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Ministério do Meio Ambiente: 

INSTITUTO BRASILEIRO DO MEIO AMBIENTE 
E DOS RECURSOS NATURAIS RENOVÁVEIS 

INSTRUÇÃO NORMATIVA N' 7, DE 22 DE AGOSTO DE 2003 

O PRESIDENTE DO INSTmITO BRASILEIRO DO 
MEIO AMBIENTE E DOS RECURSOS NATURAIS RENOVÁ 
VEIS-IBAMA, no uso das atribuições que lhe conferem o art. 24 do 
Anexo I, do Decreto nº 4.756, de 20 de junho de 2003, e o art. 95, 
inciso VI, do Regimento Interno do IBAMA, aprovado pela Por 
taria/MMNnº 230, de 14 de maio de 2002, 

Considerando as disposições o disposto nos arts. 15 e 19 da 
Lei n" 4.771, de 15 de setembro de 1965, e nos Decretos nº' 1.282, de 
19 de outubro de 1994, 4.593, de 13 de fevereiro de 2003, e 4.722; de 
5 de Junho de 2003; 

, Considerando ainda a necessidade de adequar os procedi- 
mentos relativos às atividades de Plano de Manejo Florestal Sus 
tentável que contemplem a exploração da espécie mogno (Swietenia 
macrophylla Kmg), resolve: · 

CAPITULO I 
DOS PLANOS DE MANEJO FLORESTAL SUSTENTÁ 

VEL QUE CONTEMPLEM A EXPLORAÇÃO DA ESPÉCIE MOG 
NO (Swietenia macrophylla King} 

Seção I - Do Manejo Florestal Sustentável 
AJ;J. 1 º A exploração das florestas primitivas e demais for 

mas de vegetação arbórea natural, que contemple a extração da es 
pécie mogno (Swietenia macrophylla King), somente será permitida 
mediante Plano de Manejo Florestal Sustentável • PMFS, que atenda 
as especificações desta Instrução Normativa e demais determinações 
legais e normas técnicas aprovadas pelo Instituto Brasileiro do Meio 
Ambiente e dos Recursos Naturais Renováveis • IBAMA. 

Art. 2° Para os fins desta Instrução Normativa, as áreas de 
propriedade ou posse rural relacionadas ao manejo florestal são assim 
denominadas: 

I - área total do Plano de Manejo Florestal Sustentável· Área 
de Manejo Florestal - AMF; 

II - subdivisões da Área de Manejo Florestal, destinadas a 
serem exploradas a cada ano: Unidade de Produção Anual - UPA; e 

ill - subdivisão Achninistrativa da Unidade de Produção 
Anual: Unidade de Trabalho - UT 

Arr.' 3° A AMF pode compor-se por áreas próprias ou posse 
legitima, contiguas ou não. 

§ 1 ° Novas áreas podem ser incorporadas gradualmente a 
AMF, desde que pertençam ao detentor do PMFS e sob a respon 
sabilidade da mesma Gerência Executiva do IBAMA. 

§ 2° A incorporação de novas áreas ao PMFS deve ser 
submetida previamente à aprovação do IBAMA, mediante análise 
técnica e jurídica, 

Art. 4" A intensidade de exploração será estabelecida com 
base nos segumtes critérios: 

I -, potencial comercial existente na UPA; , 
II -estoque remanescente de cada espécie explorada na UPA; e 
Ill -capacidade de regeneração das espécies sob manejo. 
Art. 5° A determinação quanto à intensidade de exploração e 

diâmetro mínimo para corte da espécie mogno_ (Swietenia macro 
phylla King) são aquelas especificadas nas normas técnicas aprovadas 
pelo IBAMA. • , , . , J 

Parágrafo único. O diâmetro ou tamanho mínimo de ex- I 
ploração das demais espécies- será definido por critérios técnicos con- , ~:~t~m função de "" caFa.ctcrísuca~ ecológicas e º ~so ª que se I 

Art. , 6°, O PMFS. somente será aprovado após a emissão de 
pareceres técnico e jurídico conclusivos. , . , , · , 

' § ·1° ·O parecer-técnico 'mclurrá vistoria préviade campo 
contemplando ra- da espécie mogno (Swietenia macrophylla King)'. · 

§ 2º Entende-se por vistoria prévia a avaliação de campo 
para' subsidiar a· análise de novos PMFS. · · 

Art. 7° A Autonzação para Exploração -' APE 'da UPA so 
mente sera foraecida-ao detentor de PMFS, após aprovação do Plano 
Opéracion'al-'Aiiual'ü PGA' .,,._, r , · : , 

§ 1 ° As. vistorias técnicas de acompanhamento serão rea 
lizadas no decorrer da execução do POA. 

§ 2° Entende-se por vistoria técnica de acompanhamento a 
avaliação de campo para acompanhar e controlar rotineiramente as 
operações e, atividades envolvrdàs no PMFS. , , 

, _§'_3° A'APE somente-pod~rá ser prorrogada medianteápresen 
tação dé justificãüvástéénicas, analisadas e aprovadaspelo IBAMA. _ 

, - § 4° ~ emissão 'de nova ',APE para áreas ~ulorizadas. e não 
explóradas sbm:ente será • emitida após entrega de relatófio . de ati 
vidades e prestação de contas de todo o volume explorado. 

Art. 8° ,A. exp,~ração da UPA somente poderá ter início .apõs 
a _expe<l!ção da .APE pélo mAMA. , . , . 

· (,,:parágrafo único. Ocorrendo alteração de responsabilidade 
técnica do l'MFS, o detentor devera apresentar nova Anotação de 
Respousabrhdade Técnica .-, ART, bem como a comprovação da baixa 
da ART anterior. , ' , 

Art. 9° No caso de transferência do PMFS, deverá ser apre 
sentado ao IBAMA ou ao órgão conveniado no Estado, para análise 
jurídica, documento comprobatório da transferência fumado pelas 
partes envolvidas, assumindo o adquirente as responsabilidades pre- 
vistas no PMFS. , 1 ,, 
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Seção II - Da Apresentação do Plano de Manejo Florestal 
Sustentável 

Art 10. Os Planos de Manejo Florestal Sustentável, bem 
como seus respecuvos Planos Operacionais Anuais - POA, deverão 
ser protocolados na Gerência Executiva do IBAMA ou no órgão 
converuado no Estado, para análise técnica e jurídica, de acordo com 
as normas legars e técnicas aprovadas pelo IBAMA, apresentando 
todos os documentos exigidos, e atendendo o disposto nas normas 
técnicas parn elaboração de plano de manejo florestal com ocorrência 
de mogno, para apresentação dos planos operativos anuais e de mapas 
(Anexos I, II e III), por meio das seguintes formas, cumulativa- 
mente· 

l - em forma digital - CD-Rom: 
a) o conteúdo do PMFS e do POA, incluindo textos e tabelas 

na forma de plamlha eletrônica; e 
b) o resumo do PMFS/POA, de acordo com o modelo dis 

porubihzado pelo Sistema Integrado de Controle e Monitoramento 
dos Recursos e dos Produtos Florestais • SISPROF. 

II - em forma impressa: os itens citados no inciso anterior, 
com exceção do corpo das tabelas que contêm os dados originais de 
campo do inventário florestal. 

Seção III - Do Manejo Florestal do Mogno (Swietenia ma· 
crophylla King) 

Art 1 L Os procedimentos técmcos para manejo de florestas 
com ocorrência de mogno, deverão atender às determinações cons 
tautes nas normas técnicas aprovadas pelo IBAMA 

Art 12. No caso da exploração sob manejo florestal do 
mogno, serão executados procedimentos de controle da cadeia de 
custódia 

Parágrafo único. É obrigatório o controle da cadeia de cus 
tódia da origem, toco da árvore, até as seções da tora na esplanada e 
no pát.o da serraria. com as suas respectivas identificações. 

CAPÍTULO II 
Seção I - Das Sanções Adrrurustrativas e Penais 
Art 13. Realizada vistona na AMF e constatadas irregu 

laridade, na condução do PMFS, este poderá ser cancelado ou sus 
penso, condicionando-se sua continuidade ao cumprimento de me 
didas corretivas estabelecidas no ato de suspensão 

Art, 14. O detentor do Plano de Manejo Florestal Sustentável 
que deixar de realizar as operações estabelecidas no mesmo e no 
POA, sem justificativas sujeitar-se-á, entre outras, as seguintes san 
ções adrrumstrauvas: 

1 - embargo da execução do plano manejo: 
lI - recuperação da área irregularmente explorada; 
III - reposição florestal correspondente à matéria-prima ex 

traí da, na forma da legislação pertinente; 
IV - suspensão do fornecimento do documento hábil do 

IBAMA, ou do órgão conveniado no Estado, para o transporte e 
armazenamento da maténa-pnrna florestalç. e 

V - cancelamento do registro junto ao IBAMA, ou ao órgão 
convemado no Estado. ' 

Art. L 5. Verificadas irregularidades na execução do Plano de 
Manejo, caberá ao IBAMA ou ao órgão conveniado no Estado: 

I • diligenciar providências e aplicação das sanções cabíveis; 
II - oficiar ao MimstérioPüblioo iFederal, se for o caso, vi 

sando it instauração de inquérito civil e a competente ação penal; e 
m - representar ao Conselho Regional de Engenharia e Ar 

quitetura - CREA onde estiver registrado o responsável técnico pelo 
PMFS. para a apuração de sua responsabilidade. 

Art 16 Suspenso o PMFS, caberá a Gerência Executrva do 
IBAMA determinar prazo para a solução das pendências que deram 
causa à aplicação da sanção, findo o qual, sem o devido atendimento 
ou a apresentação de justificativa, deverão ser uuciados os proce 
dunentos para o seu cancelamento. 

Parágrafo único. O cancelamento do plano de manejo não 
exime seu detentor, nem seu responsável técmco da aplicação das 
sanções previstas na legislação pertrnente. 

Seção II - Das Disposições Gerais e Transitórias 
Art. l 7 Somente poderão pleitear o manejo de florestas com 

ocorrência de mogno, os proponentes de PMFS assessorados por 
equipes técnicas tremadas e registradas, compostas no mínimo por 
engenheiro florestal, técnico florestal e equipe, de inventário e ex 
ploração florestal. 

Art. 18. O PMFS deve ser protocolado nas unidades do 
IBAMA 

Art, 19. A taxa de vrstona prévia e de acompanhamento, 
prevista na legislação vigente, será calculada considerando a área a ser 
explorada no ano de acordo com o Plano Operacional Anual - POA. 

Art. 20. O IBAMA pode celebrar convênios, acordos , con 
tratos ou instrumentos similares com pessoa física ou jurídica para o 
fiel cumprimento desta Instrução Normativa. 

Art. 21. Os termos dispostos nesta Instrução Normativa e 
respectivas Normas Técnicas aplicam-se a todos os PMFS 'preto 
colados a partir da data da publicação deste ato. independentemente 
da data de aprovação dos respectivos PMFS. 

Art. 22, Esta Instrução Normativa entra em vigor na data de 
sua publicação. 

MARCUS LUIZ BARROSO BARROS 



ANEXO I 

NORMAS TÉCNICAS PAJ<A ELABORAÇÃO DE PLANOS DE 
MANEJO - COM OCORRENCIA DE MOGNO 
NORMAS TÉCNICAS PLANOS DE MANEJO FLORESTAL EM 
ÁREAS COM OCORRÊNCIA DE MOGNO (Swietenia macrophylla 
King) 

J . Informações Gerais 
1 . 1 Rcq ucrentc 
1.2 Responsável pela Elaboração 
1.3 Responsável pela Execução 
2.0bJellvos 
Declarar de forma clai a e resumida os objeti vos gerais do 

plano de manejo, Deve-se evidenciar o que se espera atingir com as 
atividades propostas no plano de manejo, Deve-se especificar se for o 
caso, reformulação. revisão periódica, atender certos requerimentos. 
por exemplo. certificação, financiamento. etc 

3 .Inforrnaçõcs sobre a Empresa Proponente 
Informar aspectos gerais da empresa, como o seu histórico 

de cnação e evolução. produtos, mercados. empregos gerados, plano 
geral de investimentos, corpo técnico e operacional, etc. Esta seção 
deve mostrar a capacidade da empresa em executar com sucesso o 
plano proposto. 

3 1 Principais espécies atualmente utilizadas pela empresa 
Relacionar as espécies e os produtos a serem obtidos (sei 

rados, lanunados, etc) pela empresa. 
3.~.Plano de investimentos para execução do maneJO 
Detalhar os investimentos em máquinas. equipamentos ade 

quados, no manejo propnamente dito (tremamentos. serviços tercei 
nzados, etc) que a empresa pretende fazer nos próximos cmco anos. 
período após o qual o PMFS será revisto 

3.3.Abastecimento das unidades industnais (não se aplica a 
produtores de tora) 

Declarar a base florestal atual da empresa para abastecer sua; 
unidades industriais tendo em vista o seu consumo anual de toras. A 
necessidade para sustentar a produção no horizonte de um ciclo de 
corte deve ser levada em conta para dctennmar qual o tamanho da 
área de florestas guc deverá fazer parte da base florestal Outros 
planos de manejo em andamento devem ser mformados bem como as 
suas respectivas áreas produtivas. Deve-se declarar, se for o caso, a 
área a ser amda incorporada à base atual de modo a atender as 
necessidades da empresa. No caso de parte da madeira (rnaréna pn 
ma) da empresa ser oriunda de terceiros, por exemplo, madeira de 
lâminas para compensados, isto deverá ser informado, 

4.Descrição do ambiente físico 
Descrever, com base na literatura. as características de clima, 

solo, geomorfologia e hidrografia existentes na região onde se lo 
caliza a AMF. Com relação à hidrologia. mformar os cursos de água 
identificados na AMF. 

5.Descrição do Ambiente Biológico 
Descrever, com base em mterpretação de imagens de satélite 

ou de fotos aéreas, os pnncrpais ambientes fitoecológicos e uso do 
solo (unidades de paisagem antrópica) existentes nas AMF. 

·Apresentar análise dos resultados de inventários florestais 
realizados na AJ\.fF objeto do manejo, mostrando o número de ár 
vores, a área basal e o· volume das espécies de interesse para o 
manejo. 

-Informar, se houver, as Imutações ambientais dos trpos flo 
restais objeto do manejo. Por exemplo, florestas (inundáveis} de alu 
vial, se presentes e em proporção significativa, devem s'er · tratadas 
diferentemente de áreas de terra-firme. 

6.Espécies protegidas e ameaçadas de extinção 
Identificar e listar as espécies protegidas (determinar pa 

râmetros de exploração para estas espécies) e ameaçadas de extinção 
conforme a lista publicada na Portana 37-N do IBAMA, de 3/4/1992 
e declarar as medidas a serem tomadas com relação à sua con 
servação ou preservação. 

7.Descnção do ambiente socioeconômico 
Descrever aspectos socioeconômicos da área de rnfluencia da 

AMF tais como, localização, acesso, potenciais conflitos exi stentes, 
geração de renda, benefícios sociais gerados pela atividade, dispo 
rubihdade de mão-de-obra (informações pertinentes ao PMF) e outras 
características importantes para a atividade do manejo 

. " ' . s·.si'.sterha Silviculhiral 
Informar e justificar o sistema silviculrural que será'utilizado 

na floresta objeto 'do 'manejo, apresentando uma sequência crono 
lógica das principais operações que compõem o sistema silvicul 
tural. 

8 .1. Ciclo de corte 
Estabelecer o ciclo de corte da floresta objeto do manejo, 

(intensidade de corte e técnicas de exploração que serão aplicadas) 
com base na legislação vigente. em literatura ou em dados próprios de 
crescimento, se houver. Caso o período proposto não esteja em con 
forrmdade com ,o publicado, justificar a adoção de um período di- 
ferente · ' 

8.2.Regulação da produção 
Apresentar uma metodologia para regular a produção de ma 

deira de modo a atingir a sustentabilidade ao longo do período de 
manejo A questão central, nesse aspecto, é aplicar uma intensidade 
de corte que possibilite a extração de volumes em cada ciclo sem 
exaurir o estoque em crescimento. 

8.3.Ativídades pré-exploratónas 
8.3.1.Macrozoneamento 
Utilizando imagens recentes de satélite. identificar e mapear 

as áreas produtivas, áreas ímproduti vas e áreas de preservação per 
manente existentes na AMF. O mapa produzido na descnção do meio 
brolõgrco (4-.0). servirã como base para planejar a localização e o 
estabelecimento das UPA. o planejamento das estradas permanentes e 
as estradas de acesso. 

8.3.2.Determinação e alocação das UPA e lIT 
As UPA serão alocadas na AMF, tendo como base o mapa do 

macrozoneamento. As UPA deverão ter forma regular, se a topografia 
da AMF assim o permitir. Caso contrário a forma seguirá os acidentes 
topográficos e a hidrografia 

Recomenda-se que as UT tenham área aproximada de 10 a 
100 ha e forma regular 

8.3 3.Inventário 100% e corte de cipós 
Na realização do mventáno a l OO'w' será consrderad a a lista 

de espécies comerciais utilizadas pela empresa e o diâmetro mínimo 
de medição, de 20 cm para o mogno e 45 cm para as demais cs 
pccics. 

As picadas de orientação deverão ser estabelecidas sempre 
que possível no sentido Leste-Oeste e devem distar entre si. 50 m, 
para facilitar o controle Deverão ser demarcadas com piquetes nu 
merados a cada 25 m. 

Entre as variáveis a serem coletadas, deve-se rncluir as co 
ordenadas (x e y) das árvores para permitir a construção do mapa de 
exploração. 

Os cipós deverão ser cortados durante o mventáno l ooc1c 01;1 

pelo menos com um ano de antecedência antes da exploração E 
recomendável cortar todos os cipós com diâmetro a partir de 2 cm 
que estejam presentes em todas as árvores inventariadas (destmadas 
ao corte) e em árvores vizinhas que tenham cipós conectando-se com 
as árvores mventanadas. 

8 3.4 Estimativa da população de árvores com DA.P na l arxa 
de 10 cm a 44,9 cm (não é necessário se o mventriuo florc,1.tl 
amostral tiver sido realizado) 

O objetivo deste levantamento será complementar o~ <lados 
coletados no inventário 100% para se conhecer a drstribuição dia 
métnca das espécies de interesse para o manejo, desde o diâmetro de 
LO cm e possibilitar a aplicação de critérios mais rígidos na seleção 
da colheita. 

Para estimativa da população de árvores com DAP na fana 
de 10 cm a 44,9 cm, sera aplicada. em cada UT. uma amostragem 
sistemática a uma mtcnsidade de 1 %. 

8 3.5 Mtcrozoneamento 
O objetivo deste levantamento é identificar e localrzru cursos 

de água, canais de drenagem (cursos temporários), gratas, áreas com 
declividade muito acentuada (unprópnas para a extração), áreas ci 
poáhcas e outras áreas improdutivas, (tais como as alagadas e as 
capoeiras), alem de áreas com vegetação singular, de grande im 
portância para a conservação da brodrversrdadc local. O micrczo 
neamento poderá ser feito pela equipe responsável pelo inventário 
100%, ou por uma equipe especial tremada e designada para esse 
fim. 

8.3.6.Seleção de árvores para corte 
A seleção das árvores para corte será feita considerando as 

segmntes categorias de árvores e cnténos. 
8.3.6.1 Categorias: 
a)Árvore a explorar ou a colher 
Indivíduos de espécies comerciais que atendam as especi 

ficações da indústria, tanto na qualidade do fuste quanto no diâmetro 
mímmo. Estão excluídas dessa categoria: árvores runhos, mdrviduos 
de espécies protegidas por lei, árvores localizadas nas APP e in 
divíduos de espécies raras (5 árvores/100 ha ou abundância mínima 
0,05 I ha) mesmo que apresentem as especificações adotadas pela 
indústna. 

b )Árvores potenciais para futuras colheuas (APFCl 
Indivíduos da hsta de espécies comerciais ou de mercado 

potencial reservados pela empresa para futuras colheitas No caso das 
espécies comerciais, considera-se APFC indivíduos com CA.P/DA.P 
abaixo do mínimo especificado para o corte As APFC devem ser 
consideradas também como porta sementes até o próximo corte. 

e )Árvores remanescentes 
· Indivíduos de espécies protegidas por lei: 
-Árvores nmhos: 
· Indivíduos localizados nas áreas de preservação permanente: 
Árvores de espécies comerciais com DAP/CAP abaixo da 

especificação estabelecida para o corte (=APFCl: 
-Arvores com o CAP/DAP mínimo para o corte, mas que 

serão preservadas como porta sementes. 
-Indrvfduos de espécies raras (espécies com densidade m- 

ferior a 5 árvores em cada UT de 100 ha) 
8 3.6.2Critérios: 
i)D1ârnetro mínimo de corte para mogno de 60 cm 
u)Preservar 20% das árvores comerciais de mogno como 

porta sementes 
iii)Para as demais espécies preservar l 0% da população co- 

mercial 
iv)Para espécies sem representantes nas categonas de es 

toque (abaixo do diâmetro de corte) preservar pelo menos uma classe 
diamétnca nas classes comerciais 

8.3. 7PlaneJamento e construção de estradas 
8.3.7.IEstradas permanentes ou pnmárias 
São as pnncipais estradas alimentadoras de matéria pnma às 

mdüstnas e são usadas permanentemente. Se estiver previsto o uso 
durante todo o ano. deverão ser pavimentadas com piçarras. Estradas 
não pavr mentadas com piçarras não podem ser usadas na estação de 
chuvas Em ambos os casos, o leito deve ser baleado e devem ser 
construídas e mantidas estruturas de drenagem permanentes O leito 
deve ter largura de 8-10 metros e a faixa aberta ter J argura de J 5 a lO 
metros O planejamento das estradas sempre que possível devera 
considerar a utilização dos divisores d água das nucrobacias. 
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: 8.3. 7 .2Estradas de acesso 
São estradas que podem ou não ser utilizadas permanen 

temente, e que permitem acesso a locais específicos como acam 
pamentos e UPA. Devem também ser consideradas para tráfego o ano 
todo ou parte do ano e usadas de acordo com esta classificação. 
Ainda que essas estradas não sejam usadas todos os anos, devem ser 
mantidas anualmente, de modo a proporcionar acesso para as ati 
vidades de controle, proteção e para permitir acesso a partes im 
portantes da propriedade. A largura depende do uso. A largura do 
leito carroçável deve ser de 5- 7 metros e a faixa de abertura deve ser 

, de 8-10 metros. 
8.3.7.3Estradas secundárias 
São as estradas localizadas nas UT (Unidades de Trabalho). 

Esse tipo de estrada é permanente somente para aquela parte de 
floresta. Devem ser mantidas eventualmente, por exemplo, antes da 
exploração, para possibilitar acesso à UPA explorada com a finalidade 

1 de aplicar tratamentos silviculturais, manutenção de plantios, medição 
de parcelas permanentes, inspeção e proteção. Estas estradas não 
devem ser usadas o ano inteiro, a menos que sejam construídas em 
partes da AMF que serão exploradas no início da estação seca ou no 
final da estação chuvosa. Neste caso devem ser pavimentadas e bem 
drenadas. O leito normal é de 4-5 metros, que também é a largura da 
faixa de abertura. 

O planejamento das estradas principais e de acesso terá como 
base imagens de satélite e verificação de campo. Quanto às estradas 
secundárias, o planejamento será baseado nos mapas construídos a 
partir das informações obtidas no microzoneamento. 

8.3.8Planejamento e construção de pátios 
O número de pátios a construir depende do volume existente 

na UT. Esses pátios serão construídos com um trator de esteiras, em 
lugares secos e de preferência em clareiras, áreas cipoálicas ou em 
partes de floresta em fase de construção (com presença apenas de 
árvores de pequeno diâmetro). 

8.3.9Monitoraménto do crescimento é da produção 
Para o monitoramento do crescimento do mogno deverão ser 

medidas todas as árvores remanescentes (já mapeadas no IF 100%). 
As medidas devem seguir o cronograma abaixo: 

ão 

8.ÜODeterminação de equações de volume para a AMF 
1 Deverão ser utilizadas equações diferenciadas para o mogno 
\ e para as demais espécies, desenvolvidas até o segundo ano de exe 
. cução do projeto. A princípio poderão ser usadas equações de volume 

1 

regionais ou fator de forma (0,7). 
8.4.Atividades exploratórias 
Descrever as atividades relativas à exploração florestal, isto 

é, o corte, planejamento do arraste, arraste, operações de pátios e 
transporte, indicando, para cada urna delas as técnicas e equipamentos 
a serem utilizados. 
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8.4.lCritérios de corte e arraste em cursos de água tem 
porários 

i)No caso de áreas baixas, mas que não se constituem em um 
leito de um curso de água o corte e arraste podem ser executados 
normalmente, 

ii)Nascentes e olhos de água devem ser protegidos de acordo 
com a legislação 

ili)Quando os tratores de arraste puderem cruzar os cursos de 
água temporários sem a necessidade da execução de cortes na su 
perfície do solo o arraste pode ser executado normalmente. Caso 
contrário o arraste não deve ser permitido. Caso ocorram danos ao 
leito destes cursos de água, estes devem ser comgidos antes do 
próximo período chuvoso. 

iv)Em caso de cursos de água temporános as árvores co 
merciais poderão ser cortadas com o uso de técnicas de corte di 
recionado que garantam que a árvore cairá fora do leito deste curso d 
água. Árvores dentro destas áreas somente poderão ser arrastadas por 
meio de guincho. · 

v)Em caso de alguma galhada ou tora cair sobre o leito do 
curso de água, deverá ser removida deixando este leito desobstruí 
do. 

8.5.Atividades pós-exploratórias 
Descrever todas as atividades a serem executadas na AMF 

após a exploração. Isso inclui as técnicas que serão utilizadas pan 
promover a regeneração natural e, se for o caso, indicar se a re 
generação artificial será utilizada como alternativa para aumentar a 
produtividade da floresta em complementação à regeneração natural. 
Outras atividades podem incluir a manutenção da infra-estrutura, ma 
nipulação e disposição dos resíduos não florestais.No caso da espécie 
mogno deverão ser feitos plantios em clareiras com sementes co 
letadas na própria AMF. 

9 .Impactos ambientais e medidas mitigadoras e compensa- 
tórias 

Identificar os possíveis impactos do sistema de manejo que 
podem afetar no o solo, a água, a vegetação e a fauna da AMF, 
indicando as devidas medidas mitigadoras para evitá-los ou minimizá. 
los. 

!O.Proteção florestal 
Descrever as ações que serão tomadas para a proteção da 

floresta, particularmente no que diz respeito à manutenção da in 
tegridade das áreas de preservação permanente, a prevenção e com 
bate a incêndios florestais e a prevenção contra invasões. 

Ll.Segurança no trabalho 
Indicar as ações que serão tomadas para monitorar e prevenir 

acidentes de trabalho bem como as ações relativas à saúde dos tra 
balhadores. 

12.Treinamento e reciclagem . 
Apresentar anualmente por ocasião da formulação do POA, 

um programa de treinamento e reciclagem do pessoal envolvido com 
o manejo florestal e comprovar a sua realização quando da preparação 
do relatório anual. 
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13. Vigência do Plano e período de revisão 
O Plano de Manejo terá vigência mínima de um ciclo de 

corte, porém deverá ser revisto pelo menos a cada cinco anos, ou 
sempre que houver mudanças nos métodos (por exemplo, novos co 
nhecimentos cientffi.cos publicados e ou experiências de campo do 
cumentadas) ou outra razão qualquer assim o exigir. 

ANEXO Il 

NORMAS TÉCNICAS ,PARA ELABORAÇÃO DE PLANOS OPE 
RACIONAIS ANUAIS - PLANOS DE MANEJO FLORESTAL 
COM OCORRÊNCIA DE MOGNO 
NORMAS TÉCNICAS PARA ELABORAÇÃO DE PLANOS 
OPERACIONAIS ANUAIS 

1. Informações gerais 
Requerente: 
Responsável pela elaboração: 
Responsável pela execução: 
2. Dados da empresa 
Razão social: 
Número do protocolo do PMFS: 
3. Dados da propriedade 
Nome da Propriedade: 
Localização: 
Estado: 
Município: 
Área da AMF (Área produtiva, de efetivo manejo): 
Área da UPA: 
No de UT: 
4. Informações a serem apresentadas 
4.1 Relatório das atividades do ano anterior ou safra con- 

cluída 
Relatar de modo sucinto e englobando todas as atividades 

realizadas, a performance da empresa no ano anterior ou na safra que 
se encerra , destacando as metas atingidas e apresentando justificativa 
no caso de não cumprimento do planejado. Apresentar sugestões pan 
melhorar, se for o caso a performance da empresa. Quanto à se 
gurança no trabalho, basear-se no relatório da CIPA. 

Discutir/comentar os resultados alcançados com base nas ta 
belas cujos modelos são apresentados neste documento. 

Incluir no relatório, em anexo, o mapas requeridos, conforme 
os termos de referência (TDR} para apresentação de mapas. 

4.1.1 Modelos de tabelas para apresentação no relatório do POA 
Obs: os volumes indicados nas diferentes tabelas são vo 

lumes cilíndricos ou geométricos, calculados usando-se o fator de 
forma 0,7 ou obtidos através de equações de regressão. Neste caso 
apresentar as equações e os respectivos erros padrões da estimativa. · ., •.. 



Modelo 1-R: resumo das atividades planejadas e executadas na safra de (indicar o ano). 

Atividade/ Planejado em (ano) Executado em (ano) 
sub-atividade 

Recursos necessários. Produção esperada Recursos. Produção. % 
utilizados atino-ida 

Atividades pré-explora- 
tórias 

Atividades exploratõ- 
rias 

Atividades pós-explora- 
térias 

Etc 

Modelo 3-R: resumo das taxas de aproveitamento (ou quebra entre os volumes em pé e os volumes 
romaneiadoo por UT) 

UPA: fano) 
UT Volume selecionado para corte. Volume romaneiado (VR) Relação VR/VS 

íVS) (%) 

1 
2 
3 
etc 

' 

Média 

Modelo 4-R: resumo da exploração por espécie 

UPA: 'ano) 
Espécie Total autorizado Total exnlorado Saldo em né 

N V N V N V 
- 

TOTA.t 

Modelo 5-R: resumo das árvores derrubadas e não arrastadas ou não transportadas (se for o caso) 

Modelo 2-R: resumo do resultado da exploração por unidade de trabalho - UT ·' UPA: (ano) 
Esoécie Na floresta Nos oátios Total 

UPA: (ano\ 
No Toras V No Toras V No Toras V 

UT Área útll 11-.B' Volume romaneiado V/ha 
l 
2 
3 
etc 

Média . 
- . 

,. ' ·~~· 
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1 1 1 1 1 1 1 

Modelo 6-R: resumo da madeira explorada e transportada à indústria 

UPA (ano) 
Esoécie No árvores No de toras Volume 

TOTAL 

4.2 Planejamento das atividades a serem executadas no ano do POA 
Nesta seção deverá ser apresentado o planejamento de todas as atividades a serem realizadas na 

AMF no ano a que se refere o POA, bem como o planejamento da exploração a ser conduzida na UPA 
do ano ao. qual o POA se relaciona. Observar que pode ter atividades relativas à UPA de anos anteriores. 
Os mapas requeridos são aqueles indicados nas normas técnicas para apresentação de mapas. 

Modelo 1-P: Planejamento das atividades na AMF para o (ano) 

Atividade/ Planejado em (ano) Período de execução 
sub-atividade 

Recursos necessá- Produção espe- J F M. AM J J AS OND 
rios rada 

Atividades pré-explo- 
ratórias 

Atividades explorató- 
rias 

Atividades pós-expio- 
ratórias 

~ 
Etc 

Modelo 2-P: resumo dos resultados do inventário 100% conduzido na UPA (ano) 

UPA fano) Área <ha) 
Espécie Variável DAP= DMC DAP <DMC TOTAL 

Subtotal % Subtotal % 
N 
G 
V 
N 
G 
V 
N 
G 
V 
N 
G 
V 
N 
G 
V 
N 
G 
V 

TOTAIS N 
G 
V 

Modelo 3-P: Planejamento da exploração da UPA (ano) 

UPA: Ã,.,.. (ha); 
Espécie DMCI Variável Exploração Remanescente TOTAL 

CMC 
Sub-to- % Subtotal o/o 
tal 

N 
G 
V 
N 
G 
V 
N 
G 
V 
N 
G 
V 
N 
G 
V 
N 
G 
V 

TOTAL N 
G 
V 



ANEXom 

NORMAS TÉCNICAS PARA ELABORAÇÃO E .M'.tIBSENTAÇÃb DE MAPAS - 

PLANO DE MANEJO FLORESTAC COM ocôillNCIA. DE MOGNO 

NORMAS TÉCNICAS PARA A ELABORAÇÃO,E APRESENTAÇÃO DE MAPAS 

Mapa Onde apresentar biidos jurídicos/legais :· ·" Informações cartográficas Elementos' temáticos I Escala mínima 

Área_ (hfil_ IEscal-ª- l. · Localização da pro 
priedade 

PMFS Nome do detentor 
CNPJ 
IJnscrição Estadual 
Inscrição no IBAMA 1 

Nome da.propriedade 1 
!Estado 
Município . 1· Nome do projeto de manejo ' ii3= ~o protocolo de registro no 

1 

/: Nome, assinatura do Engenheiro 
resoonsável e ~soectiva ART . 

2: Mapa de Uso Atual PMFS e POA (apre- Igual ao mapa 1 Órbita/ponto e data das imagens de saté- Ambientes fitoecológicos (tipos florestais, ? 5.000 ha 1:20.000 1 
do Solo · sentado anualmente lite campos naturais, etc) < 5.000 ha 1: 10.000 · junto ao POA) 

Carta Planirnétrica ou Planialtimétrica · 

INorte magnético 
Escala gráfica e numérica Vias de acesso à propriedade (estradas, /Qualquer tamanho / 1: 1.000.000 

rios, aeroportos, pistas de pouso) . · · 

Sistema de Georeferencíamento utilizado 
(via gps, base cartográfica ou ambos) 

-~:~~~~a/~qd~s~~cial~~ 69 (Marégrafo ··-------·--·--- J_. J ·_J 

--.------. ---~----- 



Ma"a Onde aoresentar Dados iurídícos/Iezais Informacões carroerãâcas Elementos te"'&ticos Escala mínima 
Sistema de Projeção UTM, mencionando o Rede hidrográfica 
fuso da região onde se encontra a proprie- 

Estradas projetadas dade; 

Simbologia e legendas para todos os ele- 
Construções 

mentos cartográficos (pontos , linhas e po- Pistas de pouso 
lígonos) 

Lagos, Represas 
Poligonal da propriedade, .georefereneíada 
em cada vértice (se for usado GPS, o erro Atividade antrópica (pastagem, cultivos 
deve ser igual ou meJhor que 50 cm - agrícolas) · 
D.GPS) 

Áreas de preservação permanente 
Poligonal da ru:ea da reserva legal, geo- 
referenciada em cada vértice (se for usado Thbela contendo a área de cada ambiente 
GPS, o erro deve ser igual ou melhor que fitoecolôgico e de cada atividade aarrõ- 
50 cm - DGPS). pica 

Tabela contendo o tamanho das áreas de 
preservação permanente em cada ambien- 
te fitoecolõaico e atividade antrénica. 

MªP_a Onde apre.sehtar . Dados jurfdicosile~ ormacões cartográficas ···-'--- Elementos te.máticos Escala .mínima 
Poligonal da área· do plano de manejo, geo- [Planejamento das UPA 
referenciada em cada vértice ( se for usado 
GPS, o erro deve ser igual ou melhor que 50 
cm - DGPS). 

Localização (plotagem) das UPA e das tes 
tivªs UT 

13_ Mapa Base das UTs 

Tabela com as áreas (em hectare) das UPA 
e de suas respectivas UT 

Estes parâmetros são utilizados pela DSG e 
IBGE, órgãos responsáveis pela produção 
dllS_ bases .s:.artográficas Qficiais. 

POA Igual ao mapa 1 Título do mapa Rede viária existente (diferenciando estradas IPara UT de 100 ha 11: 2.500 
principais, de acesso e secundárias) 

Norte magnético 
Planejamento de estradas a construir 
Localização de pátios 
Localização das principais pontes 

Para UT menor de 'Escala apropriada 
100 ha · que permita identifi 

car com clareza to 
dos os elementos do 
mapa 

!Escala gráfica e numérica 

Número e ano da UPA 

'Número..M.. UT 
Símbolos e legendas para os elementos car-[Rede hidrográfica 
tográficos (pontos, linhas e polígonos) 

Acidentes geográficos (lagos, áreas ala 
adas, zrotas, e 

Map~ _ _J Onde apresentar. 1 D_ad.Q~ _ _iurídicos/1~~ Escala mínima 
Poligonal 'da UT georeferenciada em cada vtx- Areas de preservação permanente 
ltice, com o mesmo nível de precisão do mapa 2 

Áreas especiais (cipoal, floresta ímpac 
Quadro mostrando a área total, a área pro- tada por tomado, floresta afetada por in 
dutiva e a área de preservação de cada UT cêndio, etc) 

4. Mapa de Exploração I POA !Igual ao mapa 1 

Localização das árvores inventariadas 
com sua numeração 

Rede de picadas construídas no .inventário 
100% 

Igual ao mapa 3 Igual ao mapa 3, com a diferença que as !Igual ao mapa 3 [lgual ao mapa 3 
árvores a serem plotadas são aquelas se- 
lecionadas para a exi:!loll!CãQ 

5. Mapa de árvores re-] POA !Igual ao mapa 1 
manescentes 

Igual ao mapa 3 Igual ao mapa 3, com-a diferença que as ár-1Igual ao mapa 3 [Igual ao mapa 3 
vores a serem pl~ são as áryores reroa- : . , 
nescentes (ver definição das categorias de ãr- 
1vores nos TDR para Planos de Manejo). 

(Of. El. nº 537 /2003) 


