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PRESENÇA MUNDIAL EM MAIS DE

30 PAÍSES

BRASIL

AMÉRICA DO SUL

OCEANIA

Alagoas
Bahia
Ceará
Distrito Federal
Espírito Santo
Goiás
Mato Grosso
Mato Grosso do Sul
Minas Gerais
Paraíba
Paraná
Pernambuco
Rio de Janeiro
Rio Grande do Norte
Rio Grande do Sul
São Paulo
Sergipe

Argentina
Brasil
Chile
Colômbia
Equador
Peru
Uruguai
Venezuela

Austrália

ÁSIA
Cingapura
Emirados Árabes Unidos (Dubai)
Índia
Israel
Japão

AMÉRICA DO NORTE

EUROPA

Canadá
Estados Unidos
México

Alemanha
Áustria
Bélgica
Croácia
Eslovênia
Espanha
França
Holanda
Hungria
Inglaterra

AMÉRICA CENTRAL
Panamá
República Dominicana
Guatemala

ÁFRICA
Egito
Marrocos

Islândia
Itália
Montenegro
Polônia
Portugal
Romênia
Rússia
Suíça
Ucrânia

INDUSPARQUET,
PRESENTE EM MAIS DE 30 PAÍSES, COM MAIS DE 45 ANOS DE TRADIÇÃO.

INDUSPARQUET,
PRESENT IN MORE THAN 30 COUNTRIES WITH OVER 45 YEARS OF TRADITION.

A Indusparquet mostra sua preocupação com o meio ambiente garantindo sempre o menor impacto
possível na natureza. O cuidado vai desde a escolha dos fornecedores de madeira, passando por áreas
de reflorestamento que a empresa mantém, além de aproveitar 100% de toda a matéria-prima que
chega à fábrica.

Indusparquet shows environmental concern by minimizing any impact on nature. The care starts with the
selection of the wood suppliers, compasses the company’s reforestation areas and consumes 100% of
every raw material arriving at the plant.

IBAMA - Toda matéria-prima utilizada pela Indusparquet
é aprovada pelo IBAMA.

IBAMA - Every single wood used by Indusparquet
is licensed by IBAMA.

PROJETO MOLEQUE - Assistência educacional para crianças carentes
da comunidade, em regime integral de internato e semi-integral.

PROJETO MOLEQUE - Educational assistance for underprivileged children from
the local community by offering full-time and part-time boarding school.

CASA DE MARIA - Assistência educacional para crianças
carentes da comunidade.

CASA DE MARIA - Educational assistance for underprivileged
children from the local community.

FSC (FOREST STEWARDSHIP COUNCIL) - Atendimento aos Princípios
e Critérios do FSC para o bom manejo florestal.

FSC (FOREST STEWARDSHIP COUNCIL) - Follows the principles and criteria
of FSC for a good forest management.
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Sustentável?
O QUE É MANEJO

Manejo Florestal é o conjunto de
técnicas empregadas para colher
apenas as árvores de grande porte,
de forma que as de menor porte são
preservadas, permitindo a produção
contínua de madeira ao longo dos
anos.
Conforme instituído pela Lei Federal
nº 11.284, de 02/03/2006, que dispõe
sobre a gestão de florestas públicas
para a produção sustentável, o
Manejo Florestal Sustentável (MFS)
é definido como a administração
da floresta para a obtenção de
benefícios econômicos, sociais
e ambientais, respeitando-se os
mecanismos de sustentação do
ecossistema objeto do manejo e
considerando-se, cumulativa ou
alternativamente, a utilização de
múltiplas espécies madeireiras, de
múltiplos produtos e subprodutos
não madeireiros, bem como a
utilização de outros bens e serviços
de natureza florestal.

W H AT ’ S A
SUSTAINABLE
MANAGEMENT?
Forest Management is a cluster of techniques
applied to timber only large-sized trees, on
this wise preserving the small-sized trees.
Therefore, letting the production of long
lasting wood ongoing.
According to Brazilian Federal law # 11.284,
of March 2nd 2006, that disposes over the
public forest management for sustainable
production, the Sustainable Forest
Management–“MFS” is defined as forest
management by obtaining economic, social
and environmental benefits and complying
with the sustainable ecosystem mechanisms
of the maneuvering object as well as
considering cumulative or alternatively, a use
of multiple wood specimens of multiple non
wood products and sub products, as much
as the usage of other assets and services
deriving from forest.
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PLANO DE

Manejo

MANAGEMENT PLAN
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Manejo Florestal
COMO ELABORAR UM PLANO DE

S U S T E N T ÁV E L ( P M F S )

HOW TO DEVELOP A
SUSTAINABLE FOREST
MANAGEMENT PLAN (PMFS)
According to IBAMA, the development of a Sustainable Forest Management Plan is
composed of basically two stages: I) Authorization, in which the “PMFS” is developed,
presented, analyzed and approved; II) monitoring and applying annual evaluations of the

Segundo o IBAMA, a elaboração do Plano de
Manejo Florestal Sustentável (PMFS) compõe-se
basicamente de duas fases: i) Autorização, na
qual o PMFS é elaborado, apresentado, analisado
e aprovado; ii) monitoramento e avaliação anuais
da execução propriamente dita do PMFS. A fase
de autorização compreende duas etapas; a
de autorização prévia à análise técnica, e a de
elaboração, apresentação, análise e aprovação
do plano.
A autorização prévia consiste na Concessão da
APAT (Autorização Técnica à Análise Técnica de
Plano de Manejo Florestal Sustentável). É definida
no ato administrativo pelo qual o IBAMA, ou outro
Órgão Ambiental Competente do SISNAMA, analisa
previamente a viabilidade jurídica e técnica da
prática do PMFS, com base na documentação
apresentada pelo interessado e na existência de
cobertura florestal por meio de imagem de satélite.
A etapa de elaboração, apresentação, análise e
aprovação do plano consiste, segundo o IBAMA,
como normas federais específicas que disciplinam
os procedimentos desta etapa, de acordo com
as peculiaridades de cada bioma, região políticoadministrativa e outras situações peculiares.
Normas estaduais e municipais sobre o tema
também podem considerar estas condições
particulares.
No caso de legislação federal, há normas
específicas de elaboração, apresentação, análise
e aprovação de PMFS para os seguintes casos,
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entre outros: PMFS que contemplem a espécie
florestal mogno (Swietenia macrophylla King);
PMFS que contemplem a espécie florestal pau-rosa
(Aniba rosaeodora Ducke); PMFS que contemplem
espécies florestais mencionadas no Anexo II da
Convenção “CITES”; PMFS situados no bioma
Caatinga; e PMFS situados na Região Nordeste.
A legislação que fundamenta os procedimentos de
autorização de PMFS na Amazônia Legal constituise: do Art. 83 da Lei Federal de Nº 11.284, de
02/03/2006, norma esta que dispõe, entre outros
temas, sobre a gestão de florestas públicas para
a produção sustentável; da Instrução Normativa
de Nº 5/IBAMA, de 11/12/2006, que dispõe sobre os
procedimentos para a elaboração, apresentação,
execução e avaliação técnica de PMFS na Amazônia
Legal; da Instrução Normativa de Nº 93/IBAMA, de
03/03/2006 (alterada pela Instrução Normativa de
Nº 101/IBAMA, de 19/06/2006), que dispõe sobre o
protocolo do IBAMA dos Planos de Manejo Florestal
Sustentável e das solicitações de autorização
para uso alternativo do solo nos diversos biomas
brasileiros; da Resolução Nº 406/CONAMA, de
02/02/2009, que estabelece parâmetros técnicos
a serem adotados na elaboração, apresentação,
avaliação técnica e execução de PMFS com fins
madeireiros para florestas nativas e suas formas
de sucessão no bioma Amazônia; e da Instrução
Normativa Nº 65/INCRA, de 28/12/2010, que
estabelece critérios e procedimentos para as
atividades de manejo florestal sustentável em
projetos de assentamento.

“PMFS” effective action. The authorization phase consists of two stages: I) the previous
authorization on technical analyzes, and II) the development, presentation, analyzes and
approval of the plan.
Prior authorization consists of the “APAT” Concession (Technical Authorization of the plan
of Sustainable Forestal Management) which is defined by the management act in which
IBAMA, or other competent environmental authority of “SISNAMA”, previously analyses the
judicial and technical viability of “PMFS” practices, based on documents presented by the
proponent and on forest covering existence through satellite images.
According to IBAMA, the elaboration, presentation, analyses and approval of the plan,
consist of specific federal norms that drills the procedures of this phase according to
peculiarities of each biome, political management region, and other peculiar situations.
State and local norms about the theme can also consider the private conditions.
In the case of federal legislation, there are specific norms of elaboration, presentation,
analyses and approval of “PMFS” to the following cases, among others: “PMFS” that
contemplates the mahogany’s forest specimen (Swietenia macrophylla King); “PMFS” that
contemplates the rosewood’s forest specimen (Aniba rosaeodora Ducke); “PMFS” that
contemplates forest specimens mentioned on the appendant II of the “CITES” Convention;
“PMFS” place on the brushwood biome; and “PMFS” located in the Northeast region.
The legislation that establishes the “PMFS” authorization procedures in Legal Amazon
consists of the article “Art. 83” of Brazilian Federal law #11.284, of March 2nd 2006, norm
that disposes, among other themes, about the Public Forest Management for a sustainable
production; from the regulatory instruction of #5/IBAMA, of Dec. 11th 2006, that disposes over
the procedures for the elaboration, presentation, enforcement, and technical evaluation of
“PMFS” in Legal Amazon, from the regulatory instruction of #93/IBAMA, of March 3rd 2006
(modified by the regulatory instruction of #101/IBAMA, of June 19th 2006), that disposes
about IBAMA’s protocol of Sustainable Forestal Management Plans and of the requested
authorization for alternative usage of the land in several Brazilian biomes; from Resolution
#406/CONAMA, of Feb. 2nd 2009, which establishes the technical parameters to be adopted
on the elaboration, presentation, technical evaluation and enforcement of “PMFS” with
wood ends for native forests and its continuity on Amazon biome; and from the regulatory
instruction #65/INCRA, of Dec. 28th 2010, that establishes criteria and procedures for the
sustainable forest management activities in settlement projects.
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FLUXOGRAMA DE PROCEDIMENTOS DE ANÁLISE E APROVAÇÃO, MONITORAMENTO E AVALIAÇÃO DA EXECUÇÃO DE PMFS
NA AMAZÔNIA LEGAL - IN 05/MMA, DE 11/12/2006 E RESOLUÇÃO 406/CONAMA, DE 02/02/2009 - IBAMA/DBFLO/CGAUF/COUSF
BRASÍLIA-DF, EM 22 DE ABRIL DE 2013

FASE DE APRESENTAÇÃO, ANÁLISE
E APROVAÇÃO DOS PMFS
APAT CONCEDIDA, CONFORME IN 04/MMA, DE 11/12/2006

1. ELABORAÇÃO E PROTOCOLO DE APRESENTAÇÃO E
SOLICITAÇÃO DE APROVAÇÃO DE PMFS JUNTO À UD DO
IBAMA, COM ANEXAÇÃO DE TODOS OS DOCUMENTOS
REQUERIDOS E RELATIVOS AO PLANO

2. VISTORIA TÉCNICA
DE CAMPO NA ÁREA
DO PMFS

3. ANÁLISE E EMISSÃO
DE PARECER TÉCNICO
SOBRE O PMFS

FASE DE MONITORAMENTO E AVALIAÇÃO DA EXECUÇÃO DOS PMFS
1. ELABORAÇÃO E PROTOCOLO DO POA 1 (ANO 1 - UPA 1)
JUNTO À UD DO IBAMA, JUNTAMENTE COM A APENSAÇÃO
DOS RESPECTIVOS DOUMENTOS E ANEXOS

2. VISTORIA TÉCNICA DE
CAMPO NA ÁREA DO POA 1

4A.
APROVAÇÃO DO
POA 1 E CIÊNCIA
FORMAL
DO FATO AO
PROPONENTE

4A. APROVAÇÃO DO PMFS E CIÊNCIA FORMAL
DO FATO AO PROPONENTE

4B. DETECÇÃO DE PENDÊNCIAS E SOLICITAÇÃO
FORMAL AO PROPONENTE, PARA QUE AS REGULARIZE

4C. INDEFERIMENTO DO PMFS E CIÊNCIA FORMAL
DO FATO AO PROPONENTE

5. EMISSÃO DA AUTEX
DO POA 1

IDEM POA 3

3. ANÁLISE E EMISSÃO
DE PARECER TÉCNICO
SOBRE O POA 1

7. ELABORAÇÃO E PROTOCOLO DO POA 2
(ANO 2 - UPA 1) JUNTO À UD DO IBAMA, JUNTAMENTE
COM O RELATÓRIO DE ATIVIDADES DO POA 1

8. VISTORIA TÉCNICA DE
CAMPO NA ÁREA DO POA 2

4B. DETECÇÃO DE PENDÊNCIAS
NO POA 1 E SOLICITAÇÃO FORMAL
AO PROPONENTE, PARA QUE AS
REGULARIZE

10A.
APROVAÇÃO DO
POA 2 E CIÊNCIA
FORMAL
DO FATO AO
PROPONENTE

4C. INDEFERIMENTO DO POA 1
E CIÊNCIA FORMAL DO FATO AO
PROPONENTE

6. EXECUÇÃO DO POA 1

11. EMISSÃO DA AUTEX
DO POA 2

IDEM POAS
INTERMEDIÁRIOS

9. ANÁLISE E EMISSÃO DE
PARECER TÉCNICO SOBRE
O POA 2

10B. DETEÇÃO DE PENDÊNCIAS
NO POA 2 E SOLICITAÇÃO FORMAL
AO PROPONENTE, PARA QUE AS
REGULARIZE

10C. INDEFERIMENTO DO
POA 2 E CIÊNCIA FORMAL DO
FATO AO PROPONENTE

12. EXECUÇÃO DO POA 2

FINAL DA EXECUÇÃO
DO PMFS

IDEM ÚLTIMO POA

LEGENDA
PROCEDIMENTOS DA UNIDADE
DESCENTRALIZADA DO IBAMA

TRAJETÓRIA DO FLUXOGRAMA DE
REGULARIZAÇÃO DE PROCEDIMENTOS

FASE DE APRESENTAÇÃO, ANÁLISE
E APROVAÇÃO DO PMFS

APROVADO

PROCEDIMENTOS DO PROPONENTE
(DETENTOR) DO PMFS

TRAJETÓRIA DO FLUXOGRAMA DE REGULARIZAÇÃO
DE PENDÊNCIAS OU DE INDETERIMENTO

FASE DE MONITORAMENTO E AVALIAÇÃO DA
EXECUÇÃO DOS PMFS

INDEFERIDO

LEGENDAS: APAT – AUTORIZAÇÃO PRÉVIA À ANÁLISE TÉCNICA DE PLANO DE MANEJO FLORESTAL SUSTENTÁVEL; AUTEX – AUTORIZAÇÃO PARA EXPLORAÇÃO; PMFS – PLANO DE MANEJO FLORESTAL SUSTENTÁVEL; POA – PLANO OPERACIONAL ANUAL.
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FLOWCHART PROCEDURE ANALYSIS, APPROVAL, MONITORING AND EVALUATION OF “PMFS” ENFORCEMENT IN LEGAL
AMAZON – IN 05/MMA , OF DEC. 11TH 2006 AND RESOLUTION 46/CONAMA, OF FEB. 2ND 2009 – IBAMA/DBFLO/CGAUF/COUSF
BRASÍLIA – DF, ON APRIL 22ND 2013

PRESENTATION PHASE, ANALYSES
AND APPROVAL OF PMFS
APAT – GRANTED ACCORDING TO IN04/MMA, OF DEC. 11TH 2006

1. ELABORATION, PRESENTATION AND REQUEST
PROTOCOL OF PMFS APPROVAL ALONG THE UD OF IBAMA,
WITH ANNEXATION OF ALL REQUIRED DOCUMENTS
AND RELATED TO THE PLAN

2. TECHNICAL FIELD
VISITS ON THE PMFS
AREA

3. ANALYSES AND
EMISSION OF A
TECHNICAL REPORT
ABOUT PMFS

MONITORING PHASE AND EVALUATION ENFORCEMENT OF PMFS
1. ELABORATION AND PROTOCOL OF POA1
(YEAR1-UPA1) ALONG THE UD OF IBAMA, WITH ANNEXATION
OF ALL REQUIRED DOCUMENTS

2. TECHNICAL FIELD VISITS
ON THE POA1 AREA

4A. POA1
APPROVAL
AND FORMAL
REPORT OF THE
FACT TO THE
PROPONENT

4A. PMFS APPROVAL AND FORMAL REPORT OF THE
FACT TO THE PROPONENT

4B. PENDENCY’S DETECTION AND FORMAL REQUEST
TO THE PROPONENT SO IT IS REGULARIZED

4C. PMFS REJECTION AND FORMAL REPORT
TO THE PROPONENT

5. AUTEX EMISSION TO POA1

EQUAL TO POA3

3. ANALYSES AND EMISSION
OF A TECHNICAL REPORT
ABOUT POA1

7. ELABORATION AND PROTOCOL OF POA2
(YEAR2-UPA1) ALONG THE UD OF IBAMA, WITH ANNEXATION
OF THE ACTIVITIES’ REPORT OF POA1

8. TECHNICAL FIELD VISITS
ON THE POA2 AREA

4B. PENDENCY’S DETECTION
OVER POA1 AND FORMAL
REQUEST TO THE PROPONENT
SO IT IS REGULARIZED

4C. POA1’S REJECTION AND
FORMAL REPORT OF THE FACT
TO THE PROPONENT

6. POA1’S ENFORCEMENT

EQUAL TO INTERMEDIATE POAS

10A. POA2’S
APPROVAL
AND FORMAL
REPORT OF THE
FACT TO THE
PROPONENT

11. AUTEX EMISSION
TO POA2

EQUAL TO LAST POA

9. ANALYSES AND EMISSION
OF A TECHNICAL REPORT
ABOUT POA2

10B. PENDENCY’S DETECTION
OVER POA2 AND FORMAL
REQUEST TO THE PROPONENT
SO IT IS REGULARIZED

10C. POA2’S REJECTION AND
FORMAL REPORT OF THE FACT TO
THE PROPONENT

12. POA2’S ENFORCEMENT

FINAL ENFORCEMENT OF PMFS

LEGEND
IBAMA’S PROCEDURES OF A DECENTRALIZED
UNIT

REGULAR FLOWCHART PROCEDURE

PRESENTATION PHASE, ANALYSES
AND APPROVAL OF PMF3

APPROVED

PMF3’S PROCEDURES OF THE PROPONENT
(DETAINER)

FLOWCHART REGULARIZATION OF PENDENCY’S AND
REJECTIONS

MONITORING PHASE AND EVALUATION OF
THE ENFORCEMENT OF PMF3

REJECTED

LEGENDS: APAT – AUTORIZAÇÃO PRÉVIA À ANÁLISE TÉCNICA DE PLANO DE MANEJO FLORESTAL SUSTENTÁVEL; AUTEX – AUTORIZAÇÃO PARA EXPLORAÇÃO; PMFS – PLANO DE MANEJO FLORESTAL SUSTENTÁVEL; POA – PLANO OPERACIONAL ANUAL.

dq_0004_19_guia_manejo_florestal_A4_fechado_v1.indd 8

07/02/2019 17:11

O manejo florestal está dividido
nas seguintes etapas:
A. Plano de Manejo Florestal;
B. Censo Florestal;
C. Planejamento e Demarcação da Exploração
Florestal: Corte das Árvores e Arraste de Toras;
D. Proteção da Floresta contra o Fogo e Invasões;
E. Práticas Silviculturais.

Florestal

A - PLANO DE MANEJO

Realiza-se o levantamento de campo, que
consiste na análise de uma pequena fração
de área a ser manejada, para avaliar de forma
rápida o potencial madeireiro. As informações
obtidas são usadas, por exemplo, para estimar
o volume de madeira existente na área e
projetar a rede de estradas na propriedade.
A seguir, organiza-se o zoneamento da
propriedade, distinguindo-se as áreas que
serão exploradas, as zonas de preservação
permanente (não serão exploradas a partir de
30 metros dos leitos e 50 metros das nascentes)
e os trechos inacessíveis. Em seguida, planejase a rota das estradas de forma que a área a
ser explorada seja ligada às vilas onde vivem
as pessoas que trabalham na floresta e, então,
divide-se a área total de manejo em talhões de
exploração anual.

The forest management is
divided on the following stages:
A. Forest Management Plan;
B. Forest Census;
C. Planning and Limiting Forest
Exploration: Trees Cut-off and
Trunk Dragging;
D. Forest Protection Against Fire
and Invasions;
E. Silvicultural Practices.

A - FOREST
MANAGEMENT PLAN
Site surveys that consist of a small fraction
analysis of the managed area to quickly
evaluate the timber industry potential. The
collected information is used, for example,
to estimate the wood volume existence in
the area and plan the roads on the property.
Further, organize a property zone in which
distinguishes the possible explored areas,
the permanent preservation zones (won’t
be explored from 30 meters of river banks
and 50 meters of the headwaters) and the
inaccessible areas. After, there is a road route
planning as to enable the area to be explored
and be connected with the villages where
the local forest workers live, and then, divide

Por último, define-se a sequência de
exploração da área ao longo do tempo,
garantindo que os talhões vizinhos sejam
explorados de forma alternada.

the total area of the large planting fields’
management of the annual exploration.
At last, defines the exploratory sequence
of the area along the time to guarantee the
alternated exploratory forms of the large
planting fields.
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Florestal

B - CENSO
PLAQUETA DE IDENTIFICAÇÃO
IDENTIFICATION TAG

Consiste na localização, identificação e
avaliação das árvores de valor comercial,
árvores matrizes (importantes para a
regeneração da floresta) e árvores com
potencial para cortes futuros. Cada uma
dessas árvores é identificada, medida,
numerada e mapeada para avaliar
quais poderão ser exploradas sem que
ocorra o desequilíbrio ambiental e sem
que haja a exploração comercial não
consciente. Por exemplo, se o tronco
exibe tortuosidade, não se deve cortá-lo,
pois, ainda assim, produz alimentos para
os animais, como exemplo a Sumaúma
(Ceiba pentandra) e Andiroba (Carapa
guianensis).
As árvores porta-sementes e árvores
com DAP (diâmetro altura do peito)
inferior a 50 cm são proibidas de serem
retiradas; a primeira, por apresentar
sementes para disseminação da espécie
e, a segunda, por ainda ser jovem.

MEDIÇÃO DE DIÂMETRO
DIAMETER MEASUREMENT

Os cipós, por outro lado, são cortados a
fim de evitar que uma árvore não puxe
e derrube a outra na hora do corte. A
direção de queda das árvores também
é avaliada, buscando minimizar os
impactos causados e facilitar a retirada
das toras.

B - FOREST CENSUS
Consists of the location, identification
and evaluation of the commercial tree’s
value, the main trees (important for the
forest regeneration) and trees with future
potential cut-offs. Each of these trees
will be identified, measured, numerated
and mapped in order to evaluate which
ones will be explored without causing any
unconscious environmental unbalance
and without commercial exploration. For
example, if the trunk exhibits tortuosity, it
should not be cut-off once it still produces
food for the animals, for example the
Sumaúma (Ceiba pentandra) and Andiroba
(Carapa guianensis).
The seed sources trees and the trees with
“DAP - trunk diameter height”, lower than 50
cm cannot be cut-off as it is prohibited, as
well as the first to present seed sources for
specimen dissemination and the second one
to be too young.
The vines, on the other hand, are cut-off in
order to avoid one tree pulling down the other
tree and knocking-down the other tree on its
cutting time. The trees direction timber fall
is also evaluated, as to minimize the impacts
caused and easy the trunks’ removal.
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C -

Planejamento

E DEMARCAÇÃO
DA EXPLORAÇÃO
FLORESTAL

ABERTURA DE PÁTIO DE ESTOCAGEM
OPENING WOOD STORAGE YARDS

São definidos a localização e o tamanho dos
pátios de estocagem da madeira, a posição
dos ramais de arraste das toras e a direção de
queda das árvores. Para isso, é desenvolvido
o mapa do planejamento, usado para guiar as
operações.
A rota do trator é preestabelecida para evitar
manobras desnecessárias.
Na exploração não manejada, por exemplo,
as estradas são largas para deixar os grandes
tratores passarem e, permanentemente, são
ampliadas, derrubando mais árvores para
entrar cada vez mais fundo na mata. Já na
operação manejada, a equipe de arraste utiliza
o mapa de planejamento e as demarcações na
floresta para localizar as árvores derrubadas
e arrastá-las. Esse procedimento, associado
ao uso de máquinas adequadas, resulta em um
aumento de 60% na produtividade, redução
expressiva dos danos ecológicos à floresta
e diminuição dos acidentes de trabalho.
Além disso, a menor penetração do trator na
floresta reduz a quantidade de ramal aberto,
diminuindo os danos, os custos de arraste e
o contato da tora com o solo, minimizando os
danos à sua camada superficial.
REPRESENTAÇÃO DA ÁREA DE FUGA
FALL DIRECTION INDICATION AND LOGGING TECHNIQUES
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As técnicas de corte de árvores aplicadas na
exploração madeireira manejada objetivam
evitar danos e desperdícios excessivos na
floresta, tais como o corte acima da altura ideal,
destopo abaixo do ponto recomendado e uma
maior incidência de acidentes de trabalho.

C - PLANNING AND
LIMITING FOREST
E XP LO R AT I O N
Is a definition of the location and the size
of the wood stocking yard, the position of
dragging the trunks and the direction of
the trees timber. To do so, a planning map
is developed to be used as a guide to the
operations.
The tractor’s route is pre-established
to avoid unnecessary maneuver.
On the non-planned exploration, for example,
the roads are wider to allow the passage
of heavy tractors and permanently being
enlarged and timbering more trees to enter
even deeper in to the forest. Meanwhile, in the
planned operation the dragging team uses
a planned map and the forest boundaries to
locate the trees’ cut-off and dragging. This
procedure, associated to adequate usage
of the machines, results in an increase of
60% in productivity, expressive reduction
of ecological damages to the forest and the
decrease of work accidents. Moreover, the
smallest entrance of the tractor in the forest
reduces the quantity of opened branch,
diminishing damages, the dragging costs and
the trunks contact to soil by minimalizing the
damages as to its superficial layer.
The trees’ cutting-off technics applied to the
wood industry management exploration aim
to avoid damages and excessive wasting on
the forest, such as the cut above the ideal
height, the top cut under the recommended
height and a higher incidence of work
accidents.
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contra
o fogo
D - PROTEÇÃO
DA FLORESTA

QUEBRA-FOGO NATURAL
NATURAL PREVENTION OF FOREST FIRES

As florestas exploradas sem
planejamento na Amazônia, ao
contrário das florestas virgens, são
suscetíveis ao fogo, pois a abertura
de clareiras grandes, comuns
nesse tipo de exploração, permite
o aumento da incidência solar
sobre o chão da floresta, secando o
material comburente ali depositado.
Para impedir isso, é aconselhável
usar as técnicas de manejo que
favoreçam a redução da abertura
do dossel da mata, bem como
adotar medidas para conservar
áreas de floresta virgem ao lado das
florestas exploradas, tais como a
implantação de quebra-fogos e a
exploração de talhões intercalados.

D - FOREST
PROTECTION
AGAINST FIRE
The explored forest without planning in
Amazon, in contrary to the virgin forests, are
susceptible to fire, as clearing of huge glades,
common to this type of exploration, permits
a solar incidence increase on the forest’s
ground, drying the inflaming material there
remained. To counteract, it is recommended
to use management technics that favors the
opening reduction of the canopy, as well as

USO DE ESTRADAS COM BARREIRA AO FOGO
USE OF DIRT ROADS AS A FIRE BARRIER

adopt measures to preserve virgin forest
areas next to explored forests, as brakefire and exploration of large planting fields’
implementation.
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Silviculturais

RECOLHIMENTO DE DADOS PARA PLANO DE MANEJO: MEDIÇÃO E
GRAVAÇÃO NO GPS PARA RASTREAMENTO DAS ÁRVORES
COLLECTING DATA FOR MANAGEMENT PLAN: MEASUREMENT DATA ARE
SAVED AND INPUT IN THE GPS FOR BETTER TRACKING OF TREES

E - P R ÁT I C AS

Consistem no plantio de
enriquecimento (plantio das
espécies exploradas ou de
outras espécies, tanto na área
explorada como em outras) e
no estímulo de crescimento de
mudas em clareiras. Dependendo
da capacidade de regeneração
da área manejada, não há
necessidade do enriquecimento
da composição florestal por meio
de plantio.

E - SILVICULTUR AL
PRACTICE
It consists on the plantation of enrichment
(explored specimen plantation or other
specimens as on the explored area as
in others) and on the growing stimulus
of seedling in glades. Depending on the
regeneration capability of the managed
area, there won’t be a need to enrich the
forest composition through planting.

PLANTIO DE MUDAS
PLANTING SEEDLINGS

dq_0004_19_guia_manejo_florestal_A4_fechado_v1.indd 13

07/02/2019 17:16

DOCUMENTAÇÃO
ENGENHEIRO PREPARANDO O PLANO DE MANEJO
ENGINNER PREPARING THE MANAGEMENT PLAN

1

O proprietário das terras entra com um
projeto de extração junto aos órgãos
responsáveis, que analisam e autorizam
ou não o corte das árvores. Esse projeto
é realizado por empresas particulares,
compostas de Engenheiros Florestais
ou Engenheiros Agrônomos, que fazem o
plano de manejo florestal (como explicado
na cartilha) e analisam todas as condições
sociais, econômicas e ecológicas da área
em que será feito o projeto. Se aprovado,
o órgão competente do Estado emite
um documento autorizando a extração
da madeira, ficando no sistema do
órgão todo o saldo do projeto aprovado
(quantidade em m3 de madeira por
espécie que pode ser extraída). A cada
ano, a empresa deve obter junto ao órgão
ambiental responsável essa autorização
de corte de cada área.

2
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De posse dessa autorização, começa
o corte das árvores seguindo as regras
do manejo florestal. Para a remessa
de toras à serraria, o fornecedor
deve emitir a Nota Fiscal e o DVPF1
(Documento de Venda de Produtos
Florestais Madeira em Toras), que é a
comprovação de que o fornecedor tem
o saldo de toras em estoque, aprovado
para extração pelo órgão ambiental
do Estado. O sistema do governo
diminui o saldo do fornecedor de toras,
creditando à serraria que converte as
toras em m³ de madeira serrada.
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D O C U M E N TAT I O N

3

Para a serraria efetuar uma venda
de madeira serrada, ela deve emitir
uma DVPF3 (Documento de Venda
Interestadual de Produtos Florestais).
A função desse documento é de uma
pré-venda, que comprova, ao comprador
da madeira serrada, que o fornecedor
está autorizado pelos órgãos ambientais
a vender a quantidade em evidência de
madeira, pois a mesma está com crédito
no saldo do sistema (esse documento pode
ser verificado pela internet). Conferido
o DVPF3 e acordada a compra, a serraria
emite os seguintes documentos para o
envio da madeira serrada:

A

B

C

D

Nota Fiscal – documento
necessário para recolhimento dos
impostos ao governo;
GF3 – Guia Florestal para transporte
de produtos florestais diversos
ou DOF – Documento de Origem
Florestal. Essas guias são emitidas
on-line e, para que a matéria-prima
seja legal, o interessado deve ter
saldo de projetos junto ao controle
do IBAMA;
Para comprovar a legalidade da
madeira, o cliente deve receber
todos os documentos citados;
Os fornecedores de madeira são
obrigatoriamente consultados online, para checar se estão regulares
nos diversos órgãos fiscalizadores,
tais como:
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D1

D2

SINTEGRA - órgão estadual
que controla a arrecadação
dos impostos estaduais;

1

RECEITA FEDERAL - órgão
federal que controla a
arrecadação dos impostos
federais;

The lands’ owner presents an extraction project

B

alongside the responsible entity, which analyses

GF3 – Forest guide to transport diverse
forest products or Forest origin document-

and authorizes or not the trees’ cutting-off. This

“DOF” . These forms are invoiced online and

project is made by private companies, compound

permit the raw-material to be legal. The

of forest engineers and agronomist engineers,

interested person must have a balance of

who plan forest management (as explained on the

projects at IBAMA’s control;

booklet) and analyses all the ecological-socialeconomic conditions of the intended project. If
approved, the competent entity of the State emits

C

To prove the wood legality, the client

D

The wood suppliers are mandatory

an authorized document of wood extract, staying

must receive all the cited documents;

at the entities system all the balance approval

D3

4

SEDAM/ SEFAZ/ SECTAM /
IBAMA - órgãos que emitem
as guias de transportes
florestais, responsáveis
pelos projetos de aprovação
de extração.

Os produtos fabricados com as madeiras,
como decks, assoalhos e tacos, só
poderão ser vendidos (exportação ou
mercado interno) se as Notas Fiscais
forem acompanhadas de um novo DOF
– comprovante de origem florestal, que
assegura que os produtos que estão
sendo vendidos são produzidos com
madeira de origem legal, ou seja, a
madeira utilizada foi extraída de projetos
devidamente aprovados e fiscalizados
pelos Governos Estadual e Federal. Toda
a documentação para venda do produto
final é enviada ao IBAMA, para que o
mesmo possa controlar e comprovar a
legalidade do produto.

(wood quantity in cubic meter per specimen that
might be extracted). Each year, the company must

consulted online, as to check if they are
legal on all fiscal entities, as:

obtain this cut-off authorization of each area
along the environmental institute responsible.

D1
2

Authorized ownership, the trees’ cutting-off

SINTEGRA – state entity
that controls the state tax
collection;

start following the forest management rules.
To the trunk sets to a sawmill, the supplier must
invoice a fiscal invoice and sales document

D2

of wood trunk forest products - DVPF1 , which

RECEITA FEDERAL – federal
entity that controls the state
federal tax collection;

is the guarantee that the supplier has a trunk
balance in stock approved for extraction by the
Environmental State institute. The government

D3

system decreases the balance of trunks’ supplier
by crediting a sawmill industry that converts the

SEDAM/ SEFAZ/ SECTAM /
IBAMA, institutes that emit
forestal transport forms, which

trunks in wood sawdust cubic meter.

are responsible for the approval
of the projects of extraction.

3

For sawmills to sell wood sawdust, they must
emit an interstate sales document of forest
products – “DVPF3” . The document’s function is a
pre-sale, which guarantees the wood sawdust to
the purchaser, and that the supplier is authorized
by the environmental entities to sell wood quantity
in evidence, as it has a balance system credit (it
is possible to see it online). Rights granted on
“DVPF3” and a sale agreed, the sawmill invoices
the following documents to sell wood sawdust:

4

The manufactured wood products, such as
decking, parquet and wood flooring, will only be
able to be sold (export and internal market) if
the fiscal invoices are followed by a new “DOF”
– Forest origin document, which guarantees
that the products being sold are produced from
legal wood origin, that is, the wood used was
extracted from projects properly approved
and supervised by the State and Federal
Governments. All the selling documents of the

A

Fiscal Invoice – necessary document to

final product are sent to IBAMA so it can control

governmental tax collecting;

and check the legitimacy of the product.
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