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. INSTITUTO BRASILEIRO DO MEIO AMBIENTE 
. · E''Í>OS· RECURSOS-NATURAIS -RENOVÁ VEIS 

'"~-~UÇÃQ NQRMA'J:tVA N" 22, DE OS_DjDEZEMBRO DE 2001 

O PRESIDENTE DO INSTITI);rb BRASILEIRO DO 
MEIO. AMBIENTE E 'nos RECURSOS NKTIJRA:IS RENOVÁ 
VEIS - IBAMA, no uso dás atribuições que lhe confere o art, 2º, 
inciso X, e 24, do Anexo I da Estrutura Regimental anexa ao Decreto 
pº 3.833, de 05 de junho de 2001, e o .P!!f~to siriº de 16 de janeiro 
de 2001, publicado no Diário Ofic_ial daUnião do dia subseqüente, 
e - - 

Considerando os resultados obtidos pela auditoria ambiental, 
realizada pela área de fiscalização deste Instituto. nos pátios/estoques, 
tç;msi_',orte e contabilidade das empresas, _ que comprovam a explo 
ração e o comércio irregular do MOGNO, Swíetenía macrophylla; 
' - _.- Considerando, ainda. os resultados obtidos pela auditoria am 
biental, por sua área técnica de vistoria, o descumprimento de pa 
râmetros técnicos de manejo e o descümprimento de recomendações 
técnicas, inerentes à atividade de recondução florestal de respon 
sabilidade dos detentores dos planos, bem como de seus responsáveis 
técnicos; 

_ Considerando a necessidade de melhorar o sistema de mo 
niforamento;funtrole e fiscalização sobre a exploração ilegal de ma 
deiras. nas terras indígenas e "nas Unidade de Conservação, resolve: 

_ · Art. '1º. Suspender os planos de manejo florestal de mogno, 
aprovadospelo IBAMA, nos Estados do Pará, Mato Grosso e Acre, 
excetuando-se os planos de manejo em regime _de certificação ou em 
fase conclusíva de certificação. - · · · · · 
:··' ·_ Art. 2º. A análise e aprovação de planos de manejo florestal 
_de; espécies diversas, situados no entorno de terras indígenas e uni 
dadés de conservação, conforme Resolução/CONAMA nº 13, De 28 
de dezembro de 1990, ficam condicionados ao regime de certifi 
cação, -_. 

--§_ lº Não será objeto de análise de projetos com a espécie 
MOGNO, em razão da proibição prevista noDecreto nº 3.559, de 14 
de agosto de 2000. , - · · 

. § ·.2°. Os PMFs já aprovados e aptos que se encontram em 
áreas de 'entorno, terão o prazo de 01 (umjano para- se enquadrarem 
no regime d!) certificação. · - 

- Art. 3º. Determinar à Diretoria de Proteção Ambiental, por 
.in,termédi~ das Gerências Executivas, .. do§ _re_spectivos Estados, ·que 
ãdote as providências administrativas é~íy~~, face às irregularidades· 
d~téc_!,lqa(pela auditoria ambiental: - - :·- 

- Art; 4º, Determinar à Diretoria de Florestas, atra_vés das 
yerêncill§..~~}-!ti;•>\% ._g,_u~ ~t;tb_~l~1t,~~pclfe;i.o de reuniões de tra 
b_~o C?~ ~~s~~!~!!.8)~:s~a~u_ai~ <_!e _~eio _A!D!ii~n!e, _F~_er_aç_õe_s ge_ 
Indósmas, _Sindicatos:· Ongs ~ Minfstério - Pdblica", . Univén;id~. ~ ; 
Centro de Pesquisa, por meio ~-- Câmaras Técnicas de· Flores~, 
P~- definir .agenda: .P9sitiva com. vistas. ao ordenamento das ati- 

- vidades do Setor Florestal por Estado, observando· a .implementação 
• do conjunto-de-instrumentos da Política Florestal de forma a criar 
. estabilidade no-tornecimentc de-matéria-príma- à- indústriade base 
.flqrestal e aó serviço de proteção ambiental. _ - 

:' An, 5°. Esta Instrução _N:01lIIB1iya; e.n.tre.em vigor na data de 
suá publicação. - _ - · · 
·_ . · . - HAMILTON NOBRE CASARA 

_L_______c__' _ (Of. E!. nº 522) - 

í I TU TO 


