 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 
VRB 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 
NVA 315 6 5 7 34 200 183 16 1 767 
GHF 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 

4 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 
Informações estatísticos a 3 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 

Dinâmica das micro bacias 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 
1 36 0 0 0 0 0 0 0 0 36 

LR: Levantamento do regeneração 
CMCP: Classificação e o mapeamento da capacidade produtivo 
SANI: sanidade 
NVA: N° de árvores, volume e área basal 

LE: Levantamento de estoque de sementes vivas 
VFECD: Vitalidade em função da espécie e classe diamétrica 
VRB: Volume renda bruta 
GHF: Grupos homogeneo de florestas 



Q U A D R O 02 - Mostrando a quantificação das informações coletadas com questionário (continuação) 

BA AC AM AP MA MT PA RO TO TOTAL 
Foram instalada parcelas 

Permanente 
sim 315 6 5 7 34 140 183 16 1 707 Foram instalada parcelas 

Permanente não 0 0 0 0 0 60 0 0 0 60 
Definido mercado para 

Espécies 
sim 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 Definido mercado para 

Espécies não 315 6 5 7 34 200 183 16 1 767 
Eliminação espécies não 

Potenciais 
sim 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 Eliminação espécies não 

Potenciais não 315 6 5 7 34 200 183 16 1 767 

Monitoramento ecossistemas 
5 315 6 5 7 34 200 183 16 1 767 

Monitoramento ecossistemas 4 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 Monitoramento ecossistemas 
3 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 

Monitoramento ecossistemas 

2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 

Monitoramento ecossistemas 

1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 

Monitoramento micro bacias 
5 - - - - - - - - - 0 

Monitoramento micro bacias 4 - - - - - - - - - 0 Monitoramento micro bacias 
3 - - - - - - - - - 0 

Monitoramento micro bacias 

2 - - - - - - - - - 0 

Monitoramento micro bacias 

1 - - - - - - - - - 0 

Monitoramento do consumo de 
Produtos florestais 

sim - - - - - - - - - 0 
Monitoramento do consumo de 

Produtos florestais não - - - - - - - - - 0 
Resguardo da biodiversidade 

Redução div. Por espécies 
sim - - - - - - - - - 0 Resguardo da biodiversidade 

Redução div. Por espécies não - - - - - - - - - 0 
Foi elaborado uma forma 

De monitorar cliente produtos 
Sim - - - - - - - - - 0 Foi elaborado uma forma 

De monitorar cliente produtos Não - - - - - - - - - 0 
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No Quadro 02 pode - se verificar que muitos itens apresentados não foram 

respondidos, ou então apresentaram respostas negativas. Em relação a divisão feita quanto aos 

Aspectos formais , Técnicos e Legais e Estritamente Técnicos, pode - se verificar que os 

Formais foram atendidos por todos os entrevistados, enquanto que os Estritamente Técnicos 

quase ninguém atendeu, ficando os Técnicos Legais os que tiveram uma grande variação 

quanto a seu cumprimento. 

Na seqüência é apresentado o Quadro 03 que vai mostrar a porcentagem que cada 

item levantado vai representar em função do número total de PMFS levantados (APTOS). 

Com isto pode - se verificar que certos perguntas que foram formuladas ficaram sem resposta, 

isto mostrando que existe uma grande carência na elaboração e condução dos PMFS, 

destacando -se principalmente os parâmetros técnicos. 



Q U A D R O 03 - Avaliação em porcentagem das informações dos questionários (continuação) 

INFORMAÇOES LEVANTADAS BA AC AM AP MA M T PA RO TO TOTAL 
ASPECTOS FORMAIS 
Identificação do projeto Sim 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 100.00 100,00 

100,00 100,00 100,00 ASPECTOS FORMAIS 
Identificação do projeto 

Não 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0.00 0,00 
Responsabilidade técnica Sim 100,00 100,00 100,00 100.00 100,00 100.00 100,00 100.00 100,00 100,00 Responsabilidade técnica 

Não 0,00 0.00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 
ASPECTOS TECNICOS E LEGAIS 

Limites e confrontantes Sim 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 
ASPECTOS TECNICOS E LEGAIS 

Limites e confrontantes 

Não 0,00 0,00 0,00 0.00 0,00 0.00 0.00 0.00 0,00 0,00 
Hidrografia Sim 100,00 100,00 100,00 100.00 100,00 100.00 100,00 100.00 100,00 100,00 Hidrografia 

Não 0,00 0.00 0,00 0,00 0,00 0.00 0.00 0,00 0,00 0,00 
Estradas Sim 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 100.00 100,00 100.00 100,00 100,00 Estradas 

Não 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0.00 0.00 0,00 0.00 0,00 
Infra-estrutura Sim 100,00 100,00 100,00 100.00 100,00 100.00 100,00 100,00 100,00 100,00 Infra-estrutura 

Não 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0.00 0,00 
Coordenadas geográficas Sim 14,84 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 32,79 0,00 0,00 13,94 Coordenadas geográficas 

Não 85,16 100,00 100,00 100,00 100,00 100.00 67,21 100,00 100,00 86,06 
Unidade de produção (n° talhões) 

Área de manejo 
Sim 100,00 100,00 100,00 100.00 100.00 100.00 100,00 100,00 100,00 100.00 Unidade de produção (n° talhões) 

Área de manejo Não 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0.00 0,00 
Placas de identificação Sim 100,00 100,00 100,00 100.00 100,00 100,00 100,00 100,00 100.00 100.00 Placas de identificação 

não 0,00 0.00 0,00 0,00 0,00 0,00 0.00 0,00 0.00 0,00 
Aceiros picadas principais sim 100,00 100,00 100,00 100.00 100,00 100.00 100,00 100,00 100.00 100.00 Aceiros picadas principais 

não 0,00 0.00 0,00 0.00 0,00 0,00 0.00 0,00 0,00 0.00 
Picadas secundárias sim 100,00 100,00 100.00 100,00 100,00 100.00 100.00 100,00 100.00 100,00 Picadas secundárias 

não 0,00 0,00 0,00 0.00 0,00 0.00 0,00 0.00 0.00 0,00 



Q U A D R O 03 - Avaliação em porcentagem das informações dos questionários (continuação) 

INFORMAÇÕES LEVANTADAS BA AC AM AP MA MT PA RO TO TOTAL 
Parcelas permanente 

(levantamentos) 
ILM 0,00 0,00 0,00 0,00 41,18 0.00 0.00 0,00 0,00 1,83 Parcelas permanente 

(levantamentos) ILM 0,00 0,00 0,00 100,00 0,00 25.00 39,89 37,50 100.00 17,86 
Parcelas permanente 

(levantamentos) 
LM 100,00 100,00 100,00 0.00 58,82 0,00 60,11 62.50 0.00 60,76 

Parcelas permanente 
(levantamentos) 

NC 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 75,00 0,00 0,00 0,00 19,56 
Arvores matrizes 
(levantamentos) 

MAR 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 86,50 31,15 37.50 100,00 31,14 Arvores matrizes 
(levantamentos) MEN 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0.00 0.00 0.00 0,00 0.00 
Arvores matrizes 
(levantamentos) 

IDEN 0,00 0.00 100,00 100,00 35,29 13,50 0.00 62,50 0,00 8,02 

Arvores matrizes 
(levantamentos) 

IMM 100,00 0,00 0,00 0,00 64,71 0.00 68.85 0.00 0,00 60,84 

Arvores matrizes 
(levantamentos) 

NC 0.00 0,00 0,00 0,00 0,00 0.00 0.00 0.00 0,00 0,00 
Pátios de estocagem não 0,00 0,00 0,00 0.00 11,76 86,00 6,01 81.25 0.00 26,08 Pátios de estocagem 

sim 100.00 100,00 100,00 100,00 88,24 14.00 93,99 18,75 100,00 73,92 
Revelo sim 100,00 100,00 100,00 100.00 100,00 100.00 100,00 100,00 100,00 100.00 Revelo 

não 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0.00 0,00 0.00 0,00 0,00 
Parcelas temporárias 

Conferidas 
não 0,00 0,00 0,00 100.00 11,76 93,00 8.74 100.00 100,00 29,43 Parcelas temporárias 

Conferidas sim 100.00 100,00 100,00 0,00 88,24 7.00 91,26 0,00 0,00 70,57 
Parcelas permanente não 0.00 0.00 0,00 100.00 83,33 90,00 12,02 62,50 100,00 31,70 Parcelas permanente 

sim 100,00 100,00 100,00 0,00 16,67 10.00 87,98 37.50 0.00 68,30 
Dimensões e formas das 

Parcelas permanente 
não 0.00 0,00 0,00 71.43 17,65 95.50 19,67 68.75 100.00 32,59 Dimensões e formas das 

Parcelas permanente sim 100.00 100,00 100,00 28,57 82,35 4.50 80,33 31,25 0,00 67,41 
Dimensões e forma da PT não 0,00 0,00 0,00 71,43 17,65 95,50 19,67 68,75 100,00 32,59 Dimensões e forma da PT 

sim 100,00 100,00 100,00 28,57 82,35 4.50 80,33 31,25 0,00 67,41 
Foram observadas as espécies 

De interesse econômico 
sim 100.00 100,00 100,00 100,00 100,00 100.00 100,00 100,00 100,00 100.00 Foram observadas as espécies 

De interesse econômico não 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0.00 0,00 0,00 0,00 0,00 
Areas indicadas para exploração sim 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 100.00 100,00 100.00 100.00 100.00 Areas indicadas para exploração 

não 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0.00 0.00 0.00 0.00 0,00 
For ani marcadas as árvores 
c/ diâmetro de exploração 

não 36,51 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 89,07 100,00 100,00 71,32 For ani marcadas as árvores 
c/ diâmetro de exploração sim 63,49 0,00 0,00 0,00 0,00 0.00 10,93 0,00 0.00 28.68 



Q U A D R O 03 - Avaliação em porcentagem das informações dos questionários (continuação) 

INFORMAÇOES LEVANTADAS BA AC AM AP MA M T PA RO TO TOTAL 
Mapeamento expedito não 100.00 100,00 100,00 100,00 100,00 100.00 81,97 100,00 100,00 95,70 Mapeamento expedito 

sim 0,00 0.00 0,00 0.00 0,00 0,00 18.03 0,00 0.00 4,30 
Inventário florestal 100% não 100,00 100,00 100,00 100.00 100,00 100.00 85,79 100,00 100,00 96.61 Inventário florestal 100% 

sim 0,00 0.00 0,00 0,00 0,00 0.00 14,21 0,00 0.00 3,39 
Sistema de exploração 

utilizado 
sim 100,00 100,00 100,00 100.00 100,00 100.00 100,00 100,00 100.00 100,00 Sistema de exploração 

utilizado não 0,00 0.00 0,00 0,00 0.00 0.00 0.00 0.00 0,00 0.00 
Nível de impacto não 7,30 100,00 100,00 100,00 100,00 77,50 91,26 100,00 100,00 53,98 Nível de impacto 

sim 92,70 0,00 0,00 0,00 0,00 22.50 8.74 0,00 0,00 46.02 
Erosão, degradação risco 

Incêndio 
não 92,70 100,00 100,00 100.00 100,00 77.50 91,26 100.00 100,00 89,05 Erosão, degradação risco 

Incêndio sim 7,30 0.00 0,00 0,00 0,00 22,50 8,74 0.00 0,00 10,95 
Levantamento efetuado não 0,00 0,00 0,00 0,00 11,76 93,00 8.74 62.50 0.00 28,20 Levantamento efetuado 

sim 100,00 100,00 100,00 100.00 88,24 7.00 91,26 37.50 0.00 71,80 
Vistoria previa levantamento não 0,00 0,00 0,00 100,00 58,82 90.00 12,02 62,50 100.00 31,29 Vistoria previa levantamento 

sim 100,00 100,00 100,00 0,00 41,18 10.00 87,98 37.50 0.00 68,71 
Vistoria acompanhamento 

Levantamento 
não 0,00 0.00 0,00 100,00 0,00 0.00 0.00 - 0,00 0,00 0.91 Vistoria acompanhamento 

Levantamento sim 100,00 100,00 100,00 0.00 100,00 100.00 100,00 100,00 100.00 99,09 
Espécies encontradas no 

Pátio estocagem 
não 87,30 100,00 100,00 100.00 100,00 94,00 88,89 100.00 100.00 90,58 Espécies encontradas no 

Pátio estocagem sim 12,70 0,00 0,00 0.00 0,00 6.00 11,11 0.00 0.00 9,42 
Levantamento de espécies não 36,51 0,00 0,00 0.00 0,00 4.67 12,02 31,25 #DIV/0! 18,01 Levantamento de espécies 

sim 63,49 100,00 100,00 100,00 100,00 95,33 87,98 68,75 0.00 81,99 
Levantamento de toras não 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 100.00 100,00 100.00 100,00 100,00 Levantamento de toras 

sim 0,00 0.00 0,00 0,00 0,00 0.00 0,00 0,00 0,00 0,00 
Tratos Silviculturais não 51,43 0,00 0,00 0,00 0,00 0.00 0,00 0.00 0,00 37,15 Tratos Silviculturais 

sim 48,57 0,00 0,00 0,00 0,00 0.00 0.00 0.00 0.00 62,85 
Infra-estrutura (estradas de apoio) não 35,56 100,00 100,00 100,00 76,47 10.00 12,57 68,75 100.00 27,51 Infra-estrutura (estradas de apoio) 

sim 64,44 0,00 0,00 0.00 23,53 90.00 87,43 31.25 0.00 72.49 



Q U A D R O 03 - Avaliação em porcentagem das informações dos questionários (continuação) 

INFORMAÇÕES LEVANTADAS BA AC AM AP MA MT PA RO TO TOTAL 
Infra-estrutura (estradas secundária) não 100.00 100,00 100,00 100.00 100.00 100.00 100,00 100,00 100.00 100,00 Infra-estrutura (estradas secundária) 

sim 0,00 0.00 0,00 0.00 0,00 0.00 0,00 0,00 0,00 0,00 
Apoio logístico da empresa Ruim 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 100.00 100,00 100.00 100,00 100,00 Apoio logístico da empresa 

Boa 0,00 0.00 0,00 0,00 0,00 0.00 0.00 0,00 0.00 0,00 
Apoio logístico da empresa 

Regular 0,00 0,00 0,00 0.00 0,00 0.00 0.00 0.00 0,00 0,00 
Pendências e recomendações Não 63,49 0.00 0,00 0,00 5,88 47,67 16,39 50,00 100,00 44,29 Pendências e recomendações 

Sim 36,51 100,00 100,00 100.00 94,12 52,33 83,61 50,00 0.00 55,71 
ASPECTOS ESTRITAMENTE 

TÉCNICOS 
Incluído modelo analógico 

Não 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 

Considerações sobre manejo 
Distribuição do n° de árvores, bitolas 

Redução de áreas transversais 

Quantificação dos parâmetros dinâmicos 
- eutrofização 

Economia de escala custo racionais 

Estrutura florestal regulando a estocagem 

Estrutura regulada - características 

Sim 0,00 0,00 0,00 0.00 0,00 0.00 0.00 0.00 0,00 0,00 Considerações sobre manejo 
Distribuição do n° de árvores, bitolas 

Redução de áreas transversais 

Quantificação dos parâmetros dinâmicos 
- eutrofização 

Economia de escala custo racionais 

Estrutura florestal regulando a estocagem 

Estrutura regulada - características 

não 100.00 100,00 100,00 100,00 100,00 100.00 100,00 100,00 100,00 100,00 
Considerações sobre manejo 

Distribuição do n° de árvores, bitolas 
Redução de áreas transversais 

Quantificação dos parâmetros dinâmicos 
- eutrofização 

Economia de escala custo racionais 

Estrutura florestal regulando a estocagem 

Estrutura regulada - características 

sim 0,00 0.00 0,00 0,00 0,00 0.00 0,00 0,00 0,00 0,00 

Considerações sobre manejo 
Distribuição do n° de árvores, bitolas 

Redução de áreas transversais 

Quantificação dos parâmetros dinâmicos 
- eutrofização 

Economia de escala custo racionais 

Estrutura florestal regulando a estocagem 

Estrutura regulada - características 

não 60,24 66.67 40,00 85,71 82,35 92,00 81,97 87,50 100,00 73,70 

Considerações sobre manejo 
Distribuição do n° de árvores, bitolas 

Redução de áreas transversais 

Quantificação dos parâmetros dinâmicos 
- eutrofização 

Economia de escala custo racionais 

Estrutura florestal regulando a estocagem 

Estrutura regulada - características 

sim 39,76 33,33 60,00 14,29 17,65 8.00 18,03 12,50 0,00 26,30 

Considerações sobre manejo 
Distribuição do n° de árvores, bitolas 

Redução de áreas transversais 

Quantificação dos parâmetros dinâmicos 
- eutrofização 

Economia de escala custo racionais 

Estrutura florestal regulando a estocagem 

Estrutura regulada - características 

não 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 100.00 100,00 100,00 100,00 100,00 

Considerações sobre manejo 
Distribuição do n° de árvores, bitolas 

Redução de áreas transversais 

Quantificação dos parâmetros dinâmicos 
- eutrofização 

Economia de escala custo racionais 

Estrutura florestal regulando a estocagem 

Estrutura regulada - características 

sim 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0.00 0,00 0.00 0,00 0,00 

Considerações sobre manejo 
Distribuição do n° de árvores, bitolas 

Redução de áreas transversais 

Quantificação dos parâmetros dinâmicos 
- eutrofização 

Economia de escala custo racionais 

Estrutura florestal regulando a estocagem 

Estrutura regulada - características 

não 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 100.00 100,00 100,00 100,00 100.00 

Considerações sobre manejo 
Distribuição do n° de árvores, bitolas 

Redução de áreas transversais 

Quantificação dos parâmetros dinâmicos 
- eutrofização 

Economia de escala custo racionais 

Estrutura florestal regulando a estocagem 

Estrutura regulada - características 

sim 0.00 0,00 0,00 0,00 0,00 0.00 0,00 0,00 0.00 0,00 

Considerações sobre manejo 
Distribuição do n° de árvores, bitolas 

Redução de áreas transversais 

Quantificação dos parâmetros dinâmicos 
- eutrofização 

Economia de escala custo racionais 

Estrutura florestal regulando a estocagem 

Estrutura regulada - características 
não 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 100.00 100,00 100,00 100,00 100,00 

Considerações sobre manejo 
Distribuição do n° de árvores, bitolas 

Redução de áreas transversais 

Quantificação dos parâmetros dinâmicos 
- eutrofização 

Economia de escala custo racionais 

Estrutura florestal regulando a estocagem 

Estrutura regulada - características sim 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 100.00 100,00 100,00 100,00 100,00 

Considerações sobre manejo 
Distribuição do n° de árvores, bitolas 

Redução de áreas transversais 

Quantificação dos parâmetros dinâmicos 
- eutrofização 

Economia de escala custo racionais 

Estrutura florestal regulando a estocagem 

Estrutura regulada - características 
não 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

Caracterização da situação atual sim 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 100.00 100,00 100,00 100,00 100,00 Caracterização da situação atual 
não 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0.00 0,00 0,00 0,00 0,00 

Dimensional base florestal 
Quali - Quantitativo 

sim 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 100.00 100,00 100.00 100,00 100.00 Dimensional base florestal 
Quali - Quantitativo não 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0.00 0,00 0,00 0.00 0,00 



Q U A D R O 03 - Avaliação em porcentagem das informações dos questionários (continuação) 

INFORMAÇÕES LEVANTADAS BA AC AM AP MA MT PA RO TO TOTAL 
Redução continua mecanismos 

de previsão 
sim 0,00 0,00 0.00 0.00 0,00 0.00 0,00 0.00 0,00 0,00 Redução continua mecanismos 

de previsão não 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 100.00 100,00 100,00 100,00 100,00 
Caracteriza situação sim 0,00 0.00 0,00 0,00 0,00 0.00 0,00 0.00 0.00 0,00 Caracteriza situação 

não 100,00 100,00 100,00 100.00 100,00 100.00 100,00 100,00 100.00 100,00 
Atual foram observadas 

Os itens 
IF 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0.00 0,00 0.00 0,00 0,00 Atual foram observadas 

Os itens GHVA 96,33 100,00 100,00 100,00 100,00. 100.00 100,00 100,00 100,00 98,46 
Atual foram observadas 

Os itens 
CS \ 3,67 0,00 0,00 0.00 0,00 0,00 0.00 0.00 0,00 1.54 

Atual foram observadas 
Os itens 

DMB i 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0.00 0,00 0.00 0,00 0,00 

Atual foram observadas 
Os itens 

\ OUT ; 0,00 0.00 0,00 0,00 0,00 20.00 6,01 25.00 100,00 7,30 
Taxa intervenção florestal 40% 22,22 16,67 40,00 57,14 35,29 18.00 61,20 50,00 0,00 31,94 Taxa intervenção florestal 

35% 67,62 66.67 60,00 42.86 29,41 50.00 32,79 25,00 0,00 51,76 
Taxa intervenção florestal 

30% 10,16 16.67 0,00 0,00 35,29 12.00 0,00 0,00 0.00 9,00 

Taxa intervenção florestal 

25% 0,00 0.00 0,00 0,00 0,00 0.00 0,00 0,00 0.00 0,00 

Taxa intervenção florestal 

20% 0,00 0,00 0,00 0.00 0,00 0.00 0,00 0.00 0.00 0,00 

Taxa intervenção florestal 

15% 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0.00 0.00 0,00 0.00 0,00 

Taxa intervenção florestal 

10% 0,00 0,00 0,00 0.00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 
Definidas etapas de 

Exploração 
1 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 Definidas etapas de 

Exploração 2 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0.00 0,00 0,00 
Definidas etapas de 

Exploração 
+2 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 100.00 100,00 100,00 100,00 100,00 

Métodos monitoramento de 
Estocagem vivos 

sim 100,00 100,00 100.00 100,00 100,00 65.69 65,57 100.00 100.00 82,61 Métodos monitoramento de 
Estocagem vivos não 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 34.31 34,43 0,00 0,00 17,39 

Definido no Inventário Florestal LR 35,46 37,50 41,67 33,33 41,03 25.40 24,26 31,03 50,00 31,38 Definido no Inventário Florestal 
LES 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

Definido no Inventário Florestal 

CMCP 0,00 0.00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0.00 0,00 0,00 

Definido no Inventário Florestal 

VFECD 25,06 25.00 16,67 8,33 15,38 11.11 21,60 13,79 0,00 20,69 

Definido no Inventário Florestal 

SANI 0,00 0.00 0,00 0,00 0,00 0.00 0,00 0,00 0,00 0,00 

Definido no Inventário Florestal 

VRB 0,00 0.00 0,00 0,00 0,00 0.00 0.00 0.00 0.00 0,00 

Definido no Inventário Florestal 

NVA 39,47 37,50 41,67 58,33 43,59 63.49 54.14 55,17 50,00 47,94 

Definido no Inventário Florestal 

GHF 0,00 0,00 0.00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 



Q U A D R O 03 - Avaliação em porcentagem das informações dos questionários (continuação) 

INFORMAÇÕES LEVANTADAS 
Informações estatísticos a 
Dinâmica das micro bacias 

BA AC AM AP MA M T PA RO TO TOTAL INFORMAÇÕES LEVANTADAS 
Informações estatísticos a 
Dinâmica das micro bacias 

4 0,00 0,00 0,00 0.00 0,00 0.00 0,00 0.00 0,00 0,00 
INFORMAÇÕES LEVANTADAS 

Informações estatísticos a 
Dinâmica das micro bacias 3 0,00 0,00 0,00 0.00 0,00 0.00 0.00 0.00 0,00 0,00 

INFORMAÇÕES LEVANTADAS 
Informações estatísticos a 
Dinâmica das micro bacias 

2 0,00 0,00 0,00 0.00 0,00 0.00 0,00 0.00 0,00 0,00 

INFORMAÇÕES LEVANTADAS 
Informações estatísticos a 
Dinâmica das micro bacias 

1 100,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0.00 0,00 0.00 0,00 100,00 
Foram instalada parcelas 

Permanente 
sim 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 70.00 100,00 100,00 100,00 92.18 Foram instalada parcelas 

Permanente não 0,00 0.00 0,00 0,00 0,00 30,00 0.00 0.00 0.00 7,82 
Definido mercado para 

Espécies 
sim 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0.00 0.00 0.00 0.00 0,00 Definido mercado para 

Espécies não 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 100.00 100,00 100,00 100,00 100.00 
Eliminação de espécies não 

Potenciais 
sim 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0.00 0.00 0,00 0,00 Eliminação de espécies não 

Potenciais não 100,00 100,00 100.00 100,00 100,00 100.00 100,00 100.00 100,00 100.00 
Monitoramento ecossistemas 5 100,00 0,00 100,00 100,00 100,00 100.00 100,00 100,00 100,00 100,00 Monitoramento ecossistemas 

4 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0.00 0.00 0,00 0,00 
Monitoramento ecossistemas 

3 0,00 0,00 0,00 0.00 0,00 0.00 0,00 0.00 0.00 0,00 

Monitoramento ecossistemas 

2 0,00 0,00 0,00 0.00 0,00 0.00 0,00 0.00 0.00 0.00 

Monitoramento ecossistemas 

1 0.00 0.00 0,00 0,00 0,00 0.00 0.00 0,00 0,00 0,00 
Monitoramento micro bacias 5 - - - - - - - - - 0,00 Monitoramento micro bacias 

4 - - - - - - - - - 0,00 
Monitoramento micro bacias 

3 - - - - - - - - - 0,00 

Monitoramento micro bacias 

2 - - - - - - - - - 0,00 

Monitoramento micro bacias 

1 - - - - - - - - 0,00 
Monitoramento do consumo de 

produtos florestais 
sim - - - - - - - - - 0,00 Monitoramento do consumo de 

produtos florestais Não - - - - - - - - - 0,00 
Resguardo da biodiversidade 

redução div. por espécies 
Sim - - - - - - - - - 0,00 Resguardo da biodiversidade 

redução div. por espécies Não - - - - - - - - - 0,00 
Foi elaborado uma forma 

De monitorar cliente produtos 
Sim - - - - - - - - - 0,00 Foi elaborado uma forma 

De monitorar cliente produtos Não - - - - - - - - - 0,00 
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No Quadro 03 é importante observar que as porcentagem calculadas em relação ao 

total de PMFS analisados e o montante de perguntas efetuadas confirmou o que os resultados 

quantitativos já haviam mostrados. 

6.4.1 - Apresentação de uma forma gráfica dos resultados obtidos através dos levantamentos 

de campo efetuados (Aplicação do Questionário Elaborado) 

Neste item apresenta - se a interpretação gráfica dos resultados demostrados nos 

QUADROS 02 e03, onde no primeiro são mostrados os resultados quantitativos das 

informações coletadas no campo e no segundo está a apresentação destes resultados em 

porcentagem relacionando- os com o número de PMFS por estado. 

6 . 4 . L I - Resultados das informações relativas aos Aspectos Formais 

No processamento destas informações foi constatado que elas foram cumpridas 100%. 

Deve-se salientar que as mesmas envolvem a identificação do detentor do PMFS e seu 

responsável técnico(execução e elaboração), sendo as condições mínimas para o cumprimento 

das exigências formais. Portanto não representam muito na escala de importância relativa 

quanto a execução dos PMFS. 

6.4.1.2 - Aspectos Técnicos Legais 

Nas figuras 15 e 16 observa-se que poucos PMFS realmente definem medidas 

mitigadoras com relação aos impactos ambientais. Pode -se destacar os PMFS implantados na 
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Mata Atlântica (BAHIA), onde em 292 PMFS foram observado determinações relacionadas 

com os impactos causados pela implantação, representando um total de 92,69 %. 

FIGURA 15 - Mostra as determinações FIGURA 16 - Mostra as determinações -

técnicas ambientais na forma técnicas ambientais em forma 

quantitativa de % 
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Pode - se observar nas figuras 17 e 18 que somente nos estados da Bahia e Pará é que 

está se fazendo as vistorias prévias. Esta vistoria é que vai determinar se é possível iniciar as 

atividades de implantação do PMFS, pois ela vai mostrar se foram seguidas as determinações 

previstas e materializadas no campo. 

FIGURA 17 - Mostra os levantamentos FIGURA 18 - Mostra os levantamentos em % 

quantitativos efetuados 
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Na figura 19 pode - se verificar que as Vistorias de Acompanhamento são efetuadas 

com maior freqüência na Mata Atlântica (BAHIA), onde foram feitos em todos os PMFS, 

sendo que isto também ocorreu nos estados do Pará e Mato Grosso. Esta vistoria de 

acompanhamento é um dos pontos fundamentais para o êxito dos PMFS, pois esta vai 

monitorar todas as atividades anuais previstas. 

Figura 19 - Mostra as vistorias de acompanhamento nos PMFS monitoramento 
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Na figu ra 20 pode - se verificar que somente nos PMFS que foram implantados na 

Mata Atlântica (BAHIA), a sua maioria apresentam sua locação através de coordenadas 

geográficas, enquanto que os implantados nos estados da Amazônia Legal apenas uma 

pequena quantidade possui sua locação por coordenadas geográficas. Isto pode ser explicado 

pelo fato que as áreas da Amazônia Legal são de difici l acesso e ainda existe a limitação que 

os GPS apresentam com relação às áreas que possuem uma cobertura florestal muito densas, 

que dificu ltam a captação dos satélites para a identificação das coordenadas geográficas. 
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Figura 20 - Mostra a localização dos PMFS através de coordenadas geográficas 
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Fonte: Zachow, 1998. 

Pode - se afirmar que na Mata Atlântica(BAHIA) as parcelas permanentes foram 

todas levantadas e medidas e na maioria dos outros estados elas foram instaladas, levantadas e 

marcadas. Sendo que no estado Mato Grosso nenhum desses procedimentos foi adotado. 

Como pode - se verificar em muitos estados as parcelas permanentes estão instaladas, 

marcadas, medidas e levantadas, mostrando que existem muitas informações disponíveis, 

faltando apenas consolidá - las e colocá -las a disposição dos interessados. 

FIGURA 21 - Mostra o inventário florestal contInuo 
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As legendas contidas na figura 21 representam: 

1LM - Parcelas Permanentes 

l - Instaladas; 

L- levantadas; 

M -Medidas. 

6.4.1.3 - Resultados da coleta das informações relativas aos Aspectos Estritamente Técnicos 

Este item foi incluído no questionário com o objetivo de avaliar o interesse e a 

responsabi lidade técnica dos envolvidos em implantar um Manejo Florestal Sustentável dos 

Recursos Florestais. Quando do início das atividades de coleta destas informações teve -se 

uma grande surpresa pois a maioria dos itens incluidos eram de total desconhecimento dos 

técnicos elaboradores e executores dos PMFS, isto causou uma grande preocupação pois, foi 

visto que o processo de implantação das atividades de Manejo Florestal só estava sendo feito 

para cumprir exigências legais do Poder público(ffiAMA). 

Para ilustrar os resultados dos levantamentos feitos é apresentado as figuras 22, 23 e 

24 . 

FIGURA 22 - Mostra a definição dos índices de intervenção na floresta 
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Como pode -se verificar na figura 22, poucos estados se preocupam em definir a 

intensidade de intervenção na floresta antes do início das atividades, quase todos se orientam 

em função do mercado atual, o qual define o número de árvores e o volume a ser extraído da 

floresta. Na região da Mata Atlântica(BAHIA) pode - se verificar que este procedimento foi 

adotado para 165 PMFS que é um número bem representativo em relação ao total de PMFS. 

Enquanto que no estado do Pará apenas 33 PMFS foram contemplados, mostrando assim um 

número pouco significativo em relação ao total. 

FIGURA 23 - Mostra o sistema de monitoramento adotado 
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Na figura 23 pode - se verificar que só na Mata Atlântica (BAHIA) foi definido um 

sistema de monitoramento para as atividades definidas no PMFS, sendo que nos estados do 

Mato Grosso e Pará menos da metade dos PMFS foi contemplado. 

A figura 24 mostra que a taxa de intervenção na floresta definido para a maioria dos 

PMFS é de 35 % do volume comercial levantado no inventário florestal. Mas também pode -

se verificar nessa figura que não existe uma definição dentro do próprio estado, pois existem 

índices diferentes para áreas que apresentam levantamentos de inventários com volume 

comercial igual , mas com uma taxa de intervenção diferenciada. 
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TAXA DE INTERVENÇÃO FLORESTAL 

Figura 24 - Mostra a taxa de intervenção na floresta definida para os diversos estados 

6.5. Caracterização dos objetivos conflitantes e convergentes das legislações pertinentes ao 

manejo florestal 

Para uma melhor visualização deste item serão apresentados o mesmo em forma de 

quadro~ onde nas colunas serão representadas as principais legislações vigentes, objetivos 

convergentes e conflitantes. 
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Q U A D R O 05 - Principais legislações vigentes e pertinentes ao Manejo Florestal e seus 

objetivos conflitantes e convergentes 

Legislações Vigentes e Pertinentes 
aos PMFS 

OBJETIVOS 
Convergentes 

OBJETIVOS 
Conflitantes 

Constituição Federal 
An. 225. parág. litem I. V. VI e 4 

A floresta Amazônica Brasileira, a Mata 
Atlântica, a Serra do Mar, o 
Pantanal Mato - Grossense e Zona 
Costeira são patrimônio nacional, e 
a sua utização far-se-á, na forma da 
lei, dentro de condições que 
assegurem a preservação do meio 
ambiente, inclusive quanto ao uso 
dos recursos naturais (parágr. 4); 

Preservar e restaurar os processos ecológicos 
essenciais c prover o manejo ecológico das 
especies c ccossistcmas(parágr. litem I); 
Controlar a produção, comercialização c o 
emprego de técnicas, métodos e substâncias que 
comportem risco para a vida, a qualidade de vida 
e o meio ambiente(parágr. 1 item V); 
Proteger a fauna c a flora, vedadas, na forma da 
lei, as práticas que coloquem cm rsico sua função 
ecológica, provoquem a extinção de espécies ou 
submetam os animais a crucldadc(parágr. 1 
item VII). 

Não existem 

Lei - Código Florestal 
Lei n." 4771/65. 

Art. 10. 14. 15. 16. 19. 20. 21 e 44 

não é permitida a derrubada de florestas em 
áreas de inclinação entre 25 c 45 graus, só sendo 
nelas toleradas a extração de toros quando em 
regime de utilização racional(art. 10); 

utilização de florestas segundo normas 
específicas do Poder Público Federal ou 
municipal(art. 14); 

exploração das florestas da bacia 
amazônica(art. 15); 

exploração das florestas de domínio 
privado(art. 16); 

exploração de florestas e de formações 
succssoras(art. 19); 

empresas que consomem matéria - prima 
florestal(art.20); 

empresas siderúrgicas que consomem carvão 
vegetal (art. 21) e; 

região norte e a exploração a corte raso e a 
reserva legal (art.44). 

Não existem 

Lei 
N.° 6.507. 19/12/77 

- dispõe sobre a inspeção e fiscalização de 
produção e do comércio de sementes e mudas. 

Não existem 
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Q U A D R O 05 - Principais legislações vigentes e pertinentes ao Manejo Florestal e seus 

objetivos conflitantes e convergentes (continuação) 

Legislações Vigentes e Pertinentes 
aos PMFS 

OBJETIVOS 
Convergentes 

OBJETIVOS 
Conflitantes 

Lei 
N.° 7.509. 04/07/86 

- disciplina o transporte de madeira em 
toros, pôr via fluvial. 

Não existem 

Lei 
N.° 7.754. 14/04/89 

- estabelece medidas para a proteção das 
florestas existentes nas nascentes dos 
rios. e dá outras providencias. 

Não existem 

Lei 
N.° 8.171. 17/01/91 

- Dispõe sobre a Política Agrícola. Existe uma contradição em 
função do uso alternativo do solo. 
que estabelece o uso restrito dos 
recursos florestais das áreas. 

Decreto 
N.° 83.904. 29/08/79 

- altera a estrutura do Conselho 
Nacional do Comércio 
Exterior(Concex). e dá outras 
providências. 

Não Existem 

Decreto 
n.° 97.592. 27/03/89 

- aprova o regulamento para o transporte 
dc madeira cm toros pôr via fluvial, que 
trata a Lei n.° 7.509. 4/7/86. 

Não existem 

Decreto 
N.° 750. 10/02/93 

- Dispõe sobre o corte, a exploração c a 
supressão da vegetação primária ou nos 
estágios avançado c médio de 
regeneração da Mata Atlântica, e dá 
outras providências. 

Não existem 

Decreto 
n." 1.282. 19/10/94 

- regulamenta os artigos 15.19,20 e 21 
da Lei n.° 4.771/65. c dá outras 
providências. 

Não existem 

Medida Provisória 
n." 1.51 1.25/07/96 

- dá uma nova redação ao art. 44 da lei 
n.° 4.771, de 15 de setembro de 1965, c 
dispõe sobre a proibição do incremento 
da conversão dc áreas florestais em 
áreas agrícolas na Região Norte e na 
parte norte da região Cento - Oeste, e dá 
outras providencias. 

Existe restrição cm função do uso 
das áreas florestais para a 
conversão cm áreas agrícolas. 

Medida Provisória 
n.° 1.963, 19/9/96 

- Suspende as autorizações e 
concessões para a exploração dc mogno 
e virola, pelo período de dois anos, e dá 
outras providencias. 

Existe restrição em função da 
exploração de determinadas 
espécies florestais, que se 
exploradas através dos PMFS não 
havia necessidade de proibi -Ias 

Resolução 
Confea n.° 342, 11/5/90 

- descrimina atividades relativas a 
empreendimentos agropecuários, 
florestais, agroindustriais e de 
armazenagem na participação efetiva e 
autoria declarada de profissionais 
legalmente habilitados. 

Não existem 

Resolução 
CONAMA, n.° 10, 1/10/93 

- Dispõe sobre os artigos 3, 6, 7, do 
Decreto n.° 750, estágios de sucessão da 
Mata Atlântica. 

Não existem 

Resolução 
CONAMA. n.° 12. 4/5/94 

- aprova o glossário dc Termos técnicos 
florestal da Mata Atlântica. 

Não existem 
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Q U A D R O 05 - Principais legislações vigentes e pertinentes ao Manejo Florestal e seus 

objetivos conflitantes e convergentes (continuação) 

Legislações Vigentes e Pertinentes 
aos PMFS 

OBJETIVOS 
Convergentes 

OBJETIVOS 
Conflitantes 

Portaria 
n.° 419. 4/9/84 

- fiscalização de exportação de produtos 
florestais. 

Não existem 

Portaria 
n." 122-P. 19/3/85 

- coleta , transporte c comercialização 
de plantas ornamentais e medicinais. 

Não existem 

Portaria 
n.° 302 - P . 9/11/88 

- registro de usuários do setor florestal e 
faunistico. 

Portaria 
n." 2.344. 29/11/90 

cobrança dc inspeção/vistoria 
florestal para licenciamento 

Não existem 

Portaria 
n.° 732. 01/4/91 

- registro de atividades do Setor 
florestal. 

Não existem 

Portaria 
n.° 139. 5/6/92 

- institui a nível nacional a Autorização 
para Transporte de Produtos Florestais. 

Não existem 

Portaria 
n." 1 3 - N . 11/2/93 

- institui o sistema de 
contingenciamento de madeira para 
exportação. 

Não seria necessário pois o 
Manejo florestal mantém a 
sustentabilidadc das espécies 

Portaria 
n." 44 - N. 6/4/93 

- regulamenta o Transporte de Produtos 
c Subprodutos florestais - ATPF c o 
Regime Especial de Transporte - RET. 

Não existem 

Portaria 
n." 71 - N, 11/5/94 

- institui o Sistema de Controle dc 
Madeira Contingcnciada - Sismad 

Não seria necessário se fossem 
adotadas as práticas corretas do 
Manejo florestal 

Portaria 
n.° 048. 10/7/95 

- regulamenta o decreto n.° 1.282. 
19/10/94. 

Não existem 

Portaria 
n.° 113. 29/12/95 

- regulamenta a exploração das florestas 
primitivas e demais formas de vegetação 
nas regiões Sul, Sudeste, Centro - Oeste 
c Nordeste. 

Não existem 

Portaria 
n.° 120, 16/11/95 

- determina a utilização das ATPF, para 
madeira serrada e laminada das espécie 
mogno. 

Não existem 

Instrução Normativa 
n.°01,05/9/96 

- regulamenta a reposição florestal 
obrigatória, o plano integrado florestal e 
associação florestal 

Não existem 

Instrução Normativa 
n.° l. 25/2/94 

- regulamenta o Plano dc manejo 
florestal em caatinga. 

Não existem 

6.6 - Matriz de informações comparando as legislações que tratam dos PMFS e os critérios de 

sustentabilidade já existentes 

Com o objetivo de apresentar as legislações que tratam dos PMFS, e os critérios de 

Sustentabil idade que são definidos pela OIMT, procura-se fazer uma comparação entre o que 

está sendo feito pela imposição legislativa e o cumprimento das técnicas previstas nos PMFS, 

mostrando o que está sendo executado pelos responsáveis pela implantação das atividades 
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previstas. Apresenta-se em forma de Matriz disposta no QUADRO 06 numa forma simples e 

objetiva para que as mesmas possam ser visualizadas e entendidas com maior facilidade. 

QUADRO 06 - Legislações Vigentes e os critérios de Sustentabilidade definidos pela OIMT 

para os PMFS 

Legislações Vigentes Critérios para a Sustentabilidade definidos 

pela O I M T 

Comentário 

Sustentabilidade em Nível Nacional A sustentabilidade a 

Constituição Federal fíase de Recursos Florestais'. nível nacional é definida 

Art. 225. parág. litem I, V. Planejamento abrangente do uso do solo e em função dos 

VI c 4 regulamentação para Zona Florestal dispositivos 

Lei - Código Florestal Permanente -ZFP: constitucionais que 

Lei n.° 4771/65. Área atual da ZFP cm relação a metas c constam no artigo 225. 

An. 10. 14. 15, 16, 19. 20. 21 objetivos nacionais; da Constituição e 

c 44 Metas para estabelecimento de plantações. regulamentados através 

distribuição atual dc classe de idade e regimes de leis c decretos que 

anuais de plantio. definem as situações 

Arcas de Florestas dc Produção dentro da regionais e locais. 

ZFP. Com relação a definição 

Continuidade do Fluxo: das áreas protegidas as 

A rcprcscntatividadc da rede dc áreas regras encontram - se 

protegidas e os programas de reservas estabelecidas no Código 

existentes ou Planejadas; Florestal (Lei 4771/65), 

Estatísticas sobre a produção nacional de onde as mesmas são 

produtos Florestais ao longo do tempo; divididas em função da 

Documentação relativa ao histórico da sua classe de Uso. como 

exploração(área) ao longo do tempo; de uso direto e indireto. 

O Prazo proposto para o ciclo de corte para os 

principais tipos de florestas e prazo padrão 

para as concessões; 
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Q U A D R O 06 - Legislações Vigentes e os critérios de Sustentabi l idade def in idos pela O I M T 

para os PMFS (continuação) 

Legislações Vigentes Criterios para a Sustentabilidade definidos 
pela ODV1T 

Comentário 

Normas dc taxas iniciais dc corte cm 
relação aos ciclos de corte determinados e à 
área liquida de floresta de produção; 

Normas para os ciclos de corte 
subseqüentes considerando os dados dc 
incrementos e a área líquida de floresta de 
produção; 
Medidas tomadas para compatibilizar o 
primeiro ciclo de corte com os ciclos 
subseqüentes e conduzir a transição do 
primeiro para o segundo ciclo: 

Contemplado 

Decreto 
n.° 1.282. 19/10/94 

Metas de produção de 
madeiras de várias fontes, 
ao longo do tempo; 

Disponibilidade de soluções 
silviculturais para os 
principais tipos florestais. 
Nível de Monitoramento Ambiental: 

Soluções de manejo para outros 
componentes da ZFP não envolvidos na 
produção; 

Disponibilidade de soluções de 
engenharia, proteção de bacias hidrográficas e 
outras de gerenciamento ambiental para 
florestas de produção. 
Disponibilidade de procedimentos de 
avaliação ambiental; 

Contemplado 

Medida Provisoria 
n.° 1.511, 19/9/96 

Efeitos Sócio - Econômicos: 
Padrões e tendências de emprego; 
Padrões de geração de distribuição de 

renda; 
Receita nacional e dispêndios 

orçamentários para o manejo florestal; 
Disponibilidade de procedimentos dc 

avaliação ambiental; 
Estrutura Institucional: 

Existência de uma política florestal 
nacional; 
A relação entre a política nacional e as 
Diretrizes da OIMT; 

Contemplado 
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Q U A D R O 0 6 - Leg i s l ações V i g e n t e s e o s cr i té r ios d e Sustentabi l i d a d e d e f i n i d o s pela O I M T 

para os PMFS (continuação) 

Legislações Vigentes Criterios para a Sustentabilidade definidos 
pela OIMT 

Comentário 

Medida Provisoria 
n.° 1.963. 19/9/96 

Adequação da estrutura 
legislativa à implementação 
de políticas nacionais para 
florestas e planos de 
manejo: 

Adequação de legislação para 
normalização do cortc c instrumentos 
específicos, como pôr exemplo, contratos de 
concessão. 

Adequação de recursos humanos c 
financeiros para o cumprimento da 
responsabilidade legislativa e administrativa 
no manejo florestal sustentado : 

Consulta à comunidade. 
Existência de planos dc manejo c provisões 
para a sua implantação. 

Contemplado 

Sustentabilidade em Nível dc Unidade dc Manejo Florestal 
Decreto 

n." 1.282. 19/10/94 
Garantia dos Recursos: 

Estabelecimento legal dc áreas florestais 
ou de unidades de manejo; 

Existência dc um Plano de manejo: 
Demarcação clara dos limites no campo; 
Ocorrência ou não dc exploração ilegal e 

de invasões: 
Prazo dc duração dos contratos dc 

concessão. 

Contemplado 

Portaria 
n.° 048, 10/7/95 

Continuidade da Produção de Madeira: 
Existência de normas oficiais claras para o 

corte; 
Produtividade do solo a longo prazo; 
Inventário pré - exploratório dos talhões; 
Número de árvores e/ou volume de 

madeira por hectare explorado. 
Provisões para o monitoramento do 

estoque residual em crescimento após a 
exploração; 

Registros de saída anual do produto, ao 
longo do tempo; 

Área líquida produtiva; 
Registros de áreas cortadas anualmente, 

ao longo do tempo. 

Contemplado 
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QUADRO 06 - Legislações Vigentes e os critérios de Sustentabilidade definidos pela OIMT 

para os PMFS (continuação) 

Legislações Vigentes Critérios para a Sustentabilidade definidos 

pela O I M T 

Comentário 

Lei - Código Florestal 

Lei n.° 4771/65. 

Art. 1. 2, 3 , 4 , 5 , 6 , 7 ,8 ,9 , 

10. 11, 12. 13. 14, 15, 16, 18. 

19,23, 26, 27, 29, 31,33, 44 e 

46. 

Lei n.°5.197. 3/01/67 

Conservação da Flora e da Fauna: 

Proteção de ecossistemas na concessão ou 

na Unidade dc manejo; 

Amplitude do distúrbio causado na 

vegetação após a exploração. 

Contemplado 

Portaria 

n.u 048, 10/7/95 

Nível Aceitmel de Impacto Ambiental: 

Amplitude dos distúrbios provocados no 

solo; 

Amplitude c distribuição geográfica da 

mata ciliar c dc outras áreas de proteção dc 

bacias hidrográficas: 

Extensão e severidade de erosão do solo; 

Normas de proteção de corpos d'água. 

Contemplado 

Não existe legislação 

Beneficios Sócio - Econômicos: 

Número de pessoas empregadas; 

Natureza e extensão dos beneficios 

oriundos das atividades florestais. 

Planejamento e Adaptação à experiência: 

Consulta à comunidade; 

Dispositivos para considerar usos 

tradicionais da floresta no Manejo Florestal. 

Contemplado 
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6.7. Diretrizes Gerais para elaboração de planos de manejo florestal sob regime de rendimento 

sustentado - PMFS 

As diretrizes gerais aqui estabelecidas para elaboração de Planos de Manejo Florestal 

sob Regime de Rendimento Sustentado obedecem as determinações técnicas já pesquisadas e 

estudas e se enquadram dentro das normas da legislação atual vigente. 

O conteúdo destas diretrizes permitirá, que Empresas de Consultorias, Consultores 

independentes, Órgãos Públicos, Instituições de Pesquisa, Associações de Classe, ONG'S e 

Entidades ligadas ao setor produtivo florestal possam elaborar e executar Planos de Manejo 

Florestal sob Regime de Rendimento Sustentado seguindo os preceitos básicos para 

sustentabilidade desta atividade que é o Manejo Florestal. 

6.7.1. Estrutura Básica Para Elaboração de Planos de Manejo Florestal sob Regime de 

Rendimento Sustentado - PMFS 

Primeiro relaciona os itens que compõem a estrutura básica para elaboração de PMFS 

e após discrimina os mesmos: 

I - INFORMAÇÕES GERAIS 

I.I - Requerente/Elaborador/Executor. 

I.I.I - Requerente: nome, endereço completo, CGC ou CPF, registro no 

IBAMA/categoria (consumo e produção industrial, se for o caso). 

I.I.II - Elaborador: nome, endereço completo, CGC ou CPF, responsável técnico, 

profissão, número de registro no CREA, número do visto/região, se for o caso. 

I.I.III - Executor: nome, endereço completo, CGC ou CPF, responsável técnico, 

profissão, número de registro no CREA, número do visto/região, se for caso. 

I II - Identificação da propriedade 

I.II.I - Proprietário: 



I.II.II - Título de posse: 

I.II.III - Denominação: 

I .ll.IV - Numero da Matrícula: 

1.11. V - Cartório: 

I. II. VI- Localidade: 

1.11 . VI I - Município/Estado. 

I. II. VIII - Inscrição de cadastro no INCRA(n °) 

II - OBJETIVOS E JUSTIFICATIVA DO MANEJO FLORESTAL 

II I - Objetivos 

II.Il - Justificativa Técnicas e Econômicas 

III - CARACTERIZAÇÃO DO MEIO 

III.I - Meio Físico 

I I I ! ! -Cl ima 

III.I.II- Solos 

III. I.III- Hidrografia 

III.I.IV - Topografia 

III.II - Meio Biológico 

III.II.I - Vegetação 

III.II.1I - Fauna 

III.in - Meio Sócio - Econômico 

IV - MANEJO FLORESTAL 

IV.I - Discriminação das áreas da propriedade/Mapa 

IV. I I - Área total da propriedade 

IV!. II - Área de reserva legal 

IV.I.III - Área de preservação permanente 
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IV. I. IV - Área do PMFS 

IV. I V - Área de floresta remanescente 

IV.I.VI - Pastagens 

IV.I.VII - Agricultura 

IV.I. VIII - Infra-estrutura 

IV I. IX- Banhado 

IV.I X - Hidrografia 

IV.I.XI - Rede viária 

IV.I.XII - Localização das unidades amostrais 

IV.I.XII1- Planimetría da área do PMFS 

IV.l.XIV- Confrontantes 

IV.I.XV - Norte Magnético 

1V.I.XVI - Coordenadas geográficas 

IV. I. XVII - Outros 

IV. II - Inventário florestal 

IV.II.I - Caracterização da área objeto do Inventário Florestal. 

IV.II.II - definição das variáveis de interesse do Manejo Florestal e justificativas. 

IV.II.III - Relações dendrométricas utilizadas. 

IV.II.IV - Justificativa do processo de amostragem utilizada. 

IV.II.V - Definição da intensidade de amostragem. 

IV.II. VI - Tamanho e forma das unidades amostrais. 

IV.II. VII - Análise estrutural da floresta. 

IV.II.Vni - Análise estatísticas. 

IV.II. IX - Relatório final contendo as tabelas de saída para atender os objetivos do 

Manejo Florestal. 
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IV.Il.lX.I - Listagem das espécies florestais; 

IV.II.IX.IT - Número de árvores por espécies e por classe de diâmetro, por hectare, 

IV.II.IX.I1I - Área basal e volume por espécie e por classe de diâmetro, por hectare; 

IV. III - Sistema de exploração 

IV.III.I - Caracterização da área: 

IV.III.I.I - Volume a ser explorado por espécie; 

IV.III.I.II - Diâmetro de corte; 

IV.III.I.III - Levantamento expedito com marcação das árvores que serão derrubadas; 

IV.II.I.IV - Marcação das árvores que serão reservadas para a segunda colheita; 

IV.III.11 - Estrutura da rede de estradas, pátios para estocagem de toras e picadas de 

arraste. 

IV.III.III - Dimensionamento do pessoal envolvido na exploração. 

IV.III.IV - Dimensionamento dos equipamentos. 

IV.III. V - Apresentação da metodologia das operações de exploração florestal quanto 

a derrubada, arraste e transporte. 

IV.III. VI - Cronograma de execução das operações de exploração. 

IV.IILVTI - Avaliação dos custos e rendimento das operações de exploração florestal. 

IV.IV - Sistema Silvicultural 

IV.IV.I - Corte de cipós antes e após a exploração florestal, se necessário. 

IV..IV.II - Estabelecimento das parcelas permanentes antes da exploração florestal. 

IV.IV.III - Tratos silviculturais após a exploração. 

IV.IV.IV - Repetição dos tratos silviculturais. 

IV.IV. V - Estimativa de marcação das matrizes porta sementes. 
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V - A V A L I A Ç Ã O E PROPOSTA DE M Í N I M I Z A Ç Ã O DOS IMPACTOS 
AMBIENTAIS 

V ! - Avaliação dos impactos ambientais 
V I I - Meio Físico 

V.I.II - Meio Biológico 

V.I.III - Meio Sócio - Econômico 

V II - Proposta de Minimização dos Impactos 

V II! - Meio Físico 

V.II.II - Meio Biológico 

V.1I.III - Meio Sócio - Econômico 

V III - Matriz Ambiental 

V III! - Metodologia de Avaliação 

V.III.Ü - Qualificação 

V.11I.I.H - Atividades x Componentes 

V.HIÜII - Medidas e Programas x Componentes 

V.IIIÜV - Valorização da Matriz Ambiental 

VI - PROGNÓSTICO DA QUALIDADE AMBIENTAL PELA IMPLANTAÇÃO 

DO MANEJO FLORESTAL. 

VII - CRONOGRAMA FÍSICO 

VII! - Do Inventário 

VII. II - Da Exploração 

VII. III - Dos Tratos Culturais 

VIII - CRONOGRAMA FINANCEIRO 

IX - CUSTO DE PRODUÇÃO DA MATÉRIA PRIMA MADEIRA 

X - BIBLIOGRAFIA 

XI - ANEXOS 
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6.7.2. Procedimentos para desenvolver os itens que compõem a estrutura básica para 

elaboração de PMFS. 

O desenvolvimento dos itens que compõem a estrutura básica para a elaboração de 

PMFS, se dispõem da seguinte forma: 

1 - INFORMAÇÕES GERAIS 

Deverá contemplar todas as informações que caraterizem o imóvel e seu proprietário. 

I I - REQUERENTE / ELABORADOR 

I.I.I - REQUERENTE 

Deverão ser descritos os seguintes itens: nome, endereço completo, CGC ou CPF, 

registro no IBAMA/CATEGORIA (conforme classificação em flinção do consumo e 

produção industrial se for o caso). 

I.I.II - ELABORADOR 

Deverá constar: nome, endereço completo, CGC ou CPF, responsável técnico, 

profissão, n.° de registro no CREA, n.° do visto/ região se for o caso. 

I.I.III-EXECUTOR 

Deverá constar: nome, endereço completo, CGC ou CPF, responsável técnico, 

profissão, n.° de registro no CREA, n.° do visto na região se for o caso. 

I II - IDENTIFICAÇÃO DA PROPRIEDADE 

Descrição dos itens que compõe a identificação da propriedade tais como: 

I.H.I- PROPRIETÁRIO 

Nome do proprietário 

I.II.II - TÍTULO DE POSSE 

Denominação e descrição do(s) documento(s) hábil de posse da terra. 
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MI HI - D E N O M I N A Ç Ã O 

Denominação da propriedade (Ex. Fazenda Santa Clara) 

l.n.IV - NÚMERO DA MATRÍCULA 

Número que consta no livro de registros (livro 2). 

I II. V-CARTÓRIO 

Número do registro geral do imóvel no cartório, nome, endereço (Io ofício - comarca). 

I.1I.VI- LOCALIDADE 

Denominação do local onde está situada a propriedade (Ex. Barro Preto, Linha da 

Chuva, etc ). 

I.II.VII - MUNICÍPIO/ESTADO 

Local onde está instalada a sede da propriedade. 

I.H.VIII - INSCRIÇÃO DE CADASTRO NO INCRA (N.°). 

N.° de inscrição no INCRA. 

II - OBJETIVOS E JUSTIFICATIVAS 

São os objetivos e as justificativas do Manejo Florestas sob Regime de Rendimento 

Sustentado. 

I I ! - OBJETIVOS 

Nos objetivos deverão ser descritos quais são os objetivos do PMFS, destacando-se a 

forma de aproveitamento da floresta (serraria, laminação e outros e a concepção final deste 

plano podendo ser como exemplo a manutenção dos ecossistemas através de uma intervenção 

parcial e seletiva na área florestal). 

II.II - JUSTIFICATIVA TÉCNICA E ECONÔMICA 

Deve abranger a parte técnica, ecológica e econômica descrevendo estes itens de uma 

forma clara e objetiva. 
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III - C A R A C T E R I Z A Ç Ã O DO MEIO 

Deverá englobar o meio físico, biológico e sócio - econômico 

III.I - MEIO FÍSICO 

Deverá descrever as condições físicas da região onde será implantado o PMFS. 

III.I I - CLIMA 

Neste item deverá ser feito a caracterização do quadro climático da região em função 

de informações existentes, dando-se ênfase ao balanço hídrico da região. 

III.I II- SOLOS 

Citar e descrever as classes de solo, que ocorrem na área do PMFS, fazer uma 

abordagem da geologia da região, caracterizando as unidades que ocorrem (ex. complexo 

Xingu, formação Solimões, etc. ). Fazer um breve comentário sobre as estruturas geológicas 

que ocorrem na região. 

III.I.III- HIDROGRAFIA 

Deverão ser citadas as principais bacias hidrográficas que compõe a área podendo 

abranger uma determinada região, citando os principais rios, igarapés, córregos e lagos 

existentes. 

III.I.IV-TOPOGRAFIA 

Deverá ser feito uma descrição da topografia da área dando-se ênfase a classificação 

do terreno em: plano, suavemente ondulado e ondulado em função de parâmetros já 

existentes. 

III.II - MEIO BIOLÓGICO 

Deverá ser feito a identificação dos tipos de vegetação que ocorrem na área do PMFS, 

observando-se também a fauna local (caso haja falta de informações, citar meios de coleta 

destas informações através de metodologias já desenvolvidas). 
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III.IT.I - VEGETAÇÃO (FLORA) 

Para a caracterização da vegetação da área deverá ser observada a descrição 

fisionômica - ecológica apresentada por uma entidade que tenha qualificação oficial (Ex. 

RADAMBRASIL). 

III.II.II - FAUNA 

Fazer uma descrição das espécies conforme sua classificação podendo ser divididos 

em: mamíferos, répteis, peixes, aves e insetos. Quando da não existência destas informações 

indicar métodos que possam definir estas coletas (observando formas de amostragem para a 

coleta dos dados que faltam). 

I11.III - MEIO SÓCIO - ECONÔMICO 

Fazer uma descrição detalhada da sócio - economia da região salientando as cidades, 

municípios próximos da área. Deve - se dar ênfase a demografía, população e renda, situação 

fundiária (Ex. tamanho das propriedades, tipos de documentação que estas possuem), infra -

estrutura existentes (estradas federais, estaduais e municipais), tipo de energia existente (hidro 

ou termo - elétrica), educação, saúde, saneamento, serviços de comunicação), economia da 

região na geração de empregos, arrecadação de impostos. Setor primário (agricultura, 

pecuária, extrativismo e outros), setor secundário (indústrias de transformação) e setor 

terciário (comércio, prestação de serviços, etc ). 

IV - PLANO DE MANEJO 

Descrição das definições básicas de manejo. 

IV I - DISCRIMINAÇÃO DAS ÁREAS DA PROPRIEDADES 

Descrever a localização da área, enfocando as latitudes, longitudes, limitantes e 

confrontantes. 

IV I I - ÁREA TOTAL DA PROPRIEDADE 

Tamanho da propriedade, e da área de manejo. 
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IV I II - ÁREA DA R E S E R V A LEGAL 

Quantificar o tamanho da reserva legal. 

IV.I.III - ÁREA DE PRESERVAÇÃO PERMANENTE 

Citar critérios de escolha das áreas de preservação permanente, se possível 

dimensionado as mesmas ou quantificando-as. 

IV.I.IV - ÁREA DO PMFS 

Delimitar, marcar e quantificar a área do PMFS, localizando o mesmo através de 

coordenadas geográficas. 

IV. I V - ÁREA DE FLORESTAS REMANESCENTES 

No caso do plano de manejo não abranger toda área da propriedade. 

IV.I.VI- PASTAGENS 

No caso de existirem na propriedade. 

1V.I.VII-AGRICULTURA 

No caso de existirem na propriedade. 

IV.I. VIII - INFRA - ESTRUTURA 

Descrever e quantificar se possível ( casas, galpões, estradas e outros ). 

IV.I.IX - ÁREA ALAGADAS (BANHADOS) 

Delimitar, marcar e quantificar se possível. 

IV.I.X - HIDROGRAFIA 

Citar os principais rios, igarapés, riachos e lagos e descrever sua possível utilização 

como via de acesso e transporte. 

IV.I.XI - REDE VIÁRIA 

Quantificação em número e localizando - as no mapa de localização da área do PMFS. 
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IV [.XII - LOCALIZAÇÃO DAS UNIDADES AMOSTRAIS 

Demarcar e localizar no campo as unidades amostrais e após plotar estas no mapa da 

área, procurando situa-las através de coordenadas geográficas principalmente o ponto de 

partida quando houver um referencial (estradas, rios ou outras referências naturais). 

IV I XIII - PLANIMETRIA DA ÁREA DO PMFS 

Quantificar com exatidão as dimensões da área a ser manejada, para ter uma idéia 

exata do volume de matéria prima disponível. 

IV!.XIV - CONFRONTANTES 

Descrever os limites e os confrontantes da área a ser manejada sendo que as coincide 

com os limites da propriedade. 

IV!.XV - NORTE MAGNÉTICO 

Localizar o norte magnético da propriedade. 

IV.l.XVl - COORDENADAS GEOGRÁFICAS 

Citar as coordenadas geográficas da Propriedade e da área do PMFS. 

IV!.XVII - OUTROS 

Acrescentar informações que sejam úteis para localização e discriminação da área de 

manejo e sua situação dentro da propriedade. 

IV II - INVENTÁRIO FLORESTAL 

Descrever a finalidade e os objetivos do Inventário Florestal. 

IV. I I ! - CARACTERIZAÇÃO DA ÁREA OBJETO DO INVENTÁRIO FLORESTAL 

Localizar a área a ser inventariada em função das coordenadas geográficas e 

identificando os seus limites e confrontantes (rios, igarapés, lagos, outras propriedades, etc.). 

IV.II.III - DEFINIÇÃO DAS VARIÁVEIS DE INTERESSE 

Descrever as variáveis de interesse (CAP, altura comercial, qualidade de fúste, 

regeneração, etc.) e a forma de quantificação das mesmas justificando a escolha das mesmas. 
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IV.H.IV - RELAÇÕES DENDR0MÉTR1CAS UTILIZADAS 

Citar e descrever as equações e fórmulas utilizadas para gerar as variáveis que irão 

produzir os resultados do inventário florestal. 

IV!.V - JUSTIFICATIVA DO PROCESSO DE AMOSTRAGEM UTILIZADO 

Descrever o sistema de amostragem adotado e justificar o seu uso na área do PMFS. 

IV.II.VI - DEFINIÇÃO DA INTENSIDADE DE AMOSTRAGEM 

Quantificar o número de unidades amostrais instaladas e descrever os objetivos da 

intensidade amostrai adotada em função da precisão, limite de erro e o nível de probabilidade. 

IV.H.VII - TAMANHO E FORMA DAS UNIDADES AMOSTRAIS 

Definição e descrição do tamanho e forma das unidades amostrais, observando a 

finalidade e as variáveis a serem coletadas (Ex. regeneração natural, estratos arbóreos, etc.). 

Demonstrar gráficamente a unidade amostrai e sua localização no campo (mapa contendo as 

unidades amostrais). 

IV.II.VIII - ANÁLISE ESTRUTURAL DA FLORESTA 

Descrever e avaliar os seguintes itens: abundância, freqüência, dominância, índice de 

valor de importância, posição sociológica e a regeneração natural. 

I V Ü X - ANÁLISE ESTATÍSTICA 

Descrever os parâmetros estatísticos utilizados para o processamento das informações 

coletadas no campo dando-se ênfase ao erro amostrai da média, erro padrão da média, 

intervalo de confiança e fazer um fluxograma do processo de inventário florestal. 

IV.II.X - RELATÓRIO FINAL 

Deve contemplar as tabelas de saída para atender os objetivos do Manejo Florestal sob 

Regime de Rendimento Sustentado e conter ; quantificação volumétrica, lista das espécies 

(nome vulgar, científico, família, grupo de industrialização), lista das espécies que ocorrem na 

área (n.° árvores, área basal e volume). 
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IV.llI.II - ESTABELECIMENTO DAS PARCELAS PERMANENTES ANTES DA 

EXPLORAÇÃO FLORESTAL 

Deverá ser definido o número de parcelas permanentes a serem instaladas na área 

antes do inicio da exploração, sendo que o número deverá ser representativo para que se possa 

implantar um inventário contínuo que irá acompanhar o desenvolvimento do povoamento 

florestal para atingir os objetivos do PMFS. 

Este inventário florestal tem a finalidade de avaliar quantitativamente a evolução do 

estoque e ao mesmo tempo analisar o desenvolvimento das espécies do estrato arbóreo 

inferior. Deverá ser definido a forma e o tamanho da unidade de amostra, sendo que a mesma 

deverá ter pelo menos 1 (um) hectare amostrado para cada 200 hectares de área de PMFS. 

IV.III.III - TRATOS SILVICULTURAIS APÓS A EXPLORAÇÃO 

Deverão ser definidos no sistema silvicultural proposto. 

IV.III.IV - REPETIÇÃO DOS TRATOS SILVICULTURAIS 

Devem ser definidos no sistema silvicultural proposto. 

IV. III. V - ESTIMATIVA DE MARCAÇÃO DAS MATRIZES PORTA SEMENTES 

Deverão ser marcadas no mínimo 10% das espécies comerciais(potenciais), 

observando-se a boa formação fenológica da árvore. Estas espécies devem ser etiquetadas e 

cadastradas numa ficha que deve ser acompanhar ou fazer parte do PMFS. 

IV.IV - SISTEMA DE EXPLORAÇÃO 

Devem ser estabelecidas as metas de colheita, quanti - qualitativa que irá garantir que 

o PMFS atinja seus objetivos (abastecimento da indústria em regime sustentado, manutenção 

da capacidade produtiva da floresta e de suas funções ambientais, reduzir ao máximo os 

impactos sobre o ecossistema, monitorar o desenvolvimento da floresta) e estabelecer um 

plano de produção florestal. 
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IV II X.I - LISTAGEM DAS ESPÉCIES FLORESTAIS 

Emitir tabelas que contemplem lista de espécies (nome vulgar, científico, família e 

grupo de industrialização por prioridade de aproveitamento), lista que contemple as espécies 

que ocorrem no inventário florestal por hectare (n.° árvores, área basal e volume), lista que 

contemple os índices fitossociológicos para toda a população (abundância relativa, 

dominância relativa, freqüência relativa, regeneração natural, posição sociológica e índice de 

valor de importância ampliado). 

IV II X II - NÚMERO DE ÁRVORES POR ESPÉCIE E CLASSE DE DIÂMETRO E POR 

HECTARE 

Apresentar quadro que englobe os itens acima citados. 

IV.II.X.I1I - ÁREA BASAL E VOLUME POR ESPÉCIE, CLASSE DE DIÂMETRO POR 

HECTARE 

Apresentar quadro que contemple os itens acima citados. 

IV. III - SISTEMA SILVICULTURAL 

Para a definição do Sistema Silvicultural devem ser observados diversos fatores dos 

quais pode-se destacar: as condições da floresta e dos sítios (clima, solos, rede drenagem, 

relevo, geologia, etc); espécies arbóreas existentes; recursos disponíveis para o manejo 

(financeiros especialmente); disponibilidade de mão de obra; condições do mercado, entre 

outros. 

IV.III.I- CORTE DE CIPÓS ANTES E APÓS A EXPLORAÇÃO FLORESTAL 

Esta atividade deve ser prevista caso exista uma incidência de cipós que dificulte a 

exploração (evitar maior dano sobre as árvores remanescentes). 
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IV IV I - PLANO DE PRODUÇÃO FLORESTAL 

Plano de produção florestal deverá contemplar as seguintes informações: 

- Demanda Industrial (Dl) - definida a partir de consulta à indústria consumidora 

(quanti - qualitativa); 

- Disponibilidade de Matéria-Prima (DMP) - resultados fornecidos a partir do 

inventário florestal (quanti - qualitativo). Neste caso deve-se verificar se as espécies 

florestais estão aptas a fornecer o tipo de madeira solicitada para cada processo 

industrial e se existe o estoque comercial dos espécies; 

- Estoque a ser colhido (EC) - resultado do inventário florestal pré-exploratório. 

Neste caso a colheita é a primeira atividade de qualquer sistema silvicultural e deve 

ser planejada e executada para que haja: garantia no equilíbrio ambiental, mantenha 

a biodiversidade da floresta, garanta o abastecimento da indústria, maximize a 

capacidade produtiva da floresta (Ex. Técnica da Floresta Balanceada de MEYER). 

- Estimativa da Taxa Média de Crescimento do Estoque Comercial da Floresta (TC) -

Neste caso há necessidade de se conhecer a taxa de crescimento volumétrico, que, 

conforme LAMPRECHT (1990), em florestas tropicais primárias ou em estado de 

clímax é igual praticamente a zero. Sendo que quando exploradas, as florestas 

remanescentes voltam a ter taxas positivas de crescimento determinadas pelo grau 

de intervenção, condições do sítio e composição remanescente. A taxa de 

crescimento do estoque comercial após o Io ano de corte varia entre 1,0 e 4,5 

m3/ha/ano, determinado por levantamentos feitos nas parcelas permanentes 

instaladas na área antes de se efetuar a primeira exploração; 

- Tamanho do Módulo de Exploração Anual (TMA) - definido pela área florestal 

necessária para abastecer a unidade industrial durante um ano, e pode ser calculada 



por: TM = DI/EC, onde T M = tamanho do módulo, DI = demanda industrial e EC = 

estoque a ser colhido por hectare; 

- Ciclo de Corte (CC) - definido pelo tempo necessário para o Io módulo explorado 

ter recuperado o seu estoque comercial ao nível da pré colheita, no mínimo, 

podendo ser calculado por: 

- CC = EE/TCR, onde CC = ciclo de corte, EE = estoque a ser colhido na Ia 

intervenção e TCR = taxa de crescimento estimada quando não existem 

informações na área por pesquisas já efetuadas e compatíveis com a tipologia 

florestal presente ou então, resultados do acompanhamento das medições das 

parcelas permanentes instaladas na área, 

- Área Necessária para o Manejo Floresta sob Regime de Rendimento Sustentado 

(ANM) - é determinada pelo tamanho da unidade de produção pelo número de 

módulos necessários para atender a indústria e manter a sustentabilidade do plano 

em função da taxa de crescimento da floresta. Pode ser determinado por: ANM = 

NM * TM, onde ANM = área necessária em hectare para o abastecimento contínuo 

da indústria observando os parâmetros da sustentabilidade, NM = n.° de unidades 

de produção definidas em função do ciclo de corte e a demanda industrial (m3) e a 

sustentabilidade do plano, TM = tamanho da unidade de produção definida em 

função da capacidade produtiva da indústria e a sustentabilidade do plano. 

IV.IV.II - CARACTERIZAÇÃO DA ÁREA 

Neste item deverão ser descritas os seguintes pontos: 

IV.IV.II.I - VOLUME A SER EXPLORADO POR ESPÉCIE 

Deverá ser elaborado um quadro que descreva as espécies que serão exploradas com 

seus respectivos Volume/Ha/Espécie e Volume/Total/Espécie a ser retirado. 
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IV.IV 11.11 - DIÂMETROS DE CORTE 

Deverá constar a definição do diâmetro mínimo de corte. 

IV IV.II.III - LEVANTAMENTO EXPEDITO COM A MARCAÇÃO DAS ÁRVORES QUE 

SERÃO ABATIDAS 

Este item é definido pelo Mapa de Corte onde estão piotadas as árvores que irão ser 

exploradas. 

1V.IV.1II.IV - MARCAÇÃO DAS ÁRVORES QUE SERÃO RESERVADAS PARA A 

SEGUNDA COLHEITA 

Neste item deverão ser marcadas as árvores com diâmetro inferior ao definido para a 

primeira colheita e que tenha interesse comercial para colheitas futuras. 

IV.IV.IV - ESTRUTURA DA REDE DE ESTRADAS, PÁTIOS PARA ESTOCAGEM DE 

TORAS E PICADAS DE ARRASTE 

No sistema viário deverão ser descritas as estradas principais, secundárias, picadas 

principais e secundárias. Podendo estas serem piotadas e implantadas quando da apresentação 

do Mapa de Corte da unidade de produção que será explorada anualmente. 

IV.IV.1V.I-PÁTIOS 

Local que tem a função de manter durante um determinado período a madeira colhida 

e retirada do Plano de manejo pelas máquinas e equipamentos da exploração. Estes deverão 

ser locados quando da apresentação do Plano de Exploração, ficando os mesmos piotadas no 

mapa de exploração. Sendo que os sub - pátios ou de caráter temporário deverão ser locados 

após a determinação do plano de exploração pois, os mesmos vão ser definidos em função das 

condições climáticas do período de exploração. 

IV.IV.IV.II - BASE ADMINISTRATIVA 

Deverá ser descrita a infra - estrutura disponível para alojamento e funcionamento das 

ações administrativas que darão suporte ao bom desempenho das atividades do PMFS. 
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IV.IV.IV.m - DI MEN S ION A M E N T O DO PESSOAL E N V O L V I D O NA E X P L O R A Ç Ã O 

Deverá ser descrito o quantitativo mínimo de pessoas para implementação da 

exploração dimensionada em função do volume necessário para suprir a demanda industrial. 

IV.IV.V - DIMENSION AMENTO DAS MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS 

Deverá constar o quantitativo mínimo necessário para executar as atividades de 

exploração propostas. 

IV.IV.VI - APRESENTAÇÃO DA METODOLOGIA DAS OPERAÇÕES DE 

EXPLORAÇÃO FLORESTAL 

Deverá constar um sistema formado por um conjunto de procedimentos e recursos 

necessários para viabilizar a colheita florestal nos níveis estabelecidos no PMFS (Ex. corte 

progressivo irregular onde os indivíduos são previamente marcados com base no inventário 

pré-corte). 

IV.IV.V1I - SISTEMA DE COLHEITA, ARRASTE E TRANSPORTE 

Estabelecer uma seqüência lógica que contemple o inventário pré - corte e marcação, 

corte ou derrubada, arraste ou extração, traçamento ou torragem, carregamento, transporte e 

descarregamento. 

IV. IV.VIII - CRONOGRAMA DE EXECUÇÃO DAS OPERAÇÕES DE EXPLORAÇÃO 

Deverão ser descritas em função de: 

- Período de chuvas; 

- Atividades de inventário pré - corte, 

- Necessidade premente da indústria. 

Deverão ser apresentados em forma de quadros/figuras. 

IV. IV. IX - CUSTOS DE PRODUÇÃO DA MATÉRIA PRIMA MADEIRA 

Deverá ser apresentado uma planilha geral dos custo estimados das operações que 

serão desenvolvidas para a produção da madeira. 
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IV IV IX I - AVALIAÇÃO DOS CUSTOS E RENDIMENTOS DAS OPERAÇÕES DE 

EXPLORAÇÃO 

Deverão ser descritos e calculados os seguintes custos. 

- Custo da terra; 

- Elaboração do PMFS, 

- Implantação da infra - estrutura; 

- Tratamentos silviculturais; 

- Exploração e transporte, 

- Custo de produção da madeira. 

V - AVALIAÇÃO E PROPOSTA DE MINIMIZAÇÃO DOS IMPACTOS AMBIENTAIS 

Na implantação de um empreendimento deve se fazer uma reflexão sobre a 

viabilidade ambiental do mesmo, porque na região somente são considerados a viabilidade 

técnica e econômica dos empreendimentos. 

V I - AVALIAÇÃO DOS IMPACTOS 

Os impactos devem ser descritos e avaliados no meio físico, biológico e sócio -

econômico. 

V.I.I - MEIO FÍSICO 

Descrever a incidência do PMFS sobre o meio físico dando - se ênfase a bacia 

hidrográfica, solo, rochas, relevo e vegetação observando - se os impactos causados aos 

mesmos. 

V.I.II - MEIO BIOLÓGICO 

Descrever os impactos sobre o meio biológico que engloba a flora e fauna. Com a 

exploração da màdeira há uma redução na biodiversidade em que se caracterizam a: 

- Diminuição dos recursos genéticos; 

- Conseqüente perda do potencial de fontes de alimentos e controle de doenças; 
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- Diminuição da estabilidade dos ecossistemas; 

- Perda da resistência contra catástrofes (erosão). 

V.I.III - MEIO SÓCIO - ECONÔMICO 

Descrever as mudanças que irão ser causadas pela intervenção na área onde pode-se 

destacar: 

- Abertura de estradas; 

- Introdução de novos processos de produção com a utilização de máquinas e produtos 

químicos, 

Quando da colheita da madeira poderão surgir conseqüências negativas e positivas. 

Como negativas pode-se citar: aumento da taxa de caça ilegal e do corte de florestas 

primárias, aumento da agricultura predatória. Os pontos positivos caracterizam-se por 

aumento na geração de empregos, ingresso de recursos financeiros e impostos, aumento na 

demanda por bens e serviços de renda "per capita". 

V II - PROPOSTA DE MINIMIZAÇÃO DOS IMPACTOS 

Para minimizar ou compensar os impactos negativos, deverão ser adotadas medidas 

mitigadoras ou compensatórias, as quais no decorrer do tempo eliminarão ou reduzirão de 

forma significativa os efeitos causados pela implementação do PMFS. Estas medidas deverão 

abranger os meios físicos, biológicos e sócio - econômico. 

V.II.I - MEIO FÍSICO 

As medidas propostas devem abordar principalmente os seguintes itens: 

- Locação, construção, manutenção de estradas e exploração de outros recursos 

naturais; 

- Utilização futura de áreas com diferentes tipos de solo; 

- Comportamento das águas subterrâneas (processos de lixiviação); 
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- Preocupação e contenção na exploração de florestas de margens de rios, igarapés e 

sopé de escarpas; 

- Observar a suscetibilidade dos solos locais; e 

- Controle da poluição atmosférica. 

V 11 11 - MEIO BIOLÓGICO 

Fazer uma descrição da abrangência do PMFS sobre o meio biológico, dando - se 

ênfase para a minimização dos impactos e definindo uma forma de monitoramento dos 

mesmos. 

V.II.III - MEIO SÓCIO - ECONÔMICO 

Levantar e descrever a utilização de espécies extrativistas como seringueiras, 

castanheiras, entre outras. Propor e descrever uma infra - estrutura local para atender as 

populações locais como escolas, serviços de saúde, etc. 

V III - MATRIZ AMBIENTAL 

A Matriz ambiental deverá expressar a avaliação qualitativa e quantitativamente dos 

impactos ambientais e a avaliação qualitativa e quantitativa dos programas e medidas 

mitigadoras / compensatórias do PMFS. Esta irá mostrar os quantitativos das ações que irão 

ser desenvolvidas na área do PMFS. 

OBJETIVO:A matriz mais divulgada é a matriz de Leopold, criada pelo "United States 

Geological Survey" (Leopold et al, 1971). Tem por objetivo a identificação dos impactos 

ambientais diretos. Composta de células que representam as relações, causas e efeitos 

geradores de impactos. Quando é feito a interseção entre as células vamos obter a listagem de 

controle dos impactos. 

Dispostos em linhas ficam os fatores que afetam o desenvolvimento dos projetos e em 

colunas as ações que integram o andamento do Projeto. 

JUSTIFICATIVA (Vantagem): Disposição visual do conjunto de impactos diretos, e 
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a simplicidade na elaboração e o baixo custo da execução do empreendimento. (MAIA, IAP, 

PR, 1996). 

OBJETIVO: Quantificar os efeitos do empreendimento sobre o meio ambiente, 

analisando-se a valoração da relação entre cada componente ambiental e as atividades 

desenvolvidas pelo empreendimento. 

CÉLULA: Unidade básica da matriz, a qual deverá ser qualificada e posteriormente 

quantificada através da adoção de valores que promoverão o dimensionamento do efeito sobre 

o componente ambiental. 

Divisão da Matriz em duas partes: 

Ia Relação entre as atividades e os componentes ambientais; 

2a Relação entre as medidas e os programas aos componentes ambientais. 

Relação de algumas atividades que devem ser levadas em consideração na 

elaboração dos PMFS e analisados na matriz ambiental: 

Atividades que irão se relacionar com: (Programas e Medidas Mitigadoras/ 

Compensatórias) 

- Preservação Permanente de Cursos de Água; 

- Preservação Permanente de Declividades; 

- Unidade de Conservação; 

- Planejamento Viário; 

- Preservação de Espécies de Interesse, 

- Borrifação de Alojamentos; 

- Posto de Atendimento de Saúde para Funcionários; 

- Preservação de Espécies Extrativistas (Castanheira, Seringueira, Copaiba); 

- Proibição de Caça e Pesca. 
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Componentes que deverão ser observados na elaboração dos PMFS e considerados na 

matriz ambiental: 

Construção de estradas e aceiros; 

Demarcação de área, 

Exploração florestal: - marcação das árvores; 

- Derrubada/Desgalhamento; 

- Arraste; 

- Infra-Estrutura (pátios, estradas, 

construçõescivis); 

- Transporte. 

Silvicultura: - Produçãodemudas; 

- Plantio/Replantio; 

- Tratos silviculturais. 



< 

Sócio - Cultural 

Manutenção/Administração da área. 

Meios a serem observados: 

Ar Qualidade/cor 

Ruído 

f Qualidade 

Água [ Sedimento/Assoreamento 

Físico Lençol Freático 

Erosão 

Solo "i Estrutura física, química (comp. 

orgânica) 

Comparação 

Biodiversidade 

Flora Espécies com potencial 

extra tivista 

Ciclo nutricional 

Biológico Espécies ameaçadas de extinção 

Fauna ( Cadeia alimentar 

1 Pragas 

Extrativismo vegetal 

Doenças ocupacionais 

Caça e pesca 

Sócioconômico Imigração e emigração 

Empregos 

Econômico 1 Impostos 

Produção 

Rendimentos 

QUALIFICAÇÃO: Neste item vamos fazer uma qualificação das atividades e 

seus respectivos componentes. 
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E x e m p l o : A t iv idade : c o n s t r u ç ã o d e e s t r adas , a r r a s t ão , etc . 

Componente: ar, água, solo, flora, fauna, etc. 

Será criada uma matriz onde as atividades serão dispostas em linhas e os componentes 

em colunas. 

CÉLULA: A célula para a qualificação é formada por cinco campos. 

Os cinco campos da célula são avaliados ainda em função de seus efeitos que podem 

ser positivos e negativos. 

Os campos são: 

-Tipo do impacto; 

Exemplo: 
Componentes 

AR AGUA SOLO FLORA— 

Q R Q S A L F 

ITEM u U U E S E R 

(Atividades) A í A D S N E 

L D L I 0 ç Á 

I 0 . I M R 0 T 

D D E E L I 

A A N A C 

D D T IV 0 

E E O E 

S N 

T 

0 

Construção., 

^stradas J ^ 

Acei tos^- / 

M X Construção., 

^stradas J ^ 

Acei tos^- / 

Y Z ) 
Construção., 

^stradas J ^ 

Acei tos^- / 

Célula = 

\ 

\ 

\ 
2 3 
4 5 

- Magnitude; 

N = Negativo 
P = Positivo 
1 = Tipo 
2 = Magnitude 
3 = Ampliação 
4 = Prazo Efeito 
5 = Horizonte de 

Tempo 
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- Amplitude, 

- Prazo de efeito; 

- Horizonte de tempo. 

Cada elemento citado no campo tem seu desdobramento em função da sua disposição 

assim feita: 

Tipo de Impacto 

Magnitude 

(Tamanho, grandeza) 

Amplitude (Abrangência) 

Prazo do Efeito 

(Duração do Impacto) 

Horizonte de Tempo 

(Período de Permanência do 

Impacto) 

Positivo (P) - Ganho ambiental 

Negativo (N) - Perda ambiental 

Pequeno (P) 

Médio (M) 

Grande (G) 

Local - Na área de influência direta emp. (L) 

Regional - Em toda área de influência (R) 

Estratégico - Além da área de influência (E) 

Curto Prazo - Pcq. Duração máximo 2 anos -

(CP) 

Médio Prazo - Duração entre 2 e 4 anos (MP) 

Longo Prazo - Acima de 4 anos (LP) 

Temporário - Permanecerá porte do tempo sem 

repetição (T) 

Cíclico - Permanecerá parte de tempo com 

repetição (C) 

Permanente - Permanecerá durante todo 

empreendimento (P) 

MEDIDAS E PROGRAMAS X COMPONENTES: Matriz composta de: medidas 

mitigadoras, compensatórias, programas e componentes ambientais. 
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As medidas mitigadoras, compensatorias, ou programas foram colocadas nas linhas. 

Linhas. Preservação Permanente 

Curso Água 

Unidade Conservação 

E os componentes ambientais foram colocados nas colunas. 

AR AGUA SOLO FLORA 

Q R Q S A L F 

ITEM U U u E S E R 

A í A D S N E 

L D L I 0 ç Á 

I O I M R O T 

D D E E L I 

A A N A C 

D D T M O 

E E O E 

S N 

T 

0 

Cada célula corresponde ao efeito das medidas ou programa sobre o componente 

ambiental impactado pelas atividades do PMFS. 

Fatores que serão avaliados são. 

- Eficiência; - Prazo do efeito; 

- Abrangência; - Natureza. 

EFICIÊNCIA: Mede o grau de eficiência da medida ou programa, ou seja a 

capacidade que está apresentada para reparar o dano causado pelo empreendimento. 
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Pequeno (P) 

Eficiência Médio (M) 

Grande (G) 

ABRANGÊNCIA: Avaliar a extensão, ou seja, o nível de abrangência da medida ou 

programa. 

Local - Apenas a área de influência direta (L) 

Abrangência Regional - Área de influência indireta (R) 

Estratégico - Área situada além da área de influência indireta (E) 

PRAZO DO EFEITO: Mede o tempo de permanência da medida ou programa sobre 

a área onde será aplicada a medida 

Curto Prazo - Permanece até 2 anos (CP) 

Prazo do Efeito Médio Prazo - Permanente entre 2 c 4 anos (MP) 

Longo Prazo - Permanece mais dc 4 anos (LP) 

NATUREZA: Analisa o caráter da medida. 

Compensatórias - Compensa um ou mais danos (CO) 

Natureza Corretiva - Reduzir ou reparar um ou mais danos (CR) 

Preventiva - Prevenir um ou mais danos (PR) 

QUANTIFICAÇÃO DOS IMPACTOS (NEGATIVOS E POSITIVOS): Neste caso 

atribui-se valores para cada um dos fatores que compõe a célula valores que variam entre 1 e 

3. 

Exemplo: 

N 

P R 

MP P 

Impactos 

N = Negativo 

P = Pequeno = Magnitude (tipo, tamanho, natureza) 

MP = Médio prazo (duração) - Prazo do efeito 

R = Regional = Amplitude (abrangência) 

P = Permanente = Horizonte do tempo (período de permanência do impacto. 

, Positivos (P) 

I Negativos (N) 



2 0 1 

Exemplo: 

N = 8 - Somatório da ccluía 

P = 1 - Magnitude - (médio - 2: grande - 3) 

MP = 2 - Prazo do efeito - (curto prazo - 1 : longo prazo -3) 

R = 2 - Amplitude - (local - 1; estratégico - 3) 

P = 3 = Horizonte dc tempo - (temporário - I: cíclico - 2) 

OBS.. As quantificações devem ser feitas para os impactos e para as medidas e 

programas. 

Para um melhor entendimento vamos quantificar primeiro os impacto. Esses podem 

ser positivos (P) e negativos (N). 

IMPACTOS 

Pequeno ( P ) - 1 

Magnitude Médio (M) - 2 

Grande ( G ) - 3 

Local ( L ) - 1 

Amplitude Regional ( R ) - 2 

Estratégico ( E ) - 3 

Curto Prazo ( C P ) - l 

Prazo do Efeito Médio Prazo ( M P ) - 2 

Longo Prazo (LP) - 3 

Temporário (T) - 1 

Horizonte de Tempo Cíclico (C)-2 

Permanente ( P ) - 3 

8 

1 2 

2 3 



Eficiência 

Abrangência 

Prazo do Efeito 

Natureza 

MEDIDAS E PROGRAMAS 

Pequena (P)- 1 

Média (M) -2 

Grande (G) - 3 

Local (L)- 1 

Regional ( R) - 2 

Estratégico (E) - 3 

Curto Prazo (CP) - 1 

Médio Prazo (MP) - 2 

Longo Prazo (LP) - 3 

Compensatória (CO) - 1 

Corretiva (CR) - 2 

Preventiva (PR) - 3 
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Exemplo de uma MATRIZ QUALITATIVA DOS IMPACTOS 

Itens-são as 

atividades a 

serem 

desenvolvida 

AR AGUA SOLO FLORA 

Itens-são as 

atividades a 

serem 

desenvolvida 

Q 

U 

A 

L 

1 

D 

A 

D 

E 

R 

U 

í 

D 

O 

Q 

u 

A 

L 

I 

D 

A 

D 

E 

A 

S 

S 

0 

R 

E 

A 

M 

E 

N 

T 

0 

L F 

E R 

N E 

ç Á 

O T 

L I 

C 

O 

Construção 

Estradas 

Aceiros 

N N N Construção 

Estradas 

Aceiros 

P L P L P L 

Construção 

Estradas 

Aceiros C 

P 

T CP T CP T 

Construção 

Estradas 

Aceiros 

Derrubada/ 

Desgalham. 

N N N 

Derrubada/ 

Desgalham. 

P L P L P L Derrubada/ 

Desgalham. C 

P 

T CP T CP T 

Observação: Para cada item (atividade/demanda) tem que ter uma célula avaliando a 

intensidade dos impactos sobre os meios. 

Quando se tratar de uma avaliação qualitativa de um impacto, este sempre vai ter o 

parâmetro positivo e negativo, porque vai haver uma demonstração do efeito que o 

empreendimento irá causar. 
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M A T R I Z D E A V A L I A Ç Ã O Q U A N T I T A T I V A D O S P R O G R A M A S E M E D I D A S 

M I T I G A D O R A S / C O M P E N S A T O R I A S 

Item 

AR AG LÍA SOLO FLORA 

Item 

Q 

U 

A 

L 

I 

D 

A 

D 

E 

R 

U 

í 

D 

O 

Q 

u 

A 

L 

I 

D 

A 

D 

E 

A 

S 

S 

0 

R 

E 

A 

M 

E 

N 

T 

0 

L F 

E R 

N E 

Ç Á 

O T 

L l 

C 

O 

Preservaçüo 

Permanente 

Curso de Agua 

N N N Preservaçüo 

Permanente 

Curso de Agua 

P L P L P L 

Preservaçüo 

Permanente 

Curso de Agua L CR LP CR LP CR 

Preservaçüo 

Permanente 

Curso de Agua 

P 

Preservação 

Permanente 

Declividade 

N N N N Preservação 

Permanente 

Declividade 

P L P L P L M L 

Preservação 

Permanente 

Declividade C CO CP CO CP CR LP CR 

Observação: Aqui não existe o enfoque negativo e positivo na célula, pois na realidade 

estas medidas só deverão ser positivas , porque estas é que irão amenizar os efeitos causados 

pela implantação do empreendimento. 
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MATRIZ DE AVALIAÇÃO QUALITATIVA DOS PROGRAMAS E MEDIDAS 

MITIGADORAS/COMPENSATORIAS 

P = Pequeno (grau de eficiência) 

L = Local (abrangência) 

LP = Longo Prazo (permanência) 

CO = Compensatório (natureza) 

Legenda: 

p M 

R MP 

1 - Grau dc Eficiência 

2 - Abrangência 

3 - Permanência 

P = Pequeno 

M = Médio 

G = Grande 

L = Local 

R = Regional 

E = Estratégico 

CP = Curto prazo 

MP = Médio Prazo 

LP = Longo Prazo 

4 - Natureza 

CO = 

Compensatória 

CR = Corretiva 

PR = Preventiva 



Itens 

AR AGUA SOLO FLORA 

Itens 

Q 

u 

A 

L 

I 

D 

A 

D 

E 

R 

U 

í 

D 

0 

Q 

u 

A 

L 

I 

D 

A 

D 

E 

A 

S 

S 

O 

R 

E 

A 

M 

E 

N 

T 

0 

L F 

E R 

N E 

Ç Á 

O T 

L I 

C 

0 

Construção de 

Estradas e 

Aceiros 

N N N Construção de 

Estradas e 

Aceiros 

P L P L P L 

Construção de 

Estradas e 

Aceiros CP T CP T CP T 

Construção de 

Estradas e 

Aceiros 

Demarcação 

Da 

Area 

Demarcação 

Da 

Area 

Demarcação 

Da 

Area 

Exploração 

Florestal 

Exploração 

Florestal 

Exploração 

Florestal 

TOTAL 



Legenda: 

Tipo 

Magnitude - Y 

Amplitude - 2 

Prazo do Efeito -W 

Horizonte - T 

N - Negativo 

P - Positivo 

X - Somatório dos valores da célula 

Pequeno - 1 

Médio - 2 

Grande - 3 

Local - 1 

Regional - 2 

Estratégico - 3 

Curto Prazo - 1 

Médio Prazo - 2 

Longo Prazo - 3 

Temporário - 1 

Cíclico - 2 

Permanente - 3 



MATRIZ DE AVALIAÇÃO Q U A N T I T A T I V A DOS P R O G R A M A S E MEDIDAS 

MITIGADORAS/COMPENSATORIAS 

AR AGUA SOLO FLORA 

Q R Q A L F 

Item U U u S E R 

A A S N E 

L D L 0 ç Á 

1 O 1 R O T 

D D E L 1 

A A A C 

D D M 0 

E E E 

N 

T 

O 

Preservação 6 4 7 7 8 

Permanente 1 1 I 1 1 1 1 1 1 1 

Curso de 3 1 l 1 3 2 3 2 3 3 

Água 

Preservação 4 7 6 7 

Permanente 1 1 1 1 1 1 1 1 

Declividade 1 1 1 1 3 1 3 2 

TOTAL 

Legenda: 

S 

X Y 

z w 
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MATRIZ DE A V A L I A Ç Ã O Q U A N T I T A T I V A DOS P R O G R A M A S E MEDIDAS 

M I T I G A D O R A S / C O M P E N S A T O R I A S 

AR AGUA SOLO FLORA 

Q • 
R Q A L F 

Item U U U S E R 

A A S N E 

L D L O ç Á 

1 O I R O T 

D D E L I 

A A A C 

D D M O 

E E E 

N 

T 

0 

Preservação 6 4 7 7 8 

Permanente 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 

Curso de 3 I I I 3 2 3 2 3 3 

Água 

Preservação 4 7 6 7 

Permanente 1 I I 1 I I I 1 

Declividade 1 1 1 1 3 1 3 2 

TOTAL 

Legenda: 

S 

X Y 

z W 
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Exemplo: 

ATIVIDADES 

VALORAÇAO 

ATIVIDADES IMPACTOS 

NEGATIVOS 

IMPACTOS 

POSITIVOS 

MEDIDAS 

MITIGAD. 

TOTAL 

Construção de acciros e 

estradas* 

64** 25*** -39 

Preservação permanente 

Cursos de água 

K9**** 89 

TOTAL 512 349 524 361 

* - Atividades da matriz quantitativa 

** - Resultado negativo 

*** - Resultado positivo 

**** - Somatório medidas 

SM = 349- 512+ 524 

SM = 361 

Interpretação: O somatório das células da matriz ambiental do empreendimento 

apresenta um valor positivo no caso 361, mostrando que o empreendimento é viável no que se 

refere ao quesito redução dos impactos causados. 

Deverá ser feita uma comparação em porcentagem entre pontos positivos, negativos 

medidas mitigadoras e programas para avaliar o empreendimento. 

Deverá ser feito um quadro resumo da valoração dos impactos e medidas por 

componente ambiental. 
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Exemplo: 

VALORAÇAO 

COMPONENTE IMPACTOS MEDIDAS 

AMBIENTAL 

NEGATIVOS POSITIVOS MITIGAD. TOTAL 

A R Qualidado/cor/ruído 28 7 23 2 

32 - 20 -12 

A Qualidade 28 6 28 6 

G des./Assorcamento Lenço! 28 6 20 -2 

U Freático 8 6 18 16 

A 

S Erosão 

O Estrutura do solo 

I, Compactação 

0 

TOTAL DO MEIO FISICO 512 349 524 361 

F 

L 

0 

R 

A 

F 

A 

U 

N 

A 

TOTAL MEIO BIOLÓGICO 188 8 200 19 

C 

U 

L 

T 

U 

R 

A 

L 

TOT. MEIO ECONOMICO 115 298 144 327 

Obs.. Vai-se obter um total do meio físico (ar, água, solo); total meio biológico 

(flora, fauna); total do meio econômico (cultural, econômico). 

- Total do empreendimento deverá dar positivo, pois vai se diminuir os pontos negativos dos 

positivos e somar as medidas e os programas. 
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- Para que o empreendimento seja viável é necessário que as medidas mitigadoras e 

compensatórias maximizar os impactos causados pelas atividades previstas no 

empreendimento. 

V.III! - METODOLOGIA DE AVALIAÇÃO 

Deverá ser definida uma metodologia de Matriz que traduza claramente os efeitos 

sobre o meio ambiente que o PMFS irá causar e a demonstração da eficiência das medidas 

mitigadoras e compensatórias em amenizar os efeitos dos impactos sobre à área de execução 

do PMFS. 

V.III!! - QUALIFICAÇÃO 

Esta qualificação é feita em função de: tipo de impacto, magnitude, amplitude, prazo 

do efeito e horizonte de tempo que são dispostos na matriz onde as atividades estão colocados 

em linhas e os componentes em colunas para serem qualificados. 

V. I I I ! ! ! - ATIVIDADES X COMPONENTES 

Este item desenvolvido dentro da matriz ambiental onde são comparadas as atividades 

com as os componentes do PMFS que são: ar, água solo, flora, fauna, meios sócio -

econômico e cultural. 

V.III.I.I.H - MEDIDAS E PROGRAMAS X COMPONENTES 

Na Matriz ambiental as medidas mitigadoras, compensatórias e os programas são 

colocados nas linhas e os componentes ambientais nas colunas para se efetuar avaliação 

quantitativa e qualitativa. 

VI - PROGNÓSTICO DA QUALIDADE AMBIENTAL PELA IMPLANTAÇÃO DO PMFS 

Este item é o resultado de todas as avaliações feitas pela Matriz Ambiental tanto 

qualitativamente como quantitativamente. Devendo o somatório das mitigadoras, 

compensatórias ser positiva em relação à avaliação dos impactos causados pela implantação 

do PMFS. 
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OBSERVAÇÃO: O item que relaciona a Matriz Ambiental será mais detalhada na 

versão final do Manual para Elaboração de PMFS. 

VII - CRONOGRAMA FÍSICO 

Deverá ser apresentado um quadro que contemple as relações entre tempo/atividade 

para as fases que compreendem deste o inventário florestal, plano de manejo florestal sob 

regime de rendimento sustentado, apoio logístico (infra - estrutura , máquinas, equipamentos), 

sistema de exploração e o sistema silvicultura. 

VII! - DO INVENTÁRIO FLORESTAL 

Este item poderá fazer parte do quadro anterior desde que especifique os meses e ano 

de execução. 

VII.1I - DA EXPLORAÇÃO 

Poderá fazer parte do quadro 7.0 desde que especifique os meses e o ano de execução. 

VII III - DOS TRATOS SILVICULTURAIS 

Poderá fazer parte do quadro 7.0 desde que especifique os meses e o ano de execução. 

VIII - CRONOGRAMA FINANCEIRO 

Deverá ser apresentado em forma de quadro que especifique a elaboração do PMFS, 

apoio logístico (infra-estrutura, máquinas e equipamentos ), exploração e transporte e tratos 

silviculturais (sistema silvicultural) em relação ao ano e o custo da atividade em moeda 

corrente. 

IX - CUSTO DE PRODUÇÃO DA MATÉRIA PRIMA MADEIRA 

Neste item deverão ser incluídos além do custo da terra, os seguintes custos. 

-Elaboração do PMFS; 

-Implantação da Infra-estrutura; 

-Tratamentos silviculturais; 

-Exploração e transporte; 
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-Apoio e manutenção de técnico responsável pela implantação e execução do PMFS, 

-Mão de obra necessária para a execução do PMFS e 

-Despesas gerais de custeio do PMFS. 

X - BIBLIOGRAFIAS 

Citar as referências bibliográficas consultadas para a elaboração PFMS. 

XI - ANEXOS 

Nos anexos deverão constar os seguintes pontos: 

ANEXOS QUE DEVERÃO COMPOR O PMFS 

ANEXO I - DOCUMENTAÇÃO 

1 Croqui de acesso a propriedade, 

2. ART; 

3.Certidão de Registro de Imóveis da Propriedade; 

4.ITR; 

5. DU A; 

6.Escritura pública; 

7.Contrato Particular de Compra e Venda de Madeiras; 

8.Termo de Responsabilidade Técnica. 

ANEXO II - DISCRIMINAÇÃO DO PLANO 

1- Memória de Cálculo dos Custos de Produção; 

2- Mapa de Uso Potencial da Área; 

3- Mapa de Geologia; 

4- Mapa de Solos. 

ANEXO III - RESULTADOS DO INVENTÁRIO FLORESTAL 

1 - Resultados por Unidade de Amostra/ha; 

2 - Resultado por espécie por classe de Qualidade/ha; 
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3 - Lista das espécies; 

4 - índices Fitossociológicos para o Estrato Arbóreo; 

5 - Indices Fitossociológicos para toda a População, 

6 - Mapas da Tipologia Florestal e Localização das Unidades de Amostra; 

7 - Estrutura Amostrai; 

8 - Dados das Unidades Amostrais. 

6.8 - Forma de vistoria e monitoramento para o controle das atividades desenvolvidas nos 

planos de manejo sob regime de rendimento sustentado - PMFS 

O presente item foi desenvolvido com o objetivo de uniformizar procedimentos de 

vistoria e monitoramento de PMFS em florestas naturais para o controle e acompanhamento 

dos mesmos no campo e no escritório. Sendo este um primeiro passo no sentido de se fazer 

observar diretrizes fixas para as atividades rotineiras de monitoramento e acompanhamento 

das atividades de Manejo Florestal Sustentável em PMFS implantados e executados pela 

iniciativa privada. 

As atividades do setor produtivo da área florestal começou a sofrer uma análise mais 

criteriosa quando a Sociedade Civil, Entidades Governamentais, Não Governamentais e 

Grupos Organizados promoveram diversos eventos que começaram a chamar atenção da 

forma como vinham sendo exploradas as florestas naturais do Brasil. 

Com isto o Poder Público através do Setor responsável pela formulação e edição das 

Políticas Florestais começou a se mobilizar no sentido de normatizar o uso racional destes 

recursos estabelecendo parâmetros e criando instrumentos mais efetivos para o 

acompanhamento e monitoramento das atividades que estavam sendo desenvolvidas. 
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VISTORIA DE ACOMPNHAMENTO - VA 

MINISTÉRIO DO MEIO AMBIENTE DOS RECURSOS HÍDRICOS 

E DA AMAZONIA LEGAL 

INSTITUTO BRASILEIRO DO MEIO AMBIENTE E DOS RECURSOS 

NATURAIS RENOVÁVEIS 

DIRETORIA DE RECURSOS NATURAIS RENOVÁVEIS 

DEPARTAMENTO DE RECURSOS FLORESTAIS 

LAUDO DE VISTORIA DE CAMPO DOS PLANOS DE MANEJO FLORESTAL 

SUSTENTÁVEL - PMFS 

DITEC SUPES/ 

VISTORIA REALIZADA EM / / 

• VISTORIA DE ACOMPANHAMENTO 

1" 2° 3" 4° 5° 6° 7° 8" 9° 

1.1- Protocolo / 

1.2- Nome do detentor : 

1.3 - Denominação da propriedade. 

1.4 - Município. 

1.5 - Localidade : 

1.6 - Vias de Acesso. 

1.7 - Coordenadas Geográficas da Propriedade: 

1.8 -Área da propriedade. 

1.9-Área do PMFS: 

1.10 - Área Autorizada (ha): 

1.11 - N.° Última autorização; Data. 
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1 . 1 2 - T r a n s p o r t e d e M a t é r i a P r ima . Q F luv ia l Q J a n g a d a 

• R o d o v i á r i o CU B a l s a 

• Caminhão • Outros 

2.0 - Responsabilidade técnica: 

2.1- Técnico responsável pela Elaboração do projeto: 

2.2- Técnico responsável pela Execução do projeto: 

3.0 - PENDÊNCIAS E RECOMENDAÇÕES CONFERIDAS NO CAMPO 

REFERENTES A LAUDOS ANTERIORES 

TIPO VERIFICADAS NO 

CAMPO 

CUMPRIDAS OBSERVAÇÕES 

Recomendações O • Sim • Não • Sim • Não 

Pendências • • Sim • Não • Sim • Não 

Procedimentos a serem 

tomados se não 

cumpridas as 

recomendações ou 

pendências 

Descrever: 



4.0 -ASPECTOS TÉCNICOS 

4.1 - MAPA 

CARACTERISTICAS CONFIRMAR NO 
CAMPO 

OBSERVAÇOES 

Limites e confrontantes Sim • 
Não • 

Hidrografia Sim • 
Não • 

Estradas Sim • 
Não • 

Infra-estrutura Sim • 
Não • 

Coordenadas geográficas 
da Unidade de produção 
annual 

• Sim • Não 
Obs. . Levantar 2ptos. Em # 
locais 
S: S: 
W: W: 

Unidade de produção 
(N." talhões) áreas dc 
manejo 

• Sim • Não 

Placas de identificações da 
Unidade produção anual 
conforme exigências 

• Sim • Não 

Aceiros 
Picadas principais 
Picadas secundárias 

• Sim • Não 
• Sim • Não 
• Sim • Não 

Parcelas permanentes Ö Identificação, 
levantadas e 

Marcadas 
• Nenhuma das 

Citadas 
Arvores matrizes 
Porta Sementes - PS 

• Identificadas, 
Mensuradas e 
Marcadas 

G Identificadas 
Mensuradas 
d Marcadas 
• Deixou 10% das 

Espécies comerciais 
Observou 

Ö Distribuição 
Diamétrica 

O Nenhuma das 
Ciladas 

Pátios de estocagem 
(esplanadas) 

O Conferem com o 
Mapa 

O Não conferem c/ 
Mapa 

Relevo • Plano 
O Levemente 

Ondulado 
O Descrito na 

Observação 



4.2 - INVENTÁRIO FLORESTAL 

ELEMENTOS DO 
INVENTÁRIO 
FLORESTAL 

CONFERIDOS 
NO 
CAMPO 

OBSERVAÇOES 

Parcelas Permanentes 
(PP) conferidas 

O 1 parcela permanente 
• 2 parcelas 

permanentes 
Q mais de duas. 

Dimensões e formas 
das parcelas 
permanentes (PP) 

P.P. 
d ] Retangular 

20 x 500 m 
[~~1 Quadrada 

100 x 100 m 
• Outras 

4 2 - PLANEJAMENTO E EXECUÇÃO DA EXPLORAÇÃO 
FLORESTAL MAPEAMENTO LOGÍSTCO 

Foram observadas as 
espécies dc interesse 
econômico citados no 
PMFS. 

• Sim • Não 

Foram observadas as 
áreas de exploração 
indicadas no PMFS. 

• Sim • Não 

Foram marcadas as 
árvores com diâmetros 
comerciais para a 
exploração 

• Sim • Não 

Foi efetuado o inventário 
a nível de 100% para 
todas as espécies 
comerciais da unidade de 
produção anual. 

• Sim D Não 

Foi efetuado o 
mapeamento logístico da 
Unidade produçüo anual. 

• Sim • Não 

No sistema dc exploração 
foi utilizado: 

• Abate • Skider 
d Arraste 
O Guincho 
• Transporte 
• O u t r o s 

Impacto causado pela 
exploração 

• Baixo !~~| médio 
• Grande 

Há indícios decorrentes 
da implantação do PMFS. 

• Erosão 
• Sim 
• Não 

• Degradação 
• Sim • Não 

Riscos incêndios 
• Sim • Não 

Houve a exploração de 
Produtos não madereiros 

• Sim • Não Quais: 
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5.0 - INFRA-ESTRUTURA DE APOIO 

TIPO VERIFICADO NO 

CAMPO 

OBSERVAÇÕES 

ESTRADAS DE APOIO 

(principal) 

• Boas 

• Regulares 

O Ruins 

ESTRADAS 

SECUNDÁRIAS 

• Boas 

O Regulares 

CU Ruins 

APOIO LOGÍSTICO 

DA EMPRESA 

• Boas 

O Regulares 

O Nenhum 

6.0- LEVANTAMENTOS A SEREM EFETUADOS 

6.1.1 - VISTORIA DE ACOMPANHAMENTO 

Conferir os dados coletados numa Parcela Permanente (PP), escolhida aleatoriamente, 

observando-se o caminhamento de medição utilizado pelo técnico responsável pela 

implantação da mesma e apresentado no PMFS. Devem ser medidos os diâmetros (DAP ou 

CAP) na altura de 1,30 m e identificadas as espécies através de seu nome comum de pelo 

menos 20 árvores, abrangendo todas as classes de DAP, a partir de 47 cm de CAP ou 15 cm 

de DAP. 
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Talhão n" 

Parcela n° 

ESPECIE DAP 

CAP 

ALTURA Coordenadas 

GPS da Unidade produção 

6.1.2 - Fazer um levantamento das espécies que se encontram no pátio de estocagem 

(esplanada), fazendo-se a cubagem das toras (método geométrico) - VA. 

OBS.: Solicitação do romaneio de campo das toras da esplanada requisitada na 

ocasião da vistoria. 

ESPECIE C o u 

D(cm) 

COMP.(m) N." TORAS VOLUME OBS. 
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7.0 - TRATOS SILVICULTURAIS - VA 

TIPOS CONFERIDOS NO 

CAMPO 

ANO OBSERVAÇOES 

Corte de cipós: 

Pre- exploratório 

Pós- exploratório 

• Sim • Não 

• Sim • Não 

Andamento: 

Simples 

C/envenenamento 

• Sim • Não 

• Sim • Não 

Enriquecimento 

outros: 

Especificar nas obs. 

• Sim • Não 

8.0 - CRONOGRAMA FÍSICO QUANTITATIVO 

Operação PROJETADA 

(ha) 

A 

realizar 

(%) 

Realizado 

• (%) 

QUALIDADE Operação 

Ano TRIMESTRE 

A 

realizar 

(%) 

Realizado 

• (%) 

BOM REG RUIM 

i 



9.0 - C O N S I D E R A Ç Õ E S GERAIS 

Avaliação Preliminar dos Aspectos Sociais e Econômicos 

Aspectos Sociais Dcscrcvcr: 

Aspectos Econômicos Descrever: 

10.0 - PARECER TÉCNICO CONCLUSIVO, INDICANDO AS PENDÊNCIAS 

E/OU PENALIDADES SE FOR O CASO: 

Arca Sob Manejo Florestal Sustentável 

• Sim • Não 

Area sem Manejo Florestal Sustentável 

• Sim • Não 

JUSTÍFICATIVA 

Parecer Técnico Conclusivo: 

LOCAL / :../ 

NOME: 

LOTAÇÃO. 

ASSINATURA: 

NOME: 

LOTAÇÃO: 

ASSINATURA: 
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7. CONCLUSÕES 

1) Em função dos levantamentos feitos e a análise das informações obtidas pode -se 

destacar que os PMFS estão se restringindo diretamente ao uso de um produto 

que é a madeira, sem preocupação nenhuma com os demais componentes da 

floresta. 

2) Nos levantamentos feitos através do Questionário aplicado e em função da 

análise destas informações pode-se observar que as bases para o desenvolvimento 

de pesquisas nas áreas sob manejo florestal estão materializadas no campo e no 

escritório faltando apenas definir a forma e as estratégias para implementá - Ias 

(parcelas permanentes, árvores matrizes porta sementes, inventário a 100% das 

espécies exploráveis). 

3) Falta seriedade por parte dos técnicos que elaboram e executam os PMFS, pois os 

mesmos definem atividades que deveriam ser implementadas quando da 

implantação dos PMFS, mas no entanto só constam no papel para cumprir as 

exigências técnicas do Poder Público (IBAMA). 

4) Falta uma conscientização por parte dos técnicos e Empresários no que diz 

respeito ao Manejo Florestal Sustentável. Isto fica demonstrado pela visão 

imediatista que muitos empresários têm, pois os mesmos querem retirar o 

máximo de suas florestas e no menor espaço de tempo possível. Mesmo que para 

isto a estrutura da floresta seja destruída, e sendo o técnico conivente com esta 

situação. 

5) Os preceitos fundamentais ao sucesso dos PMFS não fazem parte do contexto 

dos mesmos, sendo muitas vezes desconhecidos pelos técnicos e não transmitidos 

aos empresários do setor. 
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6) Há falta de pesquisas em escalas mais amplas (macro) para fornecer indicadores 

para o setor produtivo. Só estão sendo feitas pesquisas que interessam aos 

pesquisadores, e que só fornecem respostas estatísticas setorizadas, não 

proporcionando indicadores econômicos e sociais. 

7) Existe falta de uma uniformização nos procedimentos de monitoramento, 

elaboração e vistoria das atividades do PMFS. 

8) Existe falta de planejamento por parte das instituições responsáveis pela 

execução da política florestal no país. Pode - se verificar isto em função dos 

trabalhos de vistoria de campo que nunca são feitos na época certa, mas sempre 

no início do período das chuvas. Muitas vezes isso acontece pela falta da 

disponibilidade de recursos nos períodos programados. 

9) Falta de um acompanhamento efetivo nas atividades desenvolvidas na execução 

dos PMFS. Acontece muitas vezes pela ausência de recursos ou pela falta de um 

planejamento que defina a época exata para que isto aconteça. 

10) As universidades e os setores de pesquisas estão muito distantes das reais 

necessidades dos setores que utilizam os recursos florestais. Muitas universidades 

poderiam estar utilizando os trabalhos desenvolvidos nas empresas para 

definirem pesquisas que poderiam ser aproveitadas pelas empresas e onde o 

técnico seria um novo funcionário desta, onde ambas as partes seriam 

beneficiadas. 

11)0 emaranhado de legislações existentes provocar uma grande dificuldade no 

cumprimento das leis e o acompanhamento das atividades desenvolvidas. 

12)Existe falta de organização do setor produtivo florestal, que aposta na fragilidade 

das instituições que executam a Política Florestal. 



13) Existe falta de incentivo financeiro por parte do governo no sentido de viabilizar 

as atividades definidas nos PMFS. Não existe nenhuma linha de crédito com 

carência que possa viabilizar a implantação das atividades de manejo florestal, 

onde poderiam ser financiados os tratos silviculturais que são prescritos nos 

PMFS 

14) A inexistência de uma base de informações consolidada que poderia nortear 

ações mais concretas, baseadas em experiências já desenvolvidas e bem 

sucedidas. 

15) Houve um grande avanço da atividade florestal no país e com isso aumentou sua 

participação no PIB nacional, mas em contra partida o governo não investiu no 

setor e isto gerou uma instabilidade muito grande, onde vê -se hoje que muitas 

empresas falidas, estão abandonado as atividades iniciadas. Neste caso o mais 

prejudicado é a floresta que não vai receber todas aquelas prescrições previstas 

nos PMFS. 

16) Um ponto de estrangulamento da atividade florestal é o vício existente na 

elaboração das legislações que são impossíveis de serem cumpridas, ou pela falta 

de aperfeiçoamento de seus atores ou pela falta de uma priorização das 

atividades de vistoria e acompanhamento, onde muitas vezes a fiscalização que 

tem o caracter repressivo é eleita como sendo o ponto fundamental para o 

sucesso da atividade. 

17) Existe um excesso de documentos, reuniões e atos administrativos que só se 

resumem em teorias e muita pouca ação prática sendo executada, mostrando 

muitas vezes o completo desconhecimento das peculariedades locais e regionais. 
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8. RECOMENDAÇÕES 

Com a finalidade de racionalizar a apresentação das recomendações a nivel 

institucional, as mesmas são apresentadas de uma forma discriminada, conforme as 

representações indicadas: 

I - IBAMA 

1) Estabelecer indicadores para análise e monitoramento de Planos de Manejo Florestal. 

Estes fundamentados em resultados que já existem, procurando sempre respeitar as 

particularidades locais e/ou regionais. 

2) Simplificar procedimentos de avaliação, vistoria e acompanhamento nos PMFS. 

3 ) Terceirizar, em determinados casos, as vistorias de campo. Para isto credenciando 

técnicos independentes, entidades de classe e associações para efetuarem as vistorias de 

campo sob a coordenação dos órgãos públicos competentes. 

4) Criação de um novo sistema de controle integrado, informatizado, relacionado com o 

licenciamento da atividade, exploração, transporte, industrialização e reposição 

florestal. 

5) Fazer um recadastramento das indústrias de processamento da madeira, elaborando uma 

base dé dados a nível nacional com acesso a consulta a todos que se interessarem. 

6) Suspender e/ou cancelar todos os Planos de Manejo Florestal - relacionados com a 

exploração de madeira, aprovados, que apresentam qualquer tipo de pendência - já 

detectada em laudo de vistoria, bem como aqueles que foram aprovados em desacordo 

com as normas vigentes. 

7) Levantar e avaliar todas as Autorizações de Desmate que servem de lastro para emissão 

de ATPF (Autorização de Transporte de Produtos Florestais), evitando que as mesmas 

sirvam para acobertar madeira de origem ilegal. 
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8) Redução na oferta "clandestina" de produtos madeireiros com o aumento de uma 

fiscalização mais efetiva conjugada com as vistorias de campo para comprovação da 

origem da madeira explorada. 

9) Surgimento de condições adequadas para implantação de projetos inovadores na área de 

Manejo Florestal, inclusive nas áreas de florestas públicas e áreas que existam 

comunidades organizadas. 

10) Controle das atividades madeireiras eficazes e informatizados através de um sistema 

integrado entre postos de fiscalização, escritórios regionais, superintendências e 

administração central dos órgãos responsáveis pela condução das atividades florestais. 

11) Incremento dos trabalhos de campo ligados ao controle e monitoramento da atividade 

florestal, através de um planejamento eficaz e de uma disponibilização de recursos para 

os trabalhos de campo nas épocas certas (não nos periodos de chuvas). 

12) Existência de um cadastro do setor madeireiro, atualizado e confiável, no ámbito do 

poder público e que possa estar disponível a quem possa interessar. 

II - IBAMA, ASSOCIAÇÕES DE CLASSE, UNIVERSIDADES, INSTITUIÇÕES DE 

PESQUISA, OEMAS 

1) Realizar auditorias independentes nos controles da atividade madeireira. 

2) Realizar auditorias , por parte dos órgãos ambientais, nas indústrias madeireiras. 

3) Treinar e reciclar o corpo técnico do IBAMA e dos OEMA (Órgãos Estaduais do Meio 

Ambiente) e também das empresas. 

4) Criação de Câmara Técnica de Floresta nos Estados, que pode fazer parte do Conselho 

Estadual de Meio Ambiente, com uma ampla participação dos segmentos interessados, 

com o objetivo de gerar espaços para uma discussão transparente e participativa das 

questões afetas ao setor madeireiro. 
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5) Geração de informações confiáveis e acuradas sobre o setor florestal na Amazônia com 

a implantação de uma base de dados atualizada e disponibilizada para o público 

interessado. 

6) Processo transparente e participativo nas discussões e decisões que envolvem o setor 

madeireiro com a realização de fórum de debates entre os diversos setores envolvidos. 

7) Geração de informações que possam influenciar na definição de políticas públicas 

coerentes com a vocação florestal da região. 

8) Existência de corpo técnico treinado nos organismos ambientais, apto a tratar da 

problemática madeireira e que esteja disponível para se locomover para qualquer parte 

do país. 

III - MINISTÉRIO DO MEIO AMBIENTE, LBAMA, ONG's, 

UNIVERSIDADES, INSTITUIÇÕES DE PESQUISA 

1) Reformular as normas florestais, adaptando as mesmas as condições locais ou regionais. 

2) Definir pesquisas prioritárias, que possam ser aproveitadas imediatamente pelo setor 

produtivo, fornecendo a estes a oportunidade de implantar avanços tanto no setor da 

indústria como na implantação dos PMFS. 

Implantar unidades pilotos de monitoramento, controle e fiscalização das atividades 

madeireiras, aproveitando os pólos madeireiros existentes e as bases físicas do governo 

federal e estadual como pontos de apoio. 

4) Avaliação e reformulação da legislação florestal vigente, no que diz respeito ao 

controle das atividades madeireiras. Estabelecimento de regras duradouras e de fácil 

entendimento para os utilizadores do recurso, com cronograma crescente de 



atendimento de suas exigências e respeitando - s e as particularidades locais e/ou 

regionais. 

Aumento da credibilidade dos organismos e das normas florestais com a maior 

participação do setor produtivo e de todos os atores envolvidos (universidades, 

instituições de pesquisas, ONGs, entre outros) 
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ANEXO 



ANEXO II 

UNIVERSIDADE FEDERAL DO PARANÁ 
CURSO DE PÓS-GRADUAÇÃO EM ENGENHARIA FLORESTAL 

QUESTIONÁRIO PARA A COLETA DOS DADOS DE CAMPO PARA 
ELABORAÇÃO DA TESE DE DOUTORADO 

LAUDO DE VISTORIA DE CAMPO DOS PLANOS DE MANEJO FLORESTAL SUSTENTÁVEL - PMFS 
DITEC SUPES/ 

VISTORIA REALIZADA EM / _ _ / _ _ _ 

G VISTORIA PRÉVIA 

• VISTORIA DE ACOMPANHAMENTO 

1o 2o 3o 4o 5o 6o T 8o 9o 

I - IDENTIFICAÇÃO DO PROJETO 

1.1- Protocolo ; / 
1.2 - Nome do detentor : 
1.3 - Denominação da propriedade: 
1.4 - Município: 
1.5 - Localidade ; 
1.6 - Área da propriedade: 
1.7 - Área do projeto: 

2.0 - Responsabilidade técnica: 
2.1 - Técnico responsável pela Elaboração do projeto: 
2.2 - Técnico responsável pela Execução do projeto: 



ANEXO I 

I - IDENTIFICAÇÃO DO PROJETO 

1 .1 - No. DO PROTOCOLO : 

1.2 - NOME DO PROPRIETÁRIO : 

1.3 - NOME DA EMPRESA (S) ( SERRARIA.LAMINADORA.ETC.) QUE IRÁ 

EFETUARA EXPLORAÇÃO : 

1.3.1- CAPACIDADE INSTALADA DA EMPRESA(S): m3/ano; 

m3/ano; m3/ano 

1.3.2 - CAPACIDADE OPERACIONAL : m.T/ano ; 

m 3/an o. 

1.4 - DENOMINAÇÃO DA PROPRIEDADE : 

1.5- LOCALIDADE : 

1.6 - MUNICÍPIO : 

1.7 - ESTADO : 

1.8 - ÁREA DA PROPRIEDADE : 

1.9 - ÁREA DO PROJETO : 

II - INFORMAÇÕES GERAIS 

II. 1 - REQUERENTE : 

11.2 - ELABORADOR : 

11.3 - EXECUTOR : 

11.4 - TÉCNICO RESPONSÁVEL PELA EXECUÇÃO E ACOMPANHAMENTO DO PROJETO: 

11.5 - RECURSOS HUMANOS ENVOLVIDOS NA ATIVIDADE: 

11.6 - INFRA- ESTRUTURA EXISTENTE OU PREVISTA: 

11.7 - SITUAÇÃO FUNDIÁRIA: 

• REGULAR • IRREGULAR • EM PROCESSO DE LEGALIZÇÃO 

• ESCRITURA DA TERRA • DIREITO DE USO • POSSE 

• OUTROS, CITAR: 

III - CARACTERIZAÇÃO DA ÁREA 

III. 1 - TIPOLOGIA FLORESTAL ( TIPO DE FLORESTA): 

I II .2-TIPO DE SOLOS: 



111.3 - TIPO DE RELEVOS : 

111.4 - PLANTA TOPOGRÁFICA 

• CONFERE • NÃO CONFERE 

111.5 - INVENTÁRIO FLORESTAL 

A) QUAL O PROCESSO DE AMOSTRAGEM UTILIZADO : 

111.6 - NÚMERO DE PARCELAS: 

• TEMPORÁRIAS • PERMANENTES 

111.7 - LOCALIZAÇÃO DAS PARCELAS PERMANENTES 

• DEMARCADAS E LOCALIZADAS 

• NÃO DEMARCADAS E LOCALIZADAS 

• NÃO DEMARCADAS E NÃO LOCALIZADAS 

OBS.: 

111.8 - INFORMAÇÕES COLETADAS 

• NOME VULGAR. CAP, ALTURA. REGENERAÇÃO NATURAL E CUBAGEM 

• NOME VULGAR. CAP. ALTURA E CUBAGEM 

• NOME VULGAR. CAP, ALTURA 

• NENHUMA DAS ACIMA CITADAS 

OBS.: 

111.9 - ANÁLISE ESTRUTURAL DA FLORESTA 

III.9.1- ESTRUTURA HORIZONTAL FOI CALCULADO: 

• ABUNDÂNCIA • FREQÜÊNCIA • DOMINÂNCIA 

• ÍNDICE DE VALOR DE IMPORTÂNCIA 

111.9.2 - ESTRUTURA VERTICAL FOI CALCULADO: 

• POSIÇÃO SOCIOLÓGICA • REGENERAÇÃO 

111.9.3 - ESQUEMA FITOSSOCIOLÓGICO 

• FOI ELABORADO O PERFIL ESQUEMÁTICO DA FLORESTA 

• NÃO FOI ELABORADO O PERFIL ESQUEMÁTICO DA FLORESTA 



IV - CONDICIONANTES PARA A EXPLORAÇÃO 

IV. 1 - FORAM RESTRINGIDAS NA EXPLORAÇÃO ÁRVORES COM DIÂMETROS 

DEFINIDOS, SÓ ACIMA DE 45 cm dc DAP. 

• SIM D N Ã O 

IV.2 - FORAM DERRUBADAS ESPÉCIES PROIBIDAS POR FORÇA DA LEGISLAÇÃO ( PEQUI 

AMARELO, VINAGREIRO PRETO. CASTANHEIRA. PAU-BRASIL, CAXETA. ETC.) 

• SIM D N Ã O 

OBS.: CITAR A ESPÉCIE 

V - SISTEMA S1LVICULTURAL PROPOSTO 

• MELHORAMENTO 

• ENRIQUECIMENTO 

• REGENERAÇÃO 

• TRANSFORMAÇÃO 

VI - ÁREA DE PRESERVAÇÃO PERMANENTE 

• LOCALIZADA NO MAPA • NÃO LOCALIZADA NO MAPA 

• EXPLORADA NO CAMPO • NÃO EXPLORADA NO CAMPO 

VII - INFRA - ESTRUTURA DE APOIO 

• BOAS 

• ESTRADAS PRIMÁRIAS 

• REGULARES • RUIM • BOAS 

• ESTRADAS SECUNDÁRIAS 

• REGULARES • RUIM 

• SISTEMA VIÁRIO 

• PICADAS PRINCIPAIS 

• PICADAS SECUNDÁRIAS 

• NOMAPA 

• PÁTIOS DE ESTOCAGEM LOCALIZADOS • NO CAMPO 



VIII - NA UTILIZAÇÃO DOS EQUIPAMENTOS PARA EXPLORAÇÃO 

• SIM D N Ã O HOUVE MUITA COMPACTAÇÃO DO SOLO 

• SIM D N Ã O HOUVE MUITA DANIFICAÇÃO NAS ESPÉCIES REMANESCENTES 

• SIM • NÃO CAUSADOS PELA FORMA ERRADA DE EXPLORAÇÃO 

OBS.: 

IX- LEVANTAMENTO PRELIMINAR DE ESPECIES QUE OCORREM NA AREA 

A SER MANEJADA ( PARCELA OU PRÓXIMA DELA) 

1 2 

3 4 

5 6 

7 8 : 

9 10........ 

11 12 

13 14 

15 16 

17 18 : 

19 20 

21 : 22 

X - TRATOS SILVICULRURAIS EXECUTADOS ( APÓS A EXPLORAÇÃO) 

• EXECUTADOS • NÃO EXECUTADOS 

XI - IDENTIFICAÇÃO E MARCAÇÃO DAS ÁRVORES MATRIZES PORTA SEMENTES 

• IDENTIFICADAS E MARCADAS • NÃO IDENTIFICADAS E NÃO MARCADAS 

XIÍ - DIVISÃO DE TALHÕES ( ACEIROS, DIVISÃO DE ÁREAS) 

• EXISTEM • NÃO EXISTEM 

OBS.: 



XIII - IMPACTOS CAUSADOS. PELA EXPLORAÇÃO COM A DERRUBADA DE ÁRVORES CITAR: 

XIV - OCORRÊNCIA DE VESTÍGIO DE FAUNA NA ÁREA EXXPLORADA OU NÃO EXPLORADA 

DESCREVER: 

XV - LEVANTAMENTO DE ESTOQUE: PÁTIO DE ESTOCAGEM DE MADEIRA NA FLORESTA. ( 

MEDINDO-SE O CAP MAIOR .CAP MENOR E O COMPRIMENTO DA TORA. IDENTIFICANDO-A COM 

O NOME COMUM) 

Nome Comum DAP Maior 
( cm ) 

DAP Menor 
( cm ) 

Media 
(cm) 

Comprimento 
(cm) 

TOTAL TORAS TOTAL.. . „M3 TOTAL ESPÉCIES 

XVI - MEDIÇÃO DE l(UMA) PARCELA PERMANENTE CONFORME A COLETA DAS SEGUINTES 

INFORMAÇÕES: TODAS AS ÁRVORES COM DAP IGUAL OU MAIOR QUE 25 CM ( 140 CAP). NOME 

COMUM, ALTURA COMERCIAL 

. Número Espécie CAP 
(cm) 

Atura 
(cm) 

-



XVII - CONSIDERAÇÕES GERAIS 

OBSERVAR DIFICULTADES ENCONTRADAS. APOIO LOGÍSTICO FORNECIDO ENTRE OUTRAS 

18.0 - PARECER TÉCNICO E ASSINATURA DOS COMPONENTES DO GRUPO 

LOCAL DE DE 199 

# NOME : 

ASSINATURA: 

#NOME: 

ASSINATURA: 

Estes formulários passaram a ser utilizadas por todas as Superintendencias do IBAMA. na vistoria dos 

PMFS cm florestas tropicais naturais. 

Após a edição do Decreto n.° 1282/95 c a Portaria n.° 048/95. houve a necessidade de sc elaborar um novo 

formulário, que contemplasse as exigências que foram impostas por esta nova Legislação c não faziam parte da 

legislação anterior. Para isto foram acrescentados os seguintes itens ao formulário anterior: 

SISTEMA DE EXPLORAÇÃO 

PLANO DE PRODUÇÃO FLORESTAL 

• DEMANDA INDUSTRIAL ( Dl ) 

• DISPONIBILIDADE DE MATÉRIA PRIMA ( D MP) 

• ESTOQUE A SER COLHIDO ( EC) 

• ESTIMATIVA DA TAXA MÉDIA DE CRESCIMENTO DO ESTOQUE 

• COMERCIAL DA FLORESTA ( TC) 

• OUTRAS INFORMAÇÕES COMO : 

• TAMANHO DO MÓDULO DE EXPLORAÇÃO ANUAL ( TM) 

• CICLO DE CORTE ( CC) 

• ÁREA NECESSÁRIA PARA O MANEJO ( ANM) 

• CONJUNTO DE ESPÉCIES A SEREM EXPLORADAS 

• SISTEMA DE COLHEITA E TRANSPORTE PREVISTOS 

• INVENTÁRIO PRÉ CORTE E MARCAÇÃO 

• CORTE OU DERRUBA 

• ARRASTE OU EXTRAÇÃO 

• TRAÇ AMENTO OU TORRAGEM 



• CARREGAMENTO 

• TRANSPORTE 

• DESCARREGAMENTO 

AVALIAÇÃO DOS IMPACTOS AMBIENTAIS 

• MEIO FÍSICO 

• MEIO BIOLÓGICO 

• MEIO SÓCIO - ECONÔMICO 

• PROPOSTA DE MINIMIZAÇÃO DOS IMPACTOS 

• MEIO FÍSICO 

• MEIO BIOLÓGICO 

• MEIO SÓCIO - ECONÔMICO 

• MATRIZ AMBIENTAL 

• METODOLOGIA DE AVALIAÇÃO 

• QUALIFICAÇÃO 

• QUANTIFICAÇÃO 

• VALORIZAÇÃO DA MATRIZ AMBIENTAL 

• FOI ELABORADA: 

• SM = IP - IN + MP 

ONDE: 

SM = SOMATÓRIO DA MATRIZ DO EMPRENDIMENTO 

IP = IMPACTOS POSITIVOS 

IN = IMPACTOS NEGATIVOS 

MP= MEDIDAS E PROGRAMAS 

• SIM 

• NÃO 

Em, 1996 por uma exigências dos principais importadores de mogno do foi, necessário fazer um 

trabalho de auditoria nos PMFS. que apresentavam esta espécie, para tal foi elaborado um formulário especial, 

ZACHOW 1996, que constava do seguinte: 



FICHA DE AVALIAÇÃO DA EXPLORAÇÃO DO MOGNO 

( Swietenia macrophylla) 

I - IDENTIFICAÇÃO DO PROJETO 

1.1 - N.° DO PROTOCOLO PLANO DE MANEJO: 

1.2 - N.°(s) AUTORIZAÇÃO( ÕES) DE DESMATE : 

1.3 - NOME DO PROPRIETÁRIO : 

1.4 - NOME DA EMPRESA ( SERRARIA, LAMINADORA E ETC ) : 

1.5 - DENOMINAÇÃO DA PROPRIEDADE : 

1.6 - LOCALIDADE : 

1.7 - MUNICÍPIO : 

1.8 - ESTADO : 

1.9 - ÁREA DA PROPRIEDADE : 

II - INFORMAÇÕES GERAIS 

II. I - REQUERENTE : 

11.2 - ELABORADOR ( PLANO DE MANEJO ) : 

11.3 - EXECUTOR : 

11.4 - TÉCNICO RESPONSÁVEL PELO ACOMPANHAMENTO DAS 

ATIVIDADES DE EXPLORAÇÃO : 

II .5 - ÁREA DO PROJETO ( PLANO DE MANEJO ) : 

II. 6 - ÁREA DA(S) AUTORIZAÇÕES DE DESMATE : 

1) HA; 2) HA; 3) HA ; 4) HA; 5) HA; — 



11.7 - ÁREA DA(S) AUTORIZAÇÕES DE CORTE SELETIVO: 

1) HA ; 2) HA; 3) HA ; 4) HA ; 

11.8 - CAPACIDADE INSTALADA DA EMPRESA: 

m3/ano 

11.9 - CAPACIDADE OPERACIONAL DA EMPRESA: 

m3/ano ; m3/mês 

III - POTENCIAL DA ÁREA A SER EXPLORADA: 

III. 1 - PLANO DE MANEJO : VOLUME POR m3/ha ; 

VOLUME TOTAL DA ÁREA m3 

1II.2 - AUTORIZAÇÃO (S) DE DESMATE : 

VOLUME POR HECTARE m3/ha ; m3/ha ; m3/ha 

VOLUME TOTAL DA(S) ÁREA : m3; m3; m3. 

III.3 - AUTORIZAÇÕES DE CORTE SELETIVO: 

VOLUME POR HECTARE m3/ha ; m3/ha ; m3/ha 

VOLUME TOTAL DA ÁREA: m3 ; m3 ; m3. 

IV - COTA DE CONTINGÊNCIAMENTO : 

TOTAL m3 

UTILIZADA m3 

DISPONÍVEL m3 

V - DESTINO DA MADEIRA: 

MERCADO INTERNO : m3 

PRINCIPAIS CIDADES ( CITAR ); 

MERCADO EXTERNO : m3 



PRINCIPAIS PAÍSES ( CITAR) : 

VI - SITUAÇÃO FUNDIÁRIA DA ÁREA 

• REGULAR • IRREGULAR • EM PROCESSO DE LEGALIZAÇÃO 

• ESCRITURA DA TERRA • DIREITO DE POSSE 

• OUTROS ( CITAR) 

VU - CARACTERIZAÇÃO DA ÁREA 

VII. 1 - TIPOLOGIA FLORESTAL ( TIPO DE FLORESTA ) 

VII.2 - TIPOS DE SOLO 

Vil.3 - TIPO DE RELEVO 

VII - PLANTA TOPOGRÁFICA 

• EXISTE • NÃO EXISTE 

• CONFERE • NÃO CONFERE 

IX - INVENTÁRIO FLORESTAL 

• EFETUADO • NÃO EFETUADO 

IX. 1- QUAL O PROCESSO DE AMOSTRAGEM( CITAR): 

IX.2 - NÚMERO DE PARCELAS: 

• TEMPORÁRIAS • PERMANENTES 

IX.3 - LOCALIZAÇÃO DAS PARCELAS PERMANENTES 

• DEMARCADAS E LOCALIZADAS 

• NÃO DEMARCADAS E LOCALIZADAS 

• NÃO DEMARCADAS E NÃO LOCALIZADAS 

OBS.: 



IX.4 - INFORMAÇÕES COLETADAS 

• NOME VULGAR, CAP, ALTURA, CUBAGEM E 

REGENERAÇÃO NATURAL 

• NOME VULGAR, CAP, ALTURA E CUBAGEM 

• NOME VULGAR, CAP E ALTURA 

• NENHUMA DAS ACIMA CITADAS 

OBS.: 

X - ANÁLISE ESTRURAL DA FLORESTA 

X.I - ESTRUTURA HORIZONTAL FOI CALCULADA 

• ABUNDÂNCIA • FREQÜÊNCIA • DOMINÂNCIA 

• ÍNDICE DE VALOR DE IMPORTÂNCIA 

X.2 - ESTRUTURA VERTICAL FOI CALCULADO 

• POSIÇÃO SOCIOLÓGICA • REGENERAÇÃO 

X.3 - ESQUEMA FITOSSOCIOLÓGICO 

• FOI ELABORADO O PERFIL ESQUEMÁTICO DA FLORESTA 

• NÃO FOI ELABORADO O PERFIL ESQUEMÁTICO DA FLORESTA 

XI- SISTEMA SILVICULTURAL PROPOSTO 

• MELHORAMENTO 

• ENRIQUECIMENTO e ADENSAMENTO 

• REGENERAÇÃO 

• TRANSFORMAÇÃO 



XII - ÁREA DE PRESERVAÇÃO PREMANENTE 

• LOCALIZAD A NO MAPA • NÃO LOCALIZADA NO MAPA 

• EXPLORADA NO CAMPO • NÃO EXPLORADA 

XIII - SISTEMA DE PRODUÇÃO FLORESTAL 

• DEMANDA IDUSTRIAL ( Dl ) 

• DISPONIBILIDADE DE MATÉRIA PRIMA ( DMP ) 

• ESTOQUE A SER COLHIDO ( EC) 

• ESTIMATIVA DA TAXA MÉDIA DE CRESCIMENTO DO 

ESTOQUE COMERCIAL DA FLORESTA ( TC ). 

XIV - OUTRAS INFORMAÇÕES COMO : 

• TAMANHO DO MÓDULO DE EXPLORAÇÃO ANUAL ( TM ) 

• CICLO DE CORTE ( CC ) 

• ÁREA NECESSÁRIA PARA O MANEJO ( ANM 0 

• CONJUNTO DE ESPÉCIES A SEREM EXPLORADAS 

XV - INFRA - ESTRUTURA DE APOIO 

• BOAS 

• ESTRADAS PRIMÁRIAS • REGULARES 

• RUINS 

• BOAS 

• ESTRADAS SECUNDÁRIAS • REGULARES 

• "RUINS' 



• SISTEMA VIÁRIO • PICADAS PRINCIPAIS 

• PICADAS SECUNDÁRIAS 

• NOMAPA 

• PÁTIO DE ESTOCAGEM 

LOCALIZADOS • NO CAMPO 

XVI - SISTEMA DE COLHEITA E TRANSPORTE PREVISTO 

• INVENTÁRIO PRÉ - CORTE 

• CORTE OU DERRUBADA 

• ARRASTE OU EXTRAÇÃO 

• TRAÇAMENTO OU TORRAGEM 

• CARREGAMENTO 

• TRANSPORTE 

• DESCARREGAMENTO 

XVII - AVALIAÇÃO DOS IMPACTOS AMBIENTAIS 

• MEIO FÍSICO 

• MEIO BIOLÓGICO 

• MEIO SÓCIO - ECONÔMICO 

XVII. 1 - PROPOSTA DE MINIMIZAÇÃO DOS IMPACTOS 

• MEIO FÍSICO 

• MEIO BILÓGICO 

• MEIO SÓCIO - ECONÔMICO 



XVII.2 - MATRIZ AMBIENTAL 

XVII.2.1 - METODOLOGIA DE AVALIAÇÃO 

• QUALIFICAÇÃO 

• QUANTIFICAÇÃO 

XVII.2.2 - VALORIZAÇÃO DA MATRIZ AMBIENTAL 

FOI ELABORADO 

SM = IP - IN + MP 

ONDE : 

SM - SOMATÓRIO DA MATRIZ DO EMPRENDIMENTO 

IP = IMPACTOS POSITIVOS 

IN = IMPACTOS NEGATIVOS 

MP = MEDIDAS E PROGRAMAS 

XVII - TRATOS SILVICULTURAIS EXECUTADOS ( APÓS A 

EXPLORAÇÃO ) 

• SIM • NÃO 

XIX - MARCAÇÃO E IDENTIFICAÇÃO DAS MATRIZES PORTA 

SEMENTES 

• IDENTIFICADAS E MARCADAS • NÃO IDENTIFICADAS E NÃO 

MARCADAS 

XX - DIVISÃO DOS TALHÕES OU UNIDADES DE PRODUÇÃO 

• EXISTE • NÃO EXISTE 



XXI - LEVANTAMENTO DE ESTOQUE : PÁTIO DE ESTOCAGEM NA 

FLORESTA ( MEDINDO-SE O CAP MAIOR, CAP MENOR E O 

COMPRIMENTO DA TORA). 

CAP Maior (cm) CAP Menor (cm) Comprimento (cm) 

TOTAL TORAS TOTAL M3 

XXII - MEDIÇÃO DE 1(UMA )PARCELA PERMANENTE, 

COLETANDOAS SEGUINTES INFORMAÇÕES: CAP (>ou = a I40cm)ou DAP 

( >ou = 25 cm) e ALTURA COMERCIAL. 

Nome Comum CAP (cm) Altura Comercial (cm) 



XXIII - MEDIÇÃO DOS TOCOS ( CASO EXISTAM ) 

Número CAP(cm) Altura Medida(cm) 

XIV - CONSIDERAÇÕES GERAIS 

OBSERVAR DIFICULDADES ENCONTRADAS, APOIO LOGÍSTICO 

FORNECIDO, ENTRE OUTRAS. 

XXV - PARECER TÉCNICO E ASSINATURA DOS COMPONENTES DO GRUPO 

LOCAL, , DE DE 199 

# NOME : 

AS IN ATURA: 

# NOME: 

ASSINATURA. 



3.0 - DETERMINAÇÕES TÉCNICAS 
3.1 - MAPA 
CARACTERISTICAS CONFIRMAR NO CAMPO OBSERVAÇOES 
Limites e confrontantes • Sim 

• Não 

Hidrografia • Sim 
• Não 

Estradas • Sim 
• Não 

Infra-estrutura • Sim 
• Não 

Coordenadas geográficas • Sim • Não 
Obs.; Levantar 2ptos. Em # locais 
S: S: 
W: W: 

Unidade de produção 
(N.° talhões) áreas de manejo 

• Sim • Não 

Placas de identificações do 
projeto conforme exigências 
estabelecidas 

• Sim • Não 

Aceiros (1),picadas principais (2) 
e picadas secundárias (3) 

(1) • Sim • Não 
(2) • Sim • Não 
(3) • Sim • Não 

Parcelas permanentes • identificação, levantadas e 
• marcadas 
• identificadas 
• levantadas e marcadas 
• nenhuma das citadas 

Árvores matrizes 
• identificadas, mensuradas e 
G marcadas 
• identificadas 
• mensuradas 
• marcadas 
• nenhuma das citadas 

Pátios de estocagem 
(esplanadas) 

D conferem com o mapa 

• não conferem com o mapa 

Relevo • plano 
• levemente ondulado 
G descrito na observação 



3.2 - INVENTÁRIO FLORESTAL 

ELEMENTOS DO INVENTARIO 
FLORESTAL 

CONFERIDOS 
NO 

CAMPO 
OBSERVAÇÕES 

Parcelas Temporárias 
(PT) 

• 1 parcela temporária 
• 2 parcelas temporárias 
• mais de duas. 

Parcelas Permanentes 
(PP) 

• 1 parcela permanente 
• 2 parcelas permanentes 
• mais de duas. 

Dimensões e formas das 
parcelas permanentes (PP) e 
parcelas temporárias (PT) 

• P.P. 
Ö Retangular 
• 20 x 500 m 
• Quadrada 
• 100x100 m 
• Outras 

• P.T. 
• Retangular 
• 10x250 m 
• Outras 

Foram observadas as espécies de 
interesse econômico citados no 
PMFS. 

• Sim • 
• Não 

Foram observadas as áreas de 
exploração indicadas no PMFS. 

• Sim 

• Não 
Foram marcadas as árvores com 
diâmetros comerciais para a 
exploração 

• Sim 

• Não 

Foi efetuado o inventário expedito 
(mapeamento logístico das 
espécies que serão exploradas no 
talhão anual ) 

• Sim 

• Não 

Foi efetuado o inventário a nível 
de 100% para as espécies 
contingenciadas para o talhão 
anual 

• Sim 

• Não 

No sistema de exploração foi 
utilizado: 

• Abate • Skider 
• Arraste • Quincho 
• Transporten Outros 

Nível de impacto causado pela 
exploração 

O Pequeno G médio 
• Grande 

Há indícios decorrentes da 
implantação do PMFS. 

• Erosão • Sim • Não 
• Degradação GSim • Não 

Riscos de 
• incêndios G Sim G Não 
G Outros 



3.2.1 - LEVANTAMENTOS A SEREM EFETUADOS 

3.2.1.1- VISTORIA PRÉVIA ( VP) 
3.2.1.2 - Conferir pelo menos 2 ( duas ) parcelas temporárias em diferentes pontos do projeto, identificando 

as espécies pelo nome comum e medindo o DAP ou CAP das árvores com diâmetro comercial ( acima 
de 45 cm DAP ). 

TALHÃO N.° TALHÃO N.° 

PARCELA N.° PARCELA N.° 

Espécie DAP cm 
CAP cm 

ALTURA 
m 

Espécie DAP cm 
CAP cm 

ALTURA 

• 



3.2.1.2 - VISTORIA DE ACOMPANHAMENTO ( VA ) 

Conferir os dados coletados numa Parcela Permanente (PP), escolhida aleatoriamente, observando-se o 
caminhamento de medição utilizado pelo técnico responsável pela implantação da mesma e apresentado 
no PMFS. Devem ser medidos os diâmetros ( DAP ou CAP ) na altura de 1,30 m e identificadas as 
espécies através de seu nome comum de pelo menos 20 árvores, abrangendo todas as classes de DAP, a 
partir de 47 cm de CAP ou 15 cm de DAP. 

TALHÃO N.° COORDENADAS 
PARCELA N.° GPS 

N.° ESPECIE DAP 
CAP 

ALTURA 



3.2.1.2.3 - TRATOS SILVICULTURAIS - VA 

TIPOS CONFERIDOS 
NO CAMPO 

ANO OBSERVAÇÕES 

Corte de cipós 

Pré - exploratório 

Pós - exploratório 

• SIM • NÃO 

• SIM • NÃO 

ANELAMENTO 

Simples 

C/envenenamento 

• SIM • NÃO 

• SIM • NÃO 

ENRIQUECIMENTO 
OUTROS 

ESPECIFICAR 
NAS OBSERVAÇÕES 

• SIM • NÃO 

4.0 - CONSIDERAÇÕES GERAIS 
4.1 - INFRA-ESTRUTURA DE APOIO 

TIPO 
VERIFICADO 
NO CAMPO OBSERVAÇÕES 

ESTRADAS DE APOIO (principal) 
• BOAS • REGULARES 

• RUINS 

ESTRADAS SECUNDÁRIAS 
• BOAS • REGULARES 

• RUINS 

APOIO LOGÍSTICO 
DA EMPRESA 

• BOM • REGULAR 

• NENHUM 



3.2.1.2.1 - Fazer um levantamento preliminar de espécies que ocorrem na área manejada ( aleatoriamente 
escolhidas - VA). 

LOCAL DO LEVANTAMENTO : 

ESPÉCIES 

A - G- N-

B- H- O -

C- I- P-

D- J Q-

E - L - R-

F- M- S-

2.1.2.2 - Fazer um levantamento das espécies que se encontram no pátio de estocagem ( esplanada ), 
medindo-se os diâmetros (D) ou circunferências (C) nas duas extremidades da tora e o seu comprimento 
(VA). 

OBS.: Podendo ser substituído pelo romaneio das toras da esplanada requisitada na ocasião da vistoria. 

ESPÉCIE C ou D(cm) COMP.(m) N.° TORAS VOLUME OBSERVAÇÃO 



4.2- PENDÊNCIAS E RECOMENDAÇÕES CONFERIDAS NO CAMPO REFERENTES A LAUDOS 
ANTERIORES. 

TIPO 
VERIFICADAS 
NO CAMPO CUMPRIDAS OBSERVAÇÕES 

RECOMENDAÇÕES • SIM • NÃO • SIM • NÃO 

PENDÊNCIAS • SIM • NÃO • SIM • NÃO 

PROCEDIMENTOS A 
SEREM TOMADOS SE 
NÃO CUMPRIDAS AS 
RECOMENDAÇÕES OU 
PENDÊNCIAS 

DESCRVER: 



5.0 - CONSIDERAÇÕES SOBRE OS DADOS DE MANEJO 

Para o monitoramento contínuo dos Planos de 
Manejo sob regime sustentável - PMFS foi incluído 
um modelo analógico (como mono - cíclico ou 
policíclico) que possa avaliar com segurança as 
atividades previstas nos PMFS? 

• SIM 

• NÃO 

OBS.: 

Nas características estruturais básicas dos PMFS 
foram definidas formas de monitoramento através 
de modelos analógicos levando-se em 
consideração a distribuição do número de árvores, 
bitolas comerciais, rendas brutas do sortimento 
por espécie, em classe diamétricas ? 

• SIM 

• NÃO 

O BS.: 

Foram definidos parâmetros quantitativos 
observando-se as reduções de áreas transversais 
por espécies e classes diamétricas ( assegurar um 
mínimo de todas as espécies, por classes 
diamétricas, biodiversidades em função das 
colheitas futuras). 

• SIM 

• NÃO 

OBS.: 

Quanto à estrutura florestal regulada sob regime 
florestal sustentável policíclico foram observados 
os seguintes itens: 

a) Quantificação dos parâmetros dinâmicos antes 
da intervenção: 

O Carreamento de sedimentos 
• Sim • Não 

OBS.: 

• Processo de eutrofização 
• Sim • Não 

OBS.: 

O Levantamento das oscilações 
• Sim • Não 

• Informações sobre regime hídrico 
• Sim • Não 

b) Foi efetuado um dimensionamento da base 
florestal Quali - Quantitativa do projeto ( economia 
de escala com custos racionais ) 

c) Para a implementação da estrutura florestal 
regulada de produção contínua foram 
observados os mecanismos de previsão, 
controle e correção 

• Sim 
OBS.: 

• Sim 
OBS.: 

• Não 

• Não 



Na implementação da estrutura regulada de 
produção contínua foram observadas os seguintes 
itens: 

O Caracterização da situação atual 

O Intervenção 

O Monitoramento dos ecossistemas 

• Otimização dos ecossistema florestal 
Monitoramento do consumo dos produtos 
florestais 
OBS.: 

Na caracterização da situação atual foram 
observados os seguintes itens: O Delimitação das micro - bacias 

O Características sociais 

• E morfología, hidrografia e vias de acesso 

Q Inventário florístico ( gramíneas, herbáceas, 
plantas medicinais, extrativistas, frutíferas etc.) 
OBS.: 

No inventário florestal foi levantado: Classe de capacidade produtiva ( sítios). 

O Grupos homogêneos de florestas e sua 
distribuição. 

• N.° de árvores, volume, área transversal e 
sortimento de bitolas comerciais. 

• Valor da renda bruta. 
Sanidade. 

Q Vitalidade em função da espécie e classe 
diamétrica. 

• Classificação e o mapeamento da capacidade 
produtiva. 

• Levantamento do estoque de sementes vivas, 
distribuição horizontal e vertical, poder de 
germinação e longividade. 

• Levantamento da regeneração. 

OBS.: 



Com relação às informações estatísticas e a 
dinâmica das micro - bacias foram efetuados os 
seguintes levantamentos: 

O Análise da água antes da intervenção. 

• Análise da água após a intervenção. 

• Monitoramento da erosão superficial. 

• Controle dinâmico da ictiofauna, fauna 
terrestre, entorno - fauna, avifauna, etc. 

OBS.: 

Foram instaladas parcelas permanentes que 
possam determinar o intervalo de plasticidade do 
ecossistema ( tempo determinado para a volta ao 
nível inicial ou seja velocidade de crescimento)? 

• Sim • Não 

OBS.: 

Com relação à intervenção na floresta, qual foi a 
taxa de intervenção definida com relação às 
espécies comerciais? 

• 10% • 15% • 20% 

• 25% • 30% • 35% 

• 40% Dout ros . 

Para uma intervenção na floresta com objetivo de 
exploração, quantas etapas foram definidas: 

• UMA • DUAS 

• Mais que DUAS 

PORQUE? 

Foram definidos métodos de monitoramento dos 
estoques vivos remanescentes de árvores, 
regenerações e sementes em função da unidade 
de produção? 

• SIM • NÃO 

QUAIS? 

Foi definido um estudo de mercado para espécies 
ainda não estabelecidas no mercado madereiro 
( Verticalização da atividade de industrialização)? 

• SIM • NÃO ~ 

QUAIS? 



Quais os sistemas adotados para eliminação da 
competição entre as espécies não potenciais para 
o mercado atual. 

CITAR: 

Para o monitoramento do ecossistema foram 
definidos formas em relação a : 

• Sucessão de vegetação 

O Doenças 

• Pragas 

• Danos ao ecossistema 

• Outros 

Citar: 

Para o monitoramento das micro-bacias foram 
observados os seguintes itens: 

• Análise dos nutrientes ( K, Fe, etc.) 

• Lixiviação 

• Eutrofização 

• Qualidade aparente da água. 

• Outros. 

Citar : 
Para o monitoramento do consumo de produtos 
florestais ( preços justos, custos compatíveis, 
alternativas de substituição de matéria prima, 
desenvolvimento de tecnologias mais adequadas 
à realidade regional e outros, foi elaborado algum 
sistema : 

• SIM • NÃO 

CITAR: 

Foi definida, para efeito de exploração com 
resguardo da bio - diversidade reduções de 
diversidades por espécie e classes diamétricas? 

• SIM 

• NÃO 

Em caso afirmativo, qual foi a taxa de redução por 
espécié e classes diamétricas? 

CITAR 

Foi elaborado uma forma para monitorar cliente, 
produtor e os produtos que são comprados, 
consumidos com especificação e preço( madeira 
no mercado) e a distância dos produtos ao 
mercado? 

• SIM • NÃO 

CITAR: 


