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RESUMO 

 O manejo florestal comunitário realizado por populações tradicionais beneficiárias 

em unidades de conservação (UC) constitui importante estratégia de desenvolvimento 

sustentável associado à conservação dos recursos naturais. Porém, a implantação dessa 

atividade enfrenta alguns desafios, entre os quais se destaca a necessidade de adequação dos 

procedimentos de licenciamento, de maior integração do manejo comunitário com os demais 

instrumentos de gestão da UC e de incorporação de ferramentas de planejamento 

participativo e gestão adaptativa na condução dessa atividade. 

 O presente trabalho tem por objetivo apresentar os componentes fundamentais para 

a proposição de um documento institucional, pelo ICMBio, para normatização do processo 

de elaboração dos Planos de Manejo Florestal Sustentável (PMFS) Comunitários em UC 

federais das categorias Reservas Extrativistas (Resex), Reservas de Desenvolvimento 

Sustentável (RDS) e Florestas Nacionais (Flona), em complementação à Instrução 

Normativa ICMBio nº 16, de 04 de agosto de 2011. Os subsídios propostos estão orientados 

pelas diretrizes estabelecidas na IN ICMBio nº 16/2011 e incorporam conceitos de 

planejamento participativo e gestão adaptativa, visando sua melhor integração aos demais 

instrumentos de gestão da UC. 

 Foram reunidas informações sobre o manejo florestal sustentável comunitário 

realizado nas UC federais, tomando por referência os empreendimentos florestais 

comunitários atualmente em execução. Foram levantadas informações junto às lideranças 

comunitárias, representantes de instituições de apoio e gestores de UC, as quais 

possibilitaram produzir um compilado sobre a percepção destes atores sobre o 

desenvolvimento da atividade. Essas informações subsidiaram a elaboração dos documentos 

formulados. 

 Como resultados, são apresentados a contextualização do manejo florestal 

comunitário em UC federais, um compilado de percepções dos atores que atuam no manejo 

florestal comunitário em UC e a proposta dos elementos constituintes de um documento 

institucional do ICMBio direcionado a normatizar a elaboração de PMFS Comunitários nas 

UC federais de uso sustentável. Essa proposta de normatização é baseada em conceitos de 

planejamento participativo e adaptativo, tendo como referencial os “Padrões Abertos para a 

Prática da Conservação” elaborados pela Conservation Measures Partnerships – CMP. 

 

Palavras chave: manejo florestal comunitário; população tradicional, unidades de 

conservação. 
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ABSTRACT 

 Community forest management conducted by traditional populations in protected 

areas (PA) is an important strategy for sustainable development associated with the 

conservation of natural resources. However, the implementation of this activity faces some 

challenges, among which the need to adapt the licensing procedures, better integration of 

community management with the other PA management instruments and incorporation of 

participatory planning and adaptive management tools into the activity. 

 This work seeks to present the fundamental components for proposing an 

institutional document, by ICMBio, to standardize the process of elaboration of the 

Sustainable Forest Management Plans (PMFS) in federal protected areas of the categories 

Extractive Reserves (Resex), Reserves of Sustainable Development (RDS) and National 

Forests (Flona). The proposed subsidies are guided by the guidelines established in 

Normative Instruction ICMBio nº 16, of August 4th 2011, and incorporate concepts of 

participatory planning and adaptive management, in order to provide their better integration 

with the other management instruments of the PA. 

 Information was collected on sustainable community forest management conducted 

at Brazilian federal protected area, based on the community forestry projects currently 

underway. Information was also obtained from community leaders, representatives of 

support institutions and protected area managers, which enabled a compilation on the 

perception of these actors on the development of the activity. This information supported the 

preparation of the formulated documents. 

 The following are presented as results: a contextualization of community forest 

management in Brazilian federal protected areas, a compilation of perceptions of the actors 

that work in community forest management in PA and an proposal of the constituent 

elements of an institutional document for regulating the elaboration of Sustainable 

Community Forest Management Plans intended to be integrated to the rules already 

established by Chico Mendes Institute for Biodiversity Conservation (ICMBio) for the 

theme. This document is based on concepts of participatory and adaptive planning developed 

by the Conservation Measures Partnerships (CMP). 

 

Keywords: forest community management; traditional population, protected areas. 
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1. INTRODUÇÃO GERAL 

 O Brasil, reconhecendo a importância do uso sustentável dos recursos naturais 

promovido pelas populações tradicionais e a necessidade de assegurar seus territórios como 

áreas protegidas, estabeleceu, no Sistema Nacional de Unidades de Conservação da Natureza 

– SNUC, três categorias específicas para estas finalidades: a Reserva Extrativista (Resex), a 

Reserva de Desenvolvimento Sustentável (RDS) e a Floresta Nacional (Flona). 

Respectivamente, estas categorias de unidades de conservação (UC) visam assegurar os 

seguintes objetivos: proteção dos modos de vida e da cultura das populações extrativistas; 

proteção da natureza e da diversidade biológica por meio da manutenção de sistemas 

sustentáveis de exploração dos recursos naturais; e uso múltiplo sustentável dos recursos 

florestais, com ênfase em métodos para exploração sustentável de florestas nativas. 

 As áreas protegidas são definidas pela União Mundial para a Conservação da 

Natureza – IUCN como “uma superfície de terra ou mar especialmente consagrada à 

proteção e preservação da diversidade biológica assim como dos recursos naturais e 

culturais associados, e gerenciada através de meios legais ou outros meios eficazes” (Scherl 

et al., 2006). Há vários tipos de áreas protegidas criadas com objetivos diferentes e 

designadas pelos mais variados nomes em diferentes países. A partir disso, a IUCN 

desenvolveu um sistema de classificação baseado nos objetivos de gestão destas áreas. Neste 

sistema, as áreas protegidas com restrições mais rigorosas à presença humana são 

classificadas nas categorias I e II, enquanto as categorias V e VI permitem certas formas de 

intervenção, como o uso sustentável de recursos naturais. Este é o caso das categorias Resex, 

RDS e Flona previstas no SNUC. 

 Conforme exposto em relatório da IUCN de 2006 intitulado “As áreas protegidas 

podem contribuir para a redução da pobreza?”, as categorias V e VI de áreas protegidas têm 

clara relevância no contexto da redução da pobreza e promoção do desenvolvimento rural. 

Por exemplo, a categoria V reconhece o valor das interações humanas com a natureza e o 

papel que o ser humano teve na formação de muitos dos ecossistemas do mundo (Scherl et 

al. 2006). Por sua vez, a categoria VI engloba as áreas protegidas com recursos manejados 

e cujo manejo visa principalmente a utilização sustentável dos ecossistemas naturais. São 

áreas contendo, predominantemente, sistemas naturais não modificados, manejados para 

assegurar a proteção e preservação da diversidade biológica a longo prazo e, ao mesmo 
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tempo, possibilitar o fluxo de produtos naturais e serviços de modo a satisfazer as 

necessidades das comunidades. 

 Entre as formas de uso dos recursos naturais possíveis nas unidades de conservação, 

a utilização da floresta nativa para extração de produtos madeireiros sempre esteve presente 

na vida das famílias de populações tradicionais beneficiárias. Dentre as utilizações possíveis 

destacam-se a construção de moradias, equipamentos e infraestruturas necessárias à 

produção e demais atividades do dia-a-dia das famílias – como a confecção de cercas, 

ferramentas e barcos – como também a obtenção de renda a partir da venda direta de madeira. 

Nas UC federais com população tradicional reconhecida, o Manejo Florestal Sustentável 

Comunitário (MFS Comunitário) apresenta-se como uma ferramenta estratégica por ser 

capaz de conciliar a exploração sustentável do recurso madeireiro com a conservação e a 

proteção da floresta contra o desmatamento ilegal, gerando renda para as famílias 

beneficiárias. 

 Objetivando organizar as ações de gestão e fomento ao manejo sustentável em 

florestas que sejam objeto de utilização por agricultores familiares, assentados da reforma 

agrária e povos e comunidades tradicionais, foi instituído pelo Decreto nº 6.874, de 05 de 

junho de 2009, o Programa Federal de Manejo Florestal Comunitário e Familiar – PMCF. 

Neste instrumento legal, o manejo florestal sustentável comunitário e familiar é conceituado 

como a “execução de planos de manejo realizada pelos agricultores familiares, assentados 

da reforma agrária e pelos povos e comunidades tradicionais para obtenção de benefícios 

econômicos, sociais e ambientais, respeitando-se os mecanismos de sustentação do 

ecossistema” (Brasil, 2009a, Art. 2º).  

 Alinhando os objetivos das categorias de UC do grupo de uso sustentável1 que 

possuem população tradicional beneficiária e os objetivos e ações do PMCF, e demais 

políticas governamentais relacionadas ao tema, o Instituto Chico Mendes de Conservação 

da Biodiversidade – ICMBio promove o uso sustentável da floresta em Resex, Flona e RDS 

mediante a implementação de Planos de Manejo Florestal Sustentáveis (PMFS) 

Comunitários (Brasil, 2009b). 

                                                 

1 O objetivo básico das unidades de conservação de uso sustentável é compatibilizar a conservação 

da natureza com o uso sustentável de parcela dos seus recursos naturais. Segundo o Art. 14, da 

Lei 9.985, de 18 de julho de 2000 (SNUC), constituem o grupo das unidades de conservação de 

uso sustentável as seguintes categorias: I – Área de Proteção Ambiental; II – Área de Relevante 

Interesse Ecológico; III – Floresta Nacional; IV – Reserva Extrativista; V – Reserva de Fauna; VI 

– Reserva de Desenvolvimento Sustentável; e VII – Reserva Particular do Patrimônio Natural. 
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 Segundo o SNUC, as Reservas Extrativistas têm como objetivos básicos proteger os 

meios de vida e a cultura das populações extrativistas tradicionais que utilizam a área, e 

assegurar o uso sustentável dos recursos naturais (Brasil, 2000). Inicialmente, à luz do 

Decreto nº 98.897, de 30 de janeiro de 1990, as Resex foram implementadas como “espaços 

territoriais regidos por instrumentos de regulação da exploração auto-sustentável e da 

conservação dos recursos naturais” (Brasil, 1990). 

 Quando da criação e implementação da primeira Resex no Brasil – Resex do Alto 

Juruá, criada pelo Decreto nº 98.863, de 23 de janeiro de 1990 – foi também estabelecido o 

seu Plano de Utilização. Este instrumento de gestão visava atender ao inciso 2º do Art. 4º do 

Decreto nº 98.897/1990, que regulamentava as Reservas Extrativistas à época. O Plano de 

Utilização constitui a consolidação de um conjunto de regras que rege o uso dos recursos 

naturais pelos moradores da reserva (Almeida & Pantoja, 2004). 

 Cabe lembrar que, a partir da instituição do SNUC (Lei 9.985 de 18 de julho de 2000), 

os instrumentos de regulação do uso dos recursos naturais devem estar alinhados ao plano 

de manejo da UC, definido como “documento técnico mediante o qual, com fundamento nos 

objetivos gerais de uma unidade de conservação, se estabelece o seu zoneamento e as 

normas que devem presidir o uso da área e o manejo dos recursos naturais” (Brasil, 2000). 

 Atualmente, de um total de 62 Reservas Extrativistas federais, 37 encontram-se em 

ambiente florestal, das quais 29 localizam-se no bioma Amazônia, no qual é possível realizar 

o manejo florestal comunitário para fins madeireiros2. Existem iniciativas de manejo 

florestal comunitário com fins madeireiros em execução na Resex Chico Mendes (Acre), na 

Resex Verde para Sempre (Pará) e na Resex do Rio Ituxi (Amazonas). 

 As Reservas de Desenvolvimento Sustentável têm como objetivo básico “preservar 

a natureza e, ao mesmo tempo, assegurar as condições e os meios necessários para a 

reprodução e a melhoria dos modos e da qualidade de vida e exploração dos recursos 

naturais das populações tradicionais, bem como valorizar, conservar e aperfeiçoar o 

conhecimento e as técnicas de manejo do ambiente, desenvolvido por estas populações” 

(Brasil, 2000). Até o presente momento, foram criadas apenas duas Reservas de 

Desenvolvimento Sustentável pela União: a RDS Itatupã-Baquiá, em 2005, e mais 

recentemente, a RDS Nascentes Geraizeiras, em 2014. 

 O plano de manejo da RDS Itatupã-Baquiá, inserida no bioma Amazônia, prevê uma 

Zona Populacional e de Manejo Florestal Comunitário onde é permitida a exploração 

                                                 

2 Fonte: base de dados da Coordenação de Produção e Uso Sustentável – Coprod/ICMBio. 
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florestal madeireira e de produtos da sociobiodiversidade, atendendo aos princípios do 

manejo florestal sustentável e regularizado pelos órgãos ambientais, segundo legislação 

vigente (ICMBio, 2016). Contudo, ainda não foi desenvolvida nenhuma iniciativa para o 

manejo florestal comunitário com fins madeireiros pelas comunidades beneficiárias da RDS 

Itatupã-Baquiá, mesmo sendo essa atividade admitida no plano de manejo da UC. 

 Conforme o SNUC, as Florestas Nacionais são unidades de conservação com 

cobertura florestal de espécies predominantemente nativas e têm como objetivo básico o 

“uso múltiplo sustentável dos recursos florestais e a pesquisa científica, com ênfase em 

métodos para exploração sustentável de florestas nativas” (Brasil, 2000). Nestas áreas é 

admitida a permanência de populações tradicionais que as habitam quando de sua criação, 

em conformidade com o disposto em regulamento e no plano de manejo da unidade (Brasil, 

2000). Quando admitida a permanência destas populações tradicionais, o reconhecimento do 

direito à ocupação do território e ao uso sustentável dos recursos naturais é feito pela 

celebração de Contrato de Concessão de Direito Real de Uso – CCDRU, no qual são 

firmados direitos e obrigações das comunidades perante a União. 

 Atualmente existem 67 Florestas Nacionais. Destas, 34 estão localizadas no bioma 

Amazônia, das quais 16 possuem população tradicional beneficiária reconhecida3. Nesse 

conjunto, destaca-se a Flona Tapajós, na qual, por iniciativa das comunidades locais e com 

apoio governamental e de instituições de assessoria, foi estabelecido o mais importante 

empreendimento de manejo florestal de base comunitária em atividade no Brasil. No 

presente momento, há também um PMFS Comunitário em estágio inicial de implementação 

na Flona Purus, no Município de Boca do Acre, Amazonas. 

 Numa abordagem inicial sobre os instrumentos de gestão necessários para as 

unidades de conservação das categorias Resex, RDS e Flona ressalta-se que o plano de 

manejo da UC é o seu principal instrumento de gestão. Segundo estabelecido na Lei que 

institui o SNUC, em seu Art. 27: 

“O Plano de Manejo deve abranger a área da unidade de conservação, sua zona 

de amortecimento e os corredores ecológicos, incluindo medidas com o fim de 

promover sua integração à vida econômica e social das comunidades vizinhas. Na 

elaboração, atualização e implementação do Plano de Manejo das Reservas 

Extrativistas, das Reservas de Desenvolvimento Sustentável, das Áreas de Proteção 

Ambiental e, quando couber, das Florestas Nacionais e das Áreas de Relevante 

Interesse Ecológico, será assegurada a ampla participação da população 

residente” (Brasil, 2000). 

                                                 

3  Fonte: base de dados da Coordenação de Produção e Uso Sustentável – Coprod/ICMBio. 
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 Kinouchi (2014) salienta que, como qualquer instrumento de apoio à gestão, o 

sucesso do plano de manejo está na capacidade efetiva de orientar adequadamente a 

administração da UC, de articular e mobilizar os agentes e forças sociais que participam 

desse processo, e assim transformar, de forma permanente, a realidade na qual a área 

protegida está inserida, tendo como horizonte o alcance dos propósitos para os quais ela foi 

criada. 

 Como mencionado anteriormente, o Decreto nº 98.897/1990 que regulamentava as 

Reservas Extrativistas estabelecia o Plano de Utilização como instrumento de gestão 

vinculado ao Contrato de Direito Real de Uso celebrado com as famílias beneficiárias. Este 

instrumento constitui a consolidação de um conjunto de regras que rege o uso dos recursos 

naturais pelas famílias beneficiárias da UC. 

 Em 2012, por meio da Instrução Normativa n° 29, de 05 de setembro de 2012, o 

ICMBio promoveu a revisão de procedimentos para a elaboração dos Planos de Utilização, 

porém, mantendo os objetivos na regulação do uso dos recursos naturais e na ocupação da 

área pelas populações tradicionais beneficiárias. Na revisão foi também alterada a 

nomenclatura do instrumento de gestão, que passou a ser denominado, a partir de então, 

como Acordo de Gestão, com a seguinte definição: 

“Documento que contém as regras construídas e definidas pela população 

tradicional beneficiária da unidade de conservação de uso sustentável e o Instituto 

Chico Mendes quanto às atividades tradicionalmente praticadas, o manejo dos 

recursos naturais, o uso e ocupação da área e a conservação ambiental, 

considerando-se a legislação vigente” (ICMBio, 2012). 

 Resgatando o processo de criação e implementação das Resex no Brasil, a partir do 

momento que se concedeu à comunidade o direito à elaboração dos Planos de Utilização / 

Acordo de Gestão, a legislação conferiu às populações tradicionais autonomia para a gestão 

de seus territórios (Cunha, 2010). 

 As Resex, Flona e RDS são implementadas com a constituição de um conselho gestor 

que atua como um espaço de consulta ou deliberação, conforme a categoria da UC. A 

finalidade maior do conselho gestor é traçar diretrizes e auxiliar na gestão do território 

considerando, sobretudo, a integração da população tradicional e as ações realizadas no seu 

entorno (Ferreira et al., 2016). No caso específico das UC com população tradicional 

beneficiária, os conselhos focam-se na gestão dos recursos comuns sob um regime especial 

de administração que se relaciona com o manejo de recursos socioecológicos (Mc' Ginnis & 

Ostron, 2010; Ferreira et al., 2016). 
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 O ordenamento do uso dos recursos naturais promovido por resoluções dos 

Conselhos Deliberativos de Resex e RDS, bem como a atuação dos Conselhos Consultivos 

das Florestas Nacionais como instância efetiva de gestão participativa, vêm colaborar com 

as diretrizes das políticas governamentais referentes às populações tradicionais em UC. 

 O Decreto nº 6.040, de 07 de fevereiro de 2007, define Povos e Comunidades 

Tradicionais como “grupos culturalmente diferenciados e que se reconhecem como tais, que 

possuem formas próprias de organização social, que ocupam e usam territórios e recursos 

naturais como condição para sua reprodução cultural, social, religiosa, ancestral e 

econômica, utilizando conhecimentos, inovações e práticas gerados e transmitidos pela 

tradição” (Brasil, 2007). 

 A Política Nacional de Desenvolvimento Sustentável de Povos e Comunidades 

Tradicionais instituída neste Decreto visa, dentre seus objetivos específicos: garantir, aos 

povos e comunidades tradicionais, seus territórios e o acesso aos recursos naturais que 

tradicionalmente utilizam para sua reprodução física, cultural e econômica; como também 

garantir a inclusão produtiva com a promoção de tecnologias sustentáveis, respeitando o 

sistema de organização social, valorizando os recursos naturais locais, práticas, saberes e 

tecnologias tradicionais. 

 Historicamente, o manejo florestal comunitário apresenta como principais gargalos 

para o seu avanço: (i) a necessidade de adequação da legislação e dos procedimentos de 

licenciamento à realialidade e à capacidade técnico administrativa dos manejadores 

comunitários e das suas instituições representativas; (ii) a baixa capacidade administrativa e 

técnica dos grupos de manejadores e das instituições representativas; (iii) a carência de 

profissionais com qualificação técnica específica para o manejo florestal comunitário, 

principalmente quanto às técnicas tradicionais; e (iv) a baixa disponibilidade de recursos 

financeiros para o setor. 

 Em resposta, principalmente às demandas dos movimentos sociais para o setor, o 

Governo Federal lançou em 2009, no âmbito dos Ministérios do Meio Ambiente – MMA e 

do Desenvolvimento Agrário – MDA, o Programa Federal de Manejo Florestal Comunitário 

e Familiar – PMCF, instituído pelo Decreto nº 6.874, de 05 de junho de 2009. Este programa 

tem por objetivo coordenar as ações de gestão e fomento ao manejo florestal sustentável 

voltadas para os povos, comunidades tradicionais e agricultores familiares que tiram sua 

subsistência das florestas brasileiras. 

 O PMFC prevê o lançamento de Planos Anuais de Manejo Florestal Comunitário e 

Familiar – PAMFC, nos quais são definidas as ações, atividades e prazos para sua 
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implementação pelas diversas entidades do governo relacionadas ao programa durante os 

respectivos exercícios. No Plano Anual devem constar explicitamente os manejadores 

florestais a serem beneficiados, as áreas objeto de financiamento, os instrumentos de 

financiamento a serem utilizados e respectivos recursos, bem como os instrumentos legais 

adequados para efetivar a transferência desses recursos às comunidades (Brasil, 2009). 

 No mesmo sentido, buscando dar respostas para os principais gargalos do manejo 

florestal comunitário em unidades de conservação federais, bem como atendendo às 

demandas das populações tradicionais e movimentos sociais e ao estabelecido como ações-

base nos Planos Anuais de Manejo Florestal Comunitário e Familiar nos anos de 2010 e 

2011, o ICMBio publicou a Instrução Normativa nº 16, de 04 de agosto de 2011. Esta 

Instrução Normativa “regula, no âmbito do Instituto Chico Mendes, as diretrizes e os 

procedimentos administrativos para a aprovação do Plano de Manejo Florestal Sustentável 

– PMFS Comunitário para exploração de recursos madeireiros no interior de Reserva 

Extrativista, Reserva de Desenvolvimento Sustentável e Floresta Nacional” (ICMBio, 2011). 

 Nas normativas federais, o Manejo Florestal Sustentável Comunitário é conceituado 

como “a execução de planos de manejo realizada pelos agricultores familiares, assentados 

da reforma agrária e pelos povos e comunidades tradicionais para obtenção de benefícios 

econômicos, sociais e ambientais, respeitando-se os mecanismos de sustentação do 

ecossistema” (Brasil, 2009, Art. 2º). Porém tem sido uma tarefa muito difícil encontrar uma 

definição que possa englobar a diversidade das experiências de manejo florestal comunitário, 

uma vez que existe uma diversidade tão grande de contextos, atores, objetivos e tipos de 

estratégias que cada uma poderia corresponder a uma definição diferente (Amaral & Amaral 

Neto, 2005). 

 De modo a evidenciar as dimensões sociais, ambientais, econômicas e culturais, do 

manejo florestal comunitário, no presente trabalho, este não resume-se ao conceito de 

execução de plano de manejo, mas sim é definido como “todas as atividades de manejo dos 

recursos florestais que têm como propósito fundamental melhorar as condições sociais, 

econômicas, emocionais e ambientais das populações tradicionais, a partir de sua própria 

realidade e de suas próprias perspectivas” (Kenny-Jordan, 1999, em Amaral & Amaral 

Neto, 2005) e construído “buscando-se estabelecer direitos e compromissos de longo prazo 

com a floresta, nos quais os objetivos sociais, econômicos e ambientais do manejo 

integram uma paisagem ecológica e cultural e produzem diversidade de produtos 

florestais” (De Camino, 2002, em Amaral & Amaral Neto, 2005). Neste entendimento, o 

MFS Comunitário apresenta-se como uma importante estratégia de desenvolvimento 
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sustentável, aliado à conservação dos recursos naturais, para as famílias das populações 

tradicionais beneficiárias de unidades de conservação federais das Categorias Resex, Flona 

e RDS. 

 Atualmente estão licenciados pelo ICMBio e em execução nas unidades de 

conservação federais dez PMFS Comunitários, localizados: na Flona Tapajós (região da 

rodovia BR-163); na Resex Verde para Sempre (no interflúvio Tapajós-Xingu) onde há 6 

PMFS Comunitários; na Resex do Rio Ituxi e na Flona do Purus (Sul do Estado do 

Amazonas); e na Resex Chico Mendes (Estado do Acre). Não coincidentemente estas são 

regiões de grande pressão de desmatamento, nas quais as UC têm papel fundamental na 

conservação dos recursos florestais. As áreas atualmente autorizadas para o manejo florestal 

comunitário somam 98.597 hectares, beneficiando 422 famílias envolvidas diretamente nas 

atividades de manejo. 

 Sobre a oferta de madeira proveniente de PMFS Comunitários em UC federais é 

importante salientar que, desde a primeira Autorização para Exploração (AUTEX) emitida 

em 2005 até o ano de 2016, já foi autorizada a produção de 253.808 metros cúbicos de 

madeira em toras, correspondendo a uma área total efetivamente explorada sob Plano 

Operacional Anual (POA) de 10.570 hectares. A dinâmica da oferta anual de madeira 

manejada por comunidades tradicionais beneficiárias de UC federais pode ser visualizada 

no Gráfico 1, com destaque para o período posterior à publicação da IN ICMBio nº 16, no 

ano de 2011. 

 

FIGURA 1. Dinâmica da oferta anual de madeira manejada por comunidades 

tradicionais beneficiárias de UC federais 

 

 Obserando que na IN ICMBio nº 16/2011 estão estabelecidas apenas as ditrizes gerais 

e os procedimentos administrativos para a realização de PMFS Comunitário em UC federais, 

no presente momento faz-se necessária a complementação da IN ICMBio nº 16/2011, com 

as orientações técnicas para elaboração dos PMFS Comunitários e respectivos POA e 

relatórios. Nos moldes atuais, os órgãos ambientais estabelecem os procedimentos técnicos 
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para elaboração e formatação de Planos de Manejo florestais por meio de Normas de 

Execução. Este instrumento normativo, nos termos hoje conhecidos, não se apresenta como 

instrumento adequado para o manejo comunitário, uma vez que não contemplam processos 

de planejamento participativo, a diversidade de possibilidades de uso múltiplo da floresta e 

as formas tradicionais de uso dos recursos florestais. As Normas de Execução se atêm no 

estabelecimento dos parâmetros técnicos a serem atendidos pelos Engenheiros Florestais no 

planejamento, sendo que, para o manejo florestal comunitário, a forma de planejar o manejo 

com a participação da comunidade e do grupo de manejadores é um fator que tem grande 

importância. Neste sentido o presente trabalho visa propor as bases técnicas para a 

elaboração de PMFS Comunitários por populações tradicionais beneficiários de UC federais, 

em instrumento normativo complemtar à IN ICMBio nº 16/2011. 

2. OBJETIVOS 

 O presente trabalho tem por objetivo geral propor as bases para uma nova proposta 

de normativa institucional orientadora da elaboração dos PMFS Comunitários por 

populações tradicionais beneficiárias das unidades de conservação federais das categorias 

Resex, RDS e Flona. Nesta proposta, a elaboração dos PMFS Comunitários, além de ser 

orientada pelas diretrizes para o manejo florestal comunitário em UC estabelecidos na IN 

ICMBio 16/2011, deve estar fundamentada nos princípios do planejamento participativo e 

da gestão adaptativa, e realizada de forma integrada com as demais estratégias e 

instrumentos de gestão das unidades de conservação. 

2.1 Objetivos específicos 

 São objetivos específicos: 

I.  Contextualizar o manejo florestal sustentável comunitário em UC federais das 

categorias Resex, Flona e RDS. 

II.  Apresentar compilado das percepções de lideranças comunitárias, instituições de 

apoio e gestores de unidades de conservação sobre o manejo florestal sustentável 

comunitário em UC de uso sustentável das categorias Resex, Flona e RDS, 

tomando como referência o conjunto de empreendimentos florestais 

comunitários em execução nas UC federais, de modo a subsidiar as bases 

técnicas da normativa para elaboração de PMFS Comintário em UC federais. 
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III. Estruturar as bases para uma proposta institucional de normativa para elaboração 

dos planos de manejo florestal sustentável comunitários por populações 

tradicionais em Resex, RDS e Flona, fundamentada nos princípios do 

planejamento participativo e da gestão adaptativa, na integração com as demais 

estratégias e instrumentos de gestão da UC e na valorização do uso múltiplo da 

floresta por suas populações beneficiárias. 

 

 Os objetivos foram elaborados com base no pressuposto de que uma normatização 

específica para elaboração de PMFS Comunitários – incorporando os princípios do 

planejamento participativo, gestão adaptativa e maior integração entre os instrumentos de 

gestão da UC – aprimorará o manejo florestal comunitário nas Resex, RDS e Flona federais, 

gerando ganhos tanto para a promoção do desenvolvimento sustentável como para a 

conservação dos recursos naturais nessas áreas protegidas. 

3. METODOLOGIA 

 No presente trabalho foram contextualizados: (i) os momentos históricos do manejo 

florestal comunitário em unidades de conservação federais; (ii) o momento atual de 

discussão dos instrumentos de gestão das UC federais relacionados diretamente ao manejo 

florestal comunitário; (iii) e princípios e propostas metodológicas para planos de PMFS 

Comunitários. Para isso foram tomadas como referências as iniciativas de manejo florestal 

em execução nas UC federais e a literatura referente ao tema. 

 Foram coletadas informações mediante consulta a publicações, artigos, teses, 

relatórios, memórias de eventos e outros documentos que abordam as principais 

especificidades da agenda de manejo florestal comunitário em UC. 

 Para a identificação de percepções sobre o manejo florestal sustentável comunitário 

em UC por atores chave, foram aplicados questionários a representantes de instituições das 

comunidades tradicionais e grupos e manejadores, a representantes de instituições de 

assistência e assessoria técnica, de instituições de pesquisa e a gestores de unidades de 

conservação (apêndices B, C e D). Nesses questionários foram abordados os temas abaixo 

relacionados: 

✓ Organização dos grupos comunitários de manejadores. 
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✓ Participação das instituições representativas das comunidades nas instâncias de 

gestão das unidades de conservação onde ocorre o manejo florestal comunitário 

(Conselho Gestor). 

✓ Percepção pelos representantes comunitários do grau de implementação da UC onde 

ocorre o manejo florestal comunitário. 

✓ Participação e a importância do manejo florestal comunitário dentre as atividades 

produtivas realizadas pelas famílias na unidade de conservação. 

✓ Papel das instituições parceiras para o manejo florestal comunitário. 

✓ Desafios do manejo florestal comunitário. 

✓ Lições aprendidas, até o momento, para o manejo florestal comunitário. 

✓ Contribuição do manejo florestal sustentável comunitário para o controle do 

desmatamento nas UC. 

 A elaboração da proposta de documento institucional com normativa para os 

procedimentos de elaboração de PMFS Comunitários pelas populações tradicionais 

beneficiárias de Resex, RDS e Flona foi orientada pelos princípios do planeamento 

participativo, da gestão adaptativa e da integração dos instrumentos gerenciais da UC, tendo 

por base a adoção dos Padrões Abertos para a Prática da Conservação elaborado pela Aliança 

para as Medidas de Conservação (Conservation Measures Partnership – CMP) (CMP, 2007) 

e da ferramenta de gestão de projetos de conservação MIRADI (Adaptative Management 

Software for Conservation Projects).  

4. RESULTADOS E DISCUSSÃO 

4.1. Contextualização do manejo florestal sustentável comunitário em 

unidades de conservação federais das categorias Resex, Flona e RDS 

4.1.1. Processo de elaboração da Instrução Normativa ICMBio Nº 16/2011. 

 A Instrução Normativa ICMBio nº 16/2011 regula, no âmbito do Instituto Chico 

Mendes, as diretrizes e procedimentos administrativos para a aprovação de PMFS 

Comunitário para exploração de recursos madeireiros no interior de Resex, RDS e Flona. O 

momento histórico que motivou a sua elaboração teve início a partir da formação do Grupo 

de Trabalho de Manejo Florestal Comunitário (GT-MFC), em março de 2001, com 
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representantes de instituições dos povos indígenas, quilombolas, geraizeiros, extrativistas, 

ribeirinhos e órgãos governamentais (Amaral & Amaral Neto, 2005). 

 Durante a Conferência sobre Manejo e Empreendimentos Florestais Comunitários, 

promovida pela Organização Internacional das Madeiras Tropicais – ITTO, em 15 de julho 

de 2007, foi entregue pelo GT-MFC à então Ministra do Meio Ambiente, Marina Silva, uma 

carta com as principais reivindicações do setor. Na carta, as lideranças relataram os 

principais entraves à prática do manejo florestal comunitário no país, levantadas em reuniões 

do GT-MFC, além de proporem soluções para os problemas apontados (WWF, 2007). 

Destaca-se que, neste momento, os povos e comunidades tradicionais tiveram um espaço 

importante para expor diretamente à ministra, sem intermediários, os seus pontos de vista e 

reivindicações (WWF, 2007). No conteúdo da carta, foram apresentadas como dificuldades 

enfrentadas pelas comunidades:  

(...) a falta de regularização fundiária, o despreparo dos órgãos de regulação 

ambiental federal e estaduais para trabalhar com a temática de manejo florestal 

comunitário reconhecendo as técnicas tradicionais, causando demora na análise e 

aprovação dos planos, problemas de infraestrutura para garantir o fluxo e o 

beneficiamento dos produtos florestais, ameaças às lideranças comunitárias e 

relações injustas entre empresas madeireiras e comunidades, gerando situações de 

desrespeito aos direitos humanos e ambientais (WWF, 2007). 

 Para enfrentar tais dificuldades, os signatários propuseram a construção de uma 

política nacional de apoio ao manejo florestal comunitário, com ampla participação de 

representantes de comunidades e organizações sociais (WWF, 2007). Como temas 

prioritários propostos para a política nacional de apoio ao manejo florestal comunitário, 

foram listados: 

a) Fortalecimento institucional das associações indígenas, comunitárias e 

familiares.  

b) Criação de um sistema de pesquisa, formação, capacitação e assistência técnica 

pública que possa atender as demandas do manejo florestal comunitário.  

c) Construção de linhas de crédito, fomento e financiamento respeitando a 

diversidade sócio-organizacional dos grupos interessados em manejo florestal 

comunitário. 

d) Investimento em infra-estrutura necessária para o beneficiamento e escoamento 

dos produtos florestais comunitários. 

e) Reconhecimento pelo Estado das diversas formas de manejo florestal 

comunitário e adaptação das exigências legais às realidades locais. 

f) Construção de um marco de regulação para produção e comercialização de 
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produtos florestais não madeireiros.  

g) Consolidar uma ação conjunta entre os órgãos fundiários e ambientais das 

esferas federal e estaduais para garantir o estabelecimento de regularização 

fundiária das comunidades com atividades de manejo dos recursos naturais e ações 

de fiscalização e controle. 

 Como resposta às demandas dos movimentos sociais, foi publicado o Decreto nº 

6.874, de 05 de junho de 2009, que instituiu, no âmbito dos Ministérios do Meio Ambiente 

– MMA e do Desenvolvimento Agrário – MDA, o Programa Federal de Manejo Florestal 

Comunitário e Familiar – PMCF, cujo objetivo é organizar ações de gestão e fomento ao 

manejo sustentável em florestas que sejam objeto de utilização pelos agricultores familiares, 

assentados da reforma agrária e pelos povos e comunidades tradicionais. Consoante com as 

discussões promovidas pelos movimentos sociais sobre o tema, o PMCF tem como 

princípios e diretrizes: 

I - desenvolvimento sustentável, por meio do uso múltiplo dos recursos naturais, 

bens e serviços das florestas; 

II - geração de trabalho e renda para os beneficiários; 

III - identificação e valorização das diversas formas de organização social, cultural 

e produtiva das comunidades, visando o respeito às especificidades dos 

beneficiários e dos diferentes biomas; 

IV - promoção do acesso das comunidades aos institutos jurídicos que permitam a 

regularização da posse e do uso das áreas ocupadas nas florestas da União, quando 

este uso for permitido pela legislação em vigor;  

V - fomento à elaboração e implementação de planos de manejo como instrumentos 

aptos a orientar os manejadores na gestão adequada da produção sustentável; 

VI - promoção de assistência técnica e extensão rural adaptadas ao manejo 

florestal comunitário e familiar;  

VII - promoção da educação ambiental como instrumento de capacitação e 

orientação da juventude rural, visando estimular a sua permanência na produção 

familiar, de modo a assegurar o processo de sucessão; 

VIII - estimular a diversificação produtiva e a agregação de valor à produção 

florestal de base comunitária e familiar; e 

IX - fomento à pesquisa, ao desenvolvimento e à apropriação de tecnologias pelos 

beneficiários (Brasil, 2009a). 
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 O artigo 5º do Decreto nº 6.874/2009 determina a elaboração de Planos Anuais de 

Manejo Florestal Comunitário e Familiar, cujo objetivo é servir como instrumento de 

execução do PMCF e definir ações, atividades e prazos (Figura 2). 

 No Plano Anual de Manejo Florestal Comunitário e Familiar – PAMFC 2010, 

publicado ainda em dezembro de 2009, foi priorizado como gargalo a ser enfrentado a 

inexistência de Marcos Regulatórios para o manejo florestal comunitário familiar:  

“1. Ausência de procedimentos e critérios para aprovação de planos de manejo 

florestais comunitários em Resex, RDS, Flonas e assentamentos” (Brasil, 2009b). 

 Como ação para superar esta dificuldade foi proposta a: 

“Criação de grupo de trabalho coordenado pelo Ibama e ICMBio para discussão 

de normativo com procedimentos e critérios para aprovação de planos de manejo 

florestais madeireiros em Resex, RDS e Flona” (Brasil, 2009 b). 

 No PAMFC do ano seguinte (2011), como ação-base ficou determinado: 

“11.1. Estabelecer e rever marco legal e normas para o manejo florestal 

Comunitário e Familiar” (Brasil, 2010). 

 Em 2010, atendendo ao determinado no PAMFC 2010, o ICMBio iniciou o processo 

para regulamentar a atividade florestal comunitária no interior de Resex, RDS e Flona com 

população tradicional reconhecida. A proposta inicial foi apresentada à Comissão Geral de 

Florestas Públicas – CGFlop, ainda em 2010. Para a construção da proposta de 

regulamentação foram realizados eventos e consultas às instituições de apoio e assessoria ao 

manejo florestal, instituições de pesquisa, órgãos governamentais afetos os temas nas 

instâncias federal e estadual e aos movimentos sociais e lideranças comunitárias. 

 

           

FIGURA 2. Capas das publicações dos Planos anuais 2010 e 2011 
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 A primeira minuta da instrução normativa para manejo florestal comunitário em 

Resex, Flona e RDS foi elaborada e discutida em junho de 2010, durante a “I Semana 

Amazônica de Manejo Florestal Comunitário – Dando escala às Iniciativas”, realizada nos 

dias 8 a 11 de junho de 2010, em Rio Branco, no Acre (Figura 3). 

 

 

FIGURA 3 - Chamada da I Semana Amazônica de Manejo Florestal Comunitário 

 

 No período de 18 de abril a 18 de maio de 2011, a proposta de regulamentação foi 

submetida à consulta pública virtual no sítio do ICMBio na internet, recebendo expressiva 

quantidade de contribuições das áreas técnicas de órgãos governamentais, movimentos 

sociais e lideranças comunitárias. 

 Em 16 de junho de 2011, foi realizada oficina para a consolidação da minuta de 

Instrução Normativa do ICMBio. O evento, realizado pela Coordenação Geral de Populações 

Tradicionais do ICMBio – CGPT, teve a participação de representantes de órgãos 

governamentais, instituições de apoio e assessoria ao manejo florestal, instituições de 

pesquisa, gestores e equipe técnica de unidades de conservação, bem como, de 

representantes de movimentos sociais, lideranças comunitárias e manejadores comunitários 

pertencentes às iniciativas em execução a época. 

 Em 08 de agosto de 2011, foi publicada a Instrução Normativa ICMBio nº 16, 

regulamentando, no âmbito do Instituto Chico Mendes, as diretrizes e os procedimentos 

administrativos para a aprovação do Plano de Manejo Florestal Sustentável – PMFS 

Comunitário para exploração de recursos madeireiros no interior de Reserva Extrativista, 

Reserva de Desenvolvimento Sustentável e Floresta Nacional. 
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4.1.2. Diretrizes para o manejo florestal comunitário em unidades de conservação 

federais. 

 O ambiente de construção da IN ICMBio nº 16/2011 considerou, em todas as etapas, 

o acúmulo das discussões promovidas pelos movimentos sociais, as estratégias estabelecidas 

nos programas federais destinados ao uso sustentável de recursos naturais e a defesa das 

garantias das populações tradicionais em seus territórios. Nesse sentido, conforme seu artigo 

3º, as atividades de manejo florestal sustentável comunitário em Resex, RDS e Flona são 

orientadas pelas seguintes diretrizes: 

I - uso múltiplo dos recursos naturais, bens e serviços das florestas; 

II - estímulo à diversificação produtiva, agregação de valor da produção florestal 

de base comunitária e a capacitação dos manejadores; 

III - desenvolvimento de atividades econômicas sustentáveis com vistas à melhoria 

da qualidade de vida das famílias; 

IV - respeito às formas tradicionais de uso dos recursos florestais madeireiros pelas 

populações tradicionais e ao interesse destas na execução do manejo florestal, com 

a aplicação da melhor técnica disponível e com estímulo ao caráter participativo; 

V - apropriação pelas populações tradicionais do conhecimento gerado, visando à 

autonomia no processo de gestão dos recursos naturais e do empreendimento 

florestal; 

VI - viabilidade econômica; 

VII - geração e sistematização de informações técnicas e ecológicas advindas da 

prática do manejo florestal comunitário visando geração de conhecimento para a 

melhoria do próprio manejo florestal além de parcerias com o setor acadêmico; 

VIII - geração e sistematização de informações técnicas e ecológicas advindas da 

prática do manejo florestal comunitário visando à melhoria da gestão das 

Unidades de Conservação, além de oportunidades como pagamento por serviços 

ambientais, acesso ao patrimônio genético e ao conhecimento tradicional 

associado, e outros fins (ICMBio, 2011). 

 O conjunto de preceitos que regem o manejo florestal comunitário em unidades de 

conservação federais visa colaborar para que nestes territórios se estabeleçam modelos de 

desenvolvimento sustentável associados à conservação dos recursos naturais e à efetiva 

gestão participativa das unidades junto com as comunidades beneficiárias. Em relação ao 

modus operandi anterior foram promovidos avanços no reconhecimento do uso tradicional 

da floresta pelas populações locais para os aspectos técnicos do manejo. Procurou-se 

aproximar as instâncias de licenciamentos da realidade do manejo comunitário, e com isso 
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diminuir o tempo de licenciamento e simplificar as exigências administrativas. Também a 

autonomia das comunidades perante o manejo florestal foi um importante aspecto trazido 

para discussão. 

4.1.3. Apontamentos sobre a modelagem do manejo florestal sustentável 

comunitário em unidades de conservação federais de uso sustentável 

 Observando o conjunto de iniciativas de manejo florestal comunitário em execução 

nas UC federais, em um exercício de contribuir com o conhecimento adquirido e lições 

aprendidas com estes PMFS Comunitários, serão apresentados apontamentos para a 

construção de modelos para o manejo florestal sustentável comunitário em UC federais de 

uso sustentável. 

 Inicialmente cabe novamente destacar que, diante da diversidade de contextos sociais 

e culturais das comunidades tradicionais beneficiárias de UC e dos atores e contextos 

socioeconômicos locais, torna-se difícil a concepção de um modelo único que consiga pautar 

a construção das variadas iniciativas de manejo florestal comunitário e que abarque 

plenamente a diversidade de ambientes e culturas em questão. Ressalto que tratam-se de 

“iniciativas de manejo florestal comunitário” e não apenas da elaboração de planos de 

manejo florestais com os respectivos documentos técnicos autorizados, e que as etapas 

iniciais de organização comunitária, execução do manejo, com as intervenções na floresta 

propriamente ditas, comercialização e divisão dos benefícios devem ser planejadas e 

consensuadas por todos, para o sucesso do bom manejo da floresta. 

 A Norma de Execução Ibama nº 1, de 24 de abril de 2007 – que institui no âmbito do 

Ibama as diretrizes técnicas para elaboração dos Planos de Manejo Florestal Sustentável em 

florestas de domínio público ou privado – é um exemplo desse recorte normativo estreito, 

cujo conteúdo se atém às diretrizes técnicas apenas para apresentação do plano de manejo 

florestal e plano operacional anual, sem indicar ou estabelecer critérios ou orientações 

técnicas para a elaboração dos planos. Nos anexos I e II dessa Norma de Execução são 

estabelecidas as informações a serem descritas, indicadas e anexadas de modo a formatar 

planos de manejo florestal sustentáveis separados quanto à intensidade de exploração nas 

categorias baixa intensidade e pleno. 

 Mesmo na Instrução Normativa MMA nº 5, de 11 de dezembro e 2006, que dispõe 

sobre procedimentos técnicos para elaboração, apresentação, execução e avaliação técnica 

de planos de manejo florestal sustentável nas florestas primitivas e suas formas de sucessão 
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na Amazônia Legal, são estabelecidos apenas as categorias de PMFS, os parâmetros de 

limitação e controle da produção, as formas de apresentação e as responsabilidades técnica 

e do detentor perante esse planejamento. 

 Nesse levantamento de apontamentos sobre o manejo florestal sustentável 

comunitário em UC, identificamos três arranjos institucionais que estruturam as iniciativas 

de manejo florestal em execução em Resex e Flona, sintetizados no Quadro 1. 

 

QUADRO 1. Arranjos institucionais das iniciativas de manejo florestal em execução 

em Reservas Extrativistas e Florestas Nacionais 

Arranjo 
Unidades de 

conservação 

Comunidades / 

instituições envolvidas 

Principais 

Instituições de 

apoio 

Principais características do 

arranjo 

I 

Resex Verde 

para Sempre 

Comunidade Arimum; 

Comunidade Espirito 

Santo; 

Comunidade Inumbí; 

Comunidade Itapeua; 

Comunidade Paraíso; 

Comunidade Por Ti 

Meu Deus. 

IIEB(4);  

 

IFT(5); 

 

SFB(6); 

 

CDS Porto de 

Moz(7); 

(Resex Verde 

para Sempre). 

 

CFS(8). 

(Resex Ituxi) 

Protagonismo das comunidades 

na definição das áreas manejadas 

e objetivos do manejo. 

Conjunto de parceiros atuando, 

cada um, em sua área de maior 

expertise, porém de forma 

articulada e integrada. 

Planejamento conjunto nas fases 

de organização social, execução 

da intervenção na floresta e de 

comercialização e divisão de 

benefícios. 

Resex Ituxi 

Associação 

APADRIT(1), 

representando um 

conjunto de 

comunidades da Resex. 

II 

Resex  

Chico 

Mendes  

Associação 

AMOPREX(2), 

representando um 

conjunto de famílias da 

Resex pertencentes ao 

município de 

Xapuri/AC. 

COOPER-

FLORESTA(9) 

Arranjo inicialmente estabelecido 

apenas entre as representações 

comunitárias e uma única 

instituição de apoio que 

acompanha o manejo nas fases de 

organização, execução e 

comercialização. 
Flona Purus Vila Céu do Mapiá ISAVIÇOSA(10) 

III 
Flona 

Tapajós 

Conjunto de 

comunidades 

representadas pela 

COOMFLONA(3) 

COOMFLONA 

Apoio governamental para 

subsidiar a construção de uma 

política pública para o manejo 

florestal em florestas públicas. 

(1) Associação dos Produtores Extrativistas da Assembleia de Deus do Rio Ituxi – APADRIT; (2) Associação 

dos Moradores e Produtores da Resex Chico Mendes em Xapuri – AMOPREX; (3) Cooperativa Mista da Flona 

Tapajós – COOMFLONA; (4) Instituo Internacional de Educação do Brasil – IIEB; (5) Instituto Floresta 

Tropical – IFT; (6) Serviço Florestal Brasileiro – SFB; (7) Conselho de Desenvolvimento Sustentável de Porto 

de Moz – CDS Porto de Moz; (8) Conservação Estratégica – CSF (sigla em inglês); (9) Cooperativa dos 

Produtores Florestais Comunitários – COOPERFLORESTA; (10) Instituto Sócio Ambiental de Viçosa – 

ISAVIÇOSA. 

 As iniciativas de manejo florestal comunitário abarcam necessariamente quatro 

temas chave para os quais é essencial o acompanhamento qualificado no apoio e assessoria 

às comunidades, sendo estes: (i) a organização social, (ii) a qualificação técnica, a (iii) 
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comercialização e o (iv) monitoramento da biodiversidade. Estes temas apresentam-se 

integrados e interdependentes, bem como demandam intervenções qualificadas em todo o 

processo (Figura 4). 

 

FIGURA 4. Diagrama de interação entre temas do manejo florestal sustentável 

comunitário 

 

 O Quadro 2 sintetiza os principais apontamentos sobre o conjunto de iniciativas de 

manejo florestal sustentável comunitário em execução nas UC federais. 

 Por último, observa-se que, de forma geral, o manejo florestal sustentável 

comunitário em unidades de conservação é composto por três fases. Uma primeira, de 

preparação dos comunitários e suas organizações para o manejo, abrange os principais 

esforços para a promoção da organização social e informação de todos os envolvidos. A 

segunda fase é o momento de incubação do empreendimento florestal, na qual a 

qualificação técnica dos processos, a capacitação e formação dos manejadores e a 

estruturação e fomento para os momentos iniciais do manejo são os grandes desafios. Por 

fim, a terceira fase consiste na execução das atividades de intervenção na floresta e na 

comercialização dos produtos florestais oriundos do manejo, onde o foco principal se 

dirige à sustentabilidade do empreendimento florestal nas esferas econômica, social e 

ambiental. Nesta última fase deve-se buscar garantir a apropriação do empreendimento 

florestal pelos beneficiários, de modo que seja realizada a boa gestão administrativo-

financeira, bem como se estabeleça a qualidade técnica do grupo de manejadores para a boa 

condução do manejo da floresta. 
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 QUADRO 2. Apontamentos sobre o conjunto de iniciativas de manejo florestal 

sustentável comunitário em execução nas UC federais 

 
ORGANIZAÇÃO SOCIAL 

É essencial a atuação de instituições com expertise nos momentos iniciais de discussão para o 

manejo. 

O acompanhamento pelas instituições de apoio deve perdurar em todo o processo de 

planejamento participativo, na construção de instrumentos de gestão e estatutos comunitários e 

nos momentos iniciais da execução do manejo. 
QUALIFICAÇÃO TÉCNICA 

Elaboração e 

execução 

participativa 

dos PMFS 

Comunitários 

Planejamentos participativos dos PMFS Comunitários, dos POA4 e 

Estudos de Viabilidade Econômica.  

Para tal ressalta-se o entendimento que: “o Planejamento Participativo 

pretende ser mais do que uma ferramenta para a administração; parte da 

ideia que não basta uma ferramenta para “fazer bem as coisas”, mas é 

preciso desenvolver conceitos, modelos, técnicas, instrumentos para 

definir “as coisas certas” a fazer, não apenas para o crescimento e a 

sobrevivência da entidade planejada, mas para a construção da 

sociedade” (Gandin, 2001). 

Planejamento e execução comunitária dos Inventários Florestais, 

amostrais e Inventários Florestais a 100%. 

As comunidades locais são as principais conhecedoras da flora local e no 

decorrer da execução do manejo também se apropriarão do conhecimento 

técnico necessário para o bom manejo da floresta. 

Construção de “regimento interno” dos grupos de manejadores.  

Estabelecimento das funções e atribuições necessárias para o manejo e o 

perfil para estas, bem como, dos direitos e deveres dos manejadores. 

Capacitação 

para 

exploração 

florestal 

sustentável 

Formação e treinamento nas áreas de: 

Inventário florestal, abertura de estradas e pátios, corte, arraste, romaneio, 

transporte, segurança do trabalho e outras. 

“Exploração inicial assistida”. 

Durante os momentos iniciais da execução do manejo é essencial a 

assessoria técnica de instituições de apoio. Considera-se como momentos 

iniciais a execução de três a cinco primeiros POA. 

COMERCIALIZAÇÃO 

Apoio para a 

comercialização 

Estudos de mercado. 

Apoio para a formalização de processos de venda. 

(leilões, pregões, comissões de venda, venda direta e outros) 

Apoio técnico/jurídico para a celebração de contratos. 

MONITORAMENTO DA BIODIVERSIDADE 

Necessidade de integração com os instrumentos de monitoramento da biodiversidade da 

unidade de conservação e do ICMBio.  

Estabelecimento dos protocolos comunitários para o monitoramento dos PMFS Comunitários. 

                                                 
4 Planos Operacionais Anuais – POA 
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 As fases em questão não podem ser entendidas como momentos isolados, 

independentes ou que não se sobreponham. Isso reflete na forma de planejar e executar as 

ações, uma vez que a cada momento do planejamento novas informações, capacidades e 

atores são inseridos, demandando o entendimento do planejamento adaptativo necessário. 

 A forma harmônica como as fases devem ser conduzidas também deve refletir em 

relações harmônicas entre as instituições de assessoria e as comunidades e das instituições 

parceiras ente si. Observa-se que, nas iniciativas comunitárias em questão, mostrou-se muito 

forte a necessidade de apoio em temas que demandam grande expertise e, nos casos onde o 

apoio ficou concentrado em uma única instituição, o sucesso do manejo foi comprometido. 

 Também tem-se mostrado como condição indispensável para boa condução dos 

empreendimentos florestais comunitários o estabelecimento de instâncias de governança 

sólidas e o estabelecimento de instâncias de transparências durante todo o processo, com 

especial atenção para a comercialização e divisão dos benefícios. 

4.1.4. Instrumentos de gestão das unidades de conservação federais das categorias 

Resex, RDS e Flona. 

Plano de Manejo da UC 

 Com a instituição do SNUC, em 2000, ficou estabelecido, em seu Art. 27, que as 

unidades de conservação devem dispor de um plano de manejo. Este plano é o “documento 

técnico mediante o qual, com fundamento nos objetivos gerais de uma Unidade de 

Conservação, se estabelece o seu zoneamento e as normas que devem presidir o uso da área 

e o manejo dos recursos naturais, inclusive a implantação das estruturas físicas necessárias 

à gestão da unidade” (Brasil, 2000).  

 Como mencionado anteriormente, nas Reservas Extrativistas, nas Reservas de 

Desenvolvimento Sustentável e, quando couber, nas Florestas Nacionais, é assegurada a 

ampla participação da população residente na construção do plano de manejo da UC. Da 

perspectiva jurídica do plano de manejo, destaca-se especialmente o seu caráter normativo, 

apresentando-o como instrumento portador do zoneamento da unidade e das respectivas 

normas de uso, ocupação e manejo da área protegida (Kinouchi, 2014). 

 Atualmente, o processo de elaboração dos planos de manejo de UC encontra-se em 

uma situação desafiadora. São crescentes as reclamações sobre os documentos produzidos 

que, grosso modo, questionam a extensão do conteúdo, o custo elevado, o demasiado tempo 

requerido para a sua finalização, a complexidade dos roteiros metodológicos propostos e a 
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pouca aderência desses planejamentos ao dia-a-dia da gestão das unidades de conservação 

(Kinouchi, 2014). 

 As Reservas Extrativistas federais expressam esse desafio de forma ainda mais 

acentuada. No momento (maio de 2017), das 327 unidades de conservação federais 

reconhecidas, 54% possuem plano de manejo publicado (175 UC). Por sua vez, entre as 62 

Reservas Extativistas federais reconhecidas, apenas 27,4% possuem este instrumento de 

gestão publicado (17 Resex). 

 No conjunto das 67 Florestas Nacionais instituídas até o momento, 45 possuem plano 

de manejo publicado (67,2%), sendo que das 18 Flonas do bioma Amazônia com população 

tradicional reconhecida, 13 possuem este instrumento publicado (72,2%). A Reserva de 

Desenvolvimento Sustentável Itatupã-Baquiá possui plano de manejo publicado em 2016. 

 

Plano de Utilização 

 O Decreto Nº 98.897, de 30 de janeiro de 1990, ao criar as Reservas Extrativistas, 

previu que o Contrato de Concessão de Direito Real de Uso (CCDRU) a ser celebrado com 

as comunidades beneficiárias incluiria um “Plano de Utilização” aprovado pelo Ibama, 

contendo cláusula de rescisão quando houver quaisquer danos ao meio ambiente ou a 

transferência da concessão inter vivos (Brasil, 1990, Art. 2º).  

 Porém, considerando o contexto histórico à época do referido Decreto, o que seria 

esse Plano de Utilização? Conforme relatado por Almeida e Pantoja:  

“No Grupo de Trabalho interministerial que precedeu a criação das Reservas 

Extrativistas, colocou-se, em dúvida, a possibilidade que seringueiros realizassem 

e administrassem um Plano de Manejo, com base em argumentos técnicos sobre o 

tempo exigido pelos estudos de campo, pelo zoneamento, pela elaboração das 

formas de manejo e sobre sua fiscalização. Em meio a essa discussão, o 

representante do Conselho Nacional dos Seringueiros – CNS argumentou que 

bastaria especificar um Plano de Utilização que teria um caráter muito mais 

simples: o de registrar por escrito as formas costumeiras e já implementadas de 

manejo dos recursos naturais, que se haviam mostrado eficazes no passado para 

manter a floresta em pé e conservar as seringueiras e a caça. Entraram assim no 

decreto lei, os Planos de Utilização, com a intenção de consagrar o costume” 

(Almeida & Pantoja, 2004). 

 O Ibama, com a Portaria nº 51-N, de maio de 1994, buscou estabelecer um melhor 

entendimento sobre o Plano de Utilização, definindo-o como “o instrumento administrativo 

para provar que a utilização dos recursos naturais será auto-sustentável, não prejudicará o 

meio ambiente e respeitará a legislação ambiental vigente” (Ibama, 1994).  
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 Porém, com a elaboração dos primeiros Planos de Utilização, temas e conflitos mais 

abrangentes foram sendo contemplados por este instrumento de gestão, sendo este 

considerado as “regras das Reservas”. Com a Lei de Crimes Ambientais – Lei Nº 9.605, de 

12 de fevereiro de 1998 – e com todo o amadurecimento do arcabouço legal e das normativas 

ambientais da época, uma grande parte desses conflitos ambientais e atividades comumente 

proibidas nos Planos de Utilização ficou abarcada por esses instrumentros legais. 

 Com o SNUC – e a obrigatoriedade do estabelecimento de Plano de Manejo para 

todas as categorias de UC – os Planos de Utilização das Resex foram assumidos como um 

capítulo do Plano de Manejo da UC, denominado como “Regras de Convivência”. Esta 

orientação foi incluída no “Roteiro Metodológico para elaboração do Plano de Manejo das 

Reservas Extrativistas e de Desenvolvimento Sustentável Federais”, adotado pelo Ibama a 

partir de 2006 e pelo ICMBio até 2012. 

 Em 2007, logo após a criação do ICMBio, foi publicada a Instrução Normativa 

ICMBio nº 01, de 18 de setembro de 2007, que “disciplina as diretrizes, normas e 

procedimentos para a elaboração de planos de manejo de unidades de conservação das 

categorias Reserva Extrativista e Reserva de Desenvolvimento Sustentável” (ICMBio, 

2007). Nesta IN, o Plano de Utilização passou a se constituir como elemento do Plano de 

Manejo da UC, podendo até anteceder a elaboração desse planejamento, atendendo 

necessidades de gestão de cada UC e demandas da população tradicional (ICMBio, 2007). 

 Em 2011, a Coordenação de Produção e Uso Sustentável do ICMBio – Coprod 

recebeu a incumbência de analisar e acompanhar os Planos de Utilização que foram 

produzidos em momento diverso da elaboração do Plano de Manejo da unidade, e que eram 

conduzidos pela extinta Coordenação Geral de Reservas Extrativistas – CGREx.  

 Também em 2011, foi iniciada a construção participativa da minuta de decreto de 

regulamentação do SNUC para a categoria Reserva Extrativista. No processo de discussão 

dessa minuta de decreto foi ressaltada a importância do Plano de Utilização, como estratégia 

voltada a consolidar os acordos comunitários sobre uso dos recursos naturais e ocupação do 

solo num instrumento de gestão já assegurado pela devida previsão legal. Na minuta do 

decreto, o Plano de Utilização passou a ser denominado como “Acordo de Gestão”. Esse 

processo de regulamentação da categoria Resex foi interrompido e até o presente momento 

não houve a promulgação do respectivo decreto. 

 Motivado pelo momento de discussão do decreto de regulamentação da categoria 

Resex, o ICMBio publicou a Instrução Normativa ICMBio nº 29, de 05 de setembro de 2012, 

disciplinando “no âmbito do Instituto Chico Mendes, as diretrizes, requisitos e 
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procedimentos administrativos para a elaboração e aprovação de Acordo de Gestão em 

Unidade de Conservação de Uso Sustentável federal com populações tradicionais” 

(ICMBio, 2012). Nessa Instrução Normativa, entende-se por Acordo de Gestão o: 

“(...) documento que contém as regras construídas e definidas pela população 

tradicional beneficiária da Unidade de Conservação de Uso Sustentável e o 

Instituto Chico Mendes quanto às atividades tradicionalmente praticadas, o 

manejo dos recursos naturais, o uso e ocupação da área e a conservação ambiental, 

considerando-se a legislação vigente. Este regulamentará o uso dos recursos 

naturais e a ocupação do solo em Reserva Extrativista e Reserva de 

Desenvolvimento Sustentável e em áreas utilizadas por populações tradicionais em 

Floresta Nacional, Área de Proteção Ambiental e Área de Relevante Interesse 

Ecológico” (ICMBio, 2012). 

 Por definição, o Acordo de Gestão é o próprio Plano de Utilização definido na IN 

ICMBio nº 01/20075, parte integrante do Plano de Manejo Participativo das Resex e RDS, 

ou na forma das “Regras de Convivência” do Plano de Manejo da UC, segundo o roteiro 

metodológico de 2006. 

 Também conforme a Instrução Normativa ICMBio nº 29/2012, as regras 

estabelecidas pelo Acordo de Gestão deverão ser cumpridas por toda e qualquer pessoa que 

entre ou permaneça dentro dos limites da UC (ICMBio, 2012, Art. 4º). 

 Atualmente, das 62 Resex federais existentes, 17 possuem plano de manejo 

publicado e 15 possuem Acordo de Gestão ou Plano de Utilização publicado separadamente, 

sendo que, destes, 9 foram publicados após a IN ICMBio nº 29/2012. No mesmo período, 

foram publicados 5 Planos de Manejo de Resex. 

 

Conselho da UC 

 Tratando-se de UC de uso sustentável, com populações tradicionais beneficiárias, 

grande importância deve ser atribuída aos Conselhos destas unidades, destacando-se os 

Conselhos Deliberativos das Resex e RDS, e o caráter de instrumento de gestão a ser 

atribuído às suas resoluções sobre temas específicos. Como compilado por Cardozo e 

colaboradores acerca dos conselhos deliberativos, este:  

(...) é a instância de gestão participativa que favorece as negociações e o exercício 

da democracia e pode ser compreendida como instrumento da governança 

                                                 
5  “Plano de Utilização: consiste nas regras internas construídas, definidas e compactuadas pela população da 

Unidade quanto às suas atividades tradicionalmente praticadas, o manejo dos recursos naturais, o uso e 

ocupação da área e a conservação ambiental, considerando-se a legislação vigente. É o documento base 

para que seja firmado o Termo de Compromisso entre a população tradicional beneficiária da Unidade, que 

receberá a concessão do direito real de uso, e o Instituto Chico Mendes” (ICMBio, 2007, Art. 6º, Inciso III). 
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ambiental por enfatizar as formas de ingresso da base comunitária para a gestão. 

Considerada como novo paradigma em relação à gestão participativa e 

comunitária, a governança contribui para a gestão de Áreas Protegidas de forma 

participativa” (Cardozo et al., 2012). 

 

Monitoramento participativo da biodiversidade in situ 

 Outro importante instrumento na gestão dos recursos naturais em unidades de 

conservação é o monitoramento participativo da biodiversidade. Este tem sido um tema em 

franco desenvolvimento diante da crescente demanda por informação sobre o estado de 

conservação e do uso da biodiversidade. Essa informação tem-se mostrado uma ferramenta 

fundamental para apoiar a gestão dos recursos naturais nas áreas protegidas, destacando-se 

como uma estratégia importante para a proteção da natureza e uso sustentável dos recursos 

naturais (Constantino et al. 2015). 

 As iniciativas de monitoramento participativo da biodiversidade se apoiam no 

envolvimento de pessoas, geralmente de populações tradicionais, que residem, usam 

recursos naturais ou participam na gestão das áreas (Danielsen et al. 2009 em Constantino 

et al. 2015). Apesar de variado, o protagonismo destas populações vem se intensificando e 

gerando uma grande diversidade de iniciativas chamadas genericamente de monitoramento 

participativo. Por compreender o enorme potencial de contribuição para conservação da 

biodiversidade e para o desenvolvimento local, as comunidades, as organizações de 

pesquisa, a sociedade civil organizada e os governos se empenham para aprimorar e difundir 

as iniciativas de monitoramento participativo no mundo todo. 

 Na área florestal, o Projeto de “Monitoramento Participativo da Biodiversidade em 

Unidades de Conservação da Amazônia” tem significativa importância. Este pretende 

implementar protocolos para monitoramentos participativos da biodiversidade, com o 

objetivo de “promover o envolvimento comunitário e a gestão de unidades de 

conservação”6. 

 No módulo básico do monitoramento proposto neste projeto, consta dentre os 

indicadores a serem acompanhados a biomassa de plantas lenhosas. No presente momento, 

foram identificados e são monitorados seis indicadores de expressão local, dentre estes a 

exploração madeireira, para a qual se tem como questão chave, monitorar “a exploração da 

madeira para comercialização em todas as áreas das comunidades onde ocorre a atividade”. 

                                                 
6  Sítio do Instituto de Pesquisas Ecológicas – IPÊ na internet, acessado em 05/01/2016. 
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4.1.5. Atual proposta metodológica para planos de manejo de unidades de 

conservação federais. 

 Como salientado anteriormente, a elaboração dos planos de manejo das unidades de 

conservação, incluindo as federais, é uma situação desafiadora e que demanda o pensar em 

formas de planejamento que sejam efetivos para o dia-a-dia da gestão e percebam as 

mudanças e adequações de rumo necessárias para o alcance dos objetivos de criação das 

unidades. 

 Neste sentido, o ICMBio tem trabalhado para dinamizar o procedimento adotado para 

a elaboração e revisão dos planos de manejo. Para tanto, diversos trabalhos internos foram 

conduzidos com o propósito de validar diferentes metodologias para o planejamento das UC. 

Conforme apresentado no relatório de gestão do ICMBio do ano de 2015 (ICMBio, 2015), 

dentre as estratégias pensadas à época estava a internalização dos princípios e orientações 

contidas nos Padrões Abertos para a Prática da Conservação (Open Standards for the 

Practice of Conservation), elaborados pela Aliança para as Medidas de Conservação (The 

Conservation Measures Partnership – CMP) para reunir os conceitos, alcances e 

terminologias comuns para o desenho, manejo e monitoramento dos projetos de conservação 

(CMP, 2007). 

 Atualmente, estão em experimentação no ICMBio algumas novas metodologias e 

ferramentas voltadas a orientar a elaboração dos planos de manejo das UC. Nesse contexto, 

foram realizados momentos de trocas de experiências e capacitação de servidores com outros 

órgãos gestores de áreas protegidas, entre os quais se destaca a parceria realizada com o 

Serviço de Parques Norte Americano (U.S. National Park Service). Desta parceria emergiu 

a proposta de internalização da metodologia e formatação dos documentos de gestão dos 

parques norte americanos, em especial o Foundation Document e o Park Atlas. Para a 

adequada internalização dessa proposta metodológica observa-se que devem ser 

consideradas as devidas adaptações, diante da complexidade do conjunto de categorias de 

unidades de conservação que compõem o SNUC. 

 O Foundation Document estabelece a linha de base para todos os planejamentos e 

tomadas de decisão futuros para a área protegida. Este traz o conceito de “portfólio de 

planejamento”, estabelecendo uma abordagem de responsabilização e adaptabilidade para as 

informações de gestão que a unidade de conservação necessita. Apresenta como 

componentes: (i) a missão da unidade de conservação; (ii) os atributos que justificam a 

unidade de conservação; (iii) os recursos e valores fundamentais a serem conservados; 
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(iv) outros recursos e valores importantes para a conservação; e (v) aspectos 

administrativos e legais da gestão (IUCN, 2015). 

 O Park Atlas é um componente do Foundation Document, que consiste em um 

Sistema de Informações Geográficas (SIG) que contempla informações com elementos 

importantes para a gestão da unidade de conservação. 

4.1.6. Planejamento e gestão adaptativa e Padrões Abertos para a Prática da 

Conservação 

 O manejo florestal sustentável comunitário para fins madeireiros, diante da condição 

de apresentar-se como um compromisso de longo prazo das comunidades perante o uso 

sustentável da floresta, necessita que sua forma de planejar e executar contemple as 

mudanças e evoluções da própria comunidade, dos contextos sociais e econômicos e das 

condições de pressão sobre os recursos naturais manejados. Diante disso, faz-se necessário 

que as normativas e mesmo as ações de planejamento e execução do manejo incorporem 

conceitos e ferramentas do manejo adaptativo. 

 O manejo adaptativo é um processo de manejar sistemas ecológicos reconhecendo a 

incerteza ubíqua nesse manejo e usando o monitoramento e o método científico para avaliar 

a efetividade do manejo, aprender sobre ele, e melhorá-lo quando necessário (Oliveira & 

Didier, 2015). É uma abordagem sistemática para a melhoria da gestão dos recursos, sejam 

estes financeiros, naturais e humanos, através da aprendizagem com os resultados do manejo 

(Westgate et al., 2013). 

 Salzer e Salafsky, em artigo que aborda a tomada de decisão sobre a alocação de 

recursos entre ações de conservação, avaliação de status e medição da eficácia, apresentam 

uma “estrutura conceitual” onde definem uma árvore de decisões na qual três questões 

devem ser explicitamente avaliadas: (1) existem ameaças expressivas para os recursos a 

serem conservados? (2) há ações conhecidas que são claramente viáveis para a redução das 

ameaças identificadas? e (3) a equipe de colaboradores tem confiança em sua compreensão 

sobre a situação geral de conservação dos recursos naturais em questão? (Salzer & Salafsky, 

2006). 

 No contexto do manejo florestal comunitário, as questões apresentadas devem ser 

abordadas considerando com especial atenção o conhecimento tradicional, as relações 

históricas entre comunidade e a floresta e as capacidades técnicas e administrativa das 

instituições comunitárias. 
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 Para a forma de planejar o manejo florestal sustentável comunitário, neste trabalho, 

entende-se serem essenciais ações no sentido de: (a) identificar espécies, ecossistemas, e 

alvos de uso sustentável, conservação e de bem-estar social, nos quais serão focados os 

esforços de planejamento, monitoramento e avaliação; (b) descrever objetivos claros e 

mensuráveis, que permitam a avaliação do sucesso ou não das ações implementadas; (c) 

avaliar ameaças e fatores contribuintes reais e potenciais que podem interferir no sucesso 

das ações de manejo e conservação; (d) priorizar estratégias com melhores chances de serem 

efetivas; e (e) indicar claramente as mudanças positivas, imediatas e finais, que pretende-se 

alcançar. 

 Na busca de formas de planejamento e manejo de recursos naturais consonante com 

o contexto de planejamento para conservação exposto acima, identifica-se aderência ao 

modelo conceitual elaborado pela Aliança para as Medidas de Conservação (Conservation 

Measures Partnership – CMP). Essa aliança de colaboradores desenvolveu um conjunto de 

Padrões Abertos7 para o ciclo de projeto ou gestão adaptativa, com o objetivo de reunir 

conceitos, alcances e terminologias comuns para o desenho, manejo e monitoramento de 

projetos de conservação, visando ajudar aos que trabalham neste campo a melhorar a prática 

da conservação (CMP, 2007).  

 A CMP é um consórcio de organizações de conservação cuja missão é melhorar a 

prática da conservação da biodiversidade, desenvolver e promover padrões comuns para o 

processo de conservação e medir o impacto da conservação. 

 Face à necessidade de ferramentas computacionais para desenho, implementação, 

monitoramento e avaliação de projetos, foi desenvolvido pela CMP o software de gestão 

adaptativa Miradi8. Este software auxilia, por exemplo, a identificar o que se deseja 

conservar, a especificar quais ameaças e oportunidades estão afetando seus alvos de 

conservação e de bem-estar social, a determinar quais ameaças são mais significativas e a 

delinear como as ações podem influenciar a situação local.  

 Quando aplicado ao manejo florestal comunitário, que depende de um forte processo 

participativo de planejamento, o Miradi pode auxiliar, por exemplo, na formulação de 

algoritmos para priorização de estratégias, na identificação de fatores contribuintes, na 

                                                 
7 O termo Padrões Abertos foi “emprestado” do campo da tecnologia da informação para descrever 

padrões desenvolvidos por meio da colaboração pública, disponíveis de forma livre ao público em 

geral e que não pertencem a nenhuma pessoa ou organização e que, desta forma, podem ser 

distribuídos livremente (CMP, 2007). 

8 Miradi significa “projeto” no idioma suahili. 
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priorização de ameaças a serem atacadas e na identificação de resultados intermediários a 

serem alcançados ao longo do tempo para atingir os objetivos de manejo florestal. 

 Os componentes principais dos Padrões Abertos compreendem 5 passos do ciclo de 

projetos (Figura 5), assim descritos: 

1) Conceitualizar o que deseja alcançar no contexto onde está trabalhando; 

2) Planejar tanto as ações como o monitoramento; 

3) Implementar tanto as ações como o monitoramento; 

4) Analisar os dados e avaliar a efetividade de atividades, usando todos os resultados 

para adaptar o projeto e elevar ao máximo o seu impacto; e 

5) Documentar e compartilhar os resultados com públicos-chave, externos e internos, 

para promover o aprendizado. 

 Os princípios gerais para implementação dos Padrões Abertos desenvolvidos pela 

CMP apresentam grande aderência aos princípios e diretrizes propostos para o manejo 

florestal sustentável comunitário em UC federais estabelecidos pelo ICMBio e com os 

modelos de iniciativas de manejo florestal comunitário em execução nas unidades. De modo 

geral, os princípios para implementação dos Padrões Abertos abarcam: (i) o envolvimento 

dos atores, sejam estes internos ou externos; (ii) o desenvolvimento e fortalecimento de 

alianças (sejam estas comunitárias ou institucionais); (iii) a documentação da execução e 

desenvolvimento das ações e iniciativas, visando um melhor entendimento dos processos; e 

(iv) a realização de ajustes e replanejamentos conforme necessário. Destaca-se também a 

orientação para o estabelecimento de um ambiente de aprendizagem e formação de todos os 

atores envolvidos. 
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FIGURA 5. Ciclo da gestão de projetos dos Padrões Abertos da CMP Versão 2.0. 

(CMP, 2007) 

 

4.1.7. Planejamento participativo para empreendimentos florestais comunitários 

 Desenvolver iniciativas de manejo florestal sustentável comunitário em UC significa 

organizar e harmonizar processos e pessoas em prol de um objetivo comum que alie o uso 

sustentável de recursos naturais com a sua conservação. Por ser um processo de organização 

de harmonização das relações entre pessoas para usufruto da floresta, que é um bem comum, 

algumas ações chave são necessárias, como: a organização dos grupos de manejadores, o 

fortalecimento das organizações representativas, a capacitação e formação continuadas para 

execução e gestão do empreendimento florestal e a promoção da autonomia dos grupos 

comunitários. 

 O manejo florestal sustentável comunitário é qualificado pela relação que a 

comunidade desempenha na gestão e execução do empreendimento florestal, ou seja, pelos 

mecanismos coletivos de administração e execução, em função das ações de informar, 

capacitar, planejar, implementar, gerir, manejar, colher, comercializar e monitorar (Tenório, 

2009). 

 Conforme Tenório (2009), considerando as relações com atores externos, o manejo 

florestal comunitário pode ser tipificado nas seguintes formas de gestão: 
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✓ Autogestão: quando a comunidade ou grupo de manejadores se empoderam e se 

responsabilizam por todo processo, sem apoio de atores externos. 

✓ Cogestão: quando a comunidade ou grupo de manejadores se empoderam e se 

responsabilizam por todo o processo, com o apoio de atores externos. 

✓ Neogestão: quando a comunidade ou grupo de manejadores se empoderam e se 

responsabilizam por todo o processo, mas compartilham responsabilidades com 

atores externos, por meio de uma gestão formal e transparente. 

✓ Pseudogestão: quando a comunidade ou grupo de manejadores se empoderam de 

todo o processo, mas compartilham responsabilidades com atores externos, por meio 

de uma gestão informal e sem transparência. 

 No campo da qualificação técnica dos empreendimentos florestais comunitários, em 

especial os conduzidos por populações tradicionais, deve ser dada a atenção necessária ao 

respeito às formas tradicionais de uso da floresta, ao uso múltiplo dos recursos naturais, bens 

e serviços da floresta e à viabilidade econômica do manejo florestal. Isso reconhecendo que 

a floresta em UC, na condição de um território tradicional, é o local de onde essas famílias 

não somente extraem os produtos manejados como também é espaço necessário a sua 

reprodução cultural, social e econômica (Brasil, 2007). 

 Como aprendizado relatado pelo Instituto Floresta Tropical – IFT, em “Reflexões 

sobre a execução do Projeto de Apoio ao Desenvolvimento do Manejo Florestal Comunitário 

e Familiar em Florestas Públicas a Amazônia Brasileira”, observa-se que os processos 

participativos devem ser amplos e envolver comunidades, órgãos governamentais, escolas 

técnicas, empresas de extensão rural e florestal e organizações da sociedade civil para juntos 

discutirem os arranjos necessários e definirem o modelo mais adequado para cada realidade 

(Espada, 2016). 

 No planejamento e construção de instrumentos de gestão comunitária para 

ordenamento do uso de recursos naturais há princípios que devem ser observados em todo o 

processo, dos quais destacam-se: 

✓ Inicialmente deve ser lembrado que as iniciativas devem partir da própria 

comunidade. 

✓ É preciso entender que as metodologias devem oferecer instrumentos necessários 

para um planejamento adequado, ponderando-se tanto as interferências externas, 

quanto a coações e intimidações. 



44 

✓ A afirmação da identidade comunitária, refletindo sobre a sua história e a sua 

relação com a floresta é importante fator para a consolidação da organização social 

para o manejo e seus objetivos comuns. 

✓ O estabelecimento de um mapa mental do território comunitário, para qual devem 

ser promovidas as discussões sobre: os limites do território e das áreas coletivas e 

individuais de uso, a situação fundiária, e sobre a identificação dos recursos 

naturais existentes e os usados pelas comunidades. 

✓ Promover o entendimento de conceitos de definições chave e das principais questões 

legais, por todos os envolvidos. 

✓ O envolvimento de mulheres e jovens é fator importante para a sustentabilidade 

operacional e de gestão do empreendimento florestal comunitário. 

✓ O planejamento deve partir da definição daquilo que é estratégico para depois 

pensar no operacional. 

✓ É preciso debater diferentes aspectos, como sociais, institucionais, econômicos, 

operacionais, ambientais, ecológicos e de gestão. Considerar apenas um ou alguns 

desses aspectos é insuficiente para estabelecer modelos de manejo florestal 

comunitário de longo prazo. 

✓ A transparência das ações é fundamental para o estabelecimento de relações de 

confiança e compromisso na comunidade e entre a comunidade e parceiros (Espada, 

2016). 

4.2. Compilado de percepções de atores chave que atuam no manejo 

florestal sustentável comunitário em unidades de conservação das 

categorias Resex, Flona e RDS. 

 Com o intuito de colher subsídios de atores chave para a elaboração da proposta de 

documento técnico previsto para o presente trabalho, foram aplicados questionários a: (i) 

representantes de instituições comunitárias e grupos e manejadores que executam PMFS 

Comunitárias em UC federais; (ii) representantes de instituições de assistência e assessoria 

técnica que atualmente desenvolvem trabalhos junto aos PMFS Comunitários em execução 

nas UC federais, incluindo instituições de pesquisa; e (iii) também aos gestores das UC nas 

quais os PMFS Comunitários estão em execução. 

 No dia 20 de março de 2017, foram enviados, por correio eletrônico, os questionários 

constantes dos apêndices B, C e D, destinados a: (i) sete lideranças comunitárias (LC) 

pertencentes a 4 UC federais com MFS Comunitário; (ii) 13 representantes e técnicos de 
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instituições de apoio e assessoria técnica (IAAT) e (iii) 10 servidores do ICMBio (Gest), 

entre chefias e membros das equipes diretamente envolvidos no MFS Comunitário em 

execução em 5 unidades UC federais. 

 O retorno de respostas dos questionários foi aquém do esperado, fato que pode ser 

atribuído principalmente ao acesso ainda precário à internet pelas lideranças comunitárias 

na Amazônia e ao grande volume de atribuições e compromissos que todos estes atores 

possuem. Destacam-se as contribuições dos profissionais das instituições de apoio e 

assessoria técnica dos quais foram recebidas a maior quantidade de repostas. 

 Os questionários buscaram captar informações sobre: (i) o escopo de atuação dos 

atores envolvidos; (ii) a percepção sobre a importância e desafios do MFS Comunitário em 

UC; (iii) a percepção sobre o grau de implementação das UC e da sua gestão participativa 

em relação ao MFS Comunitário; e (iv) a importância do manejo comunitário como 

estratégia de conservação da biodiversidade. 

 A seguir são apresentados os principais resultados desse levantamento de percepções 

entre os atores chave que atuam no MFS Comunitário em UC federais. 

4.2.1. Atuação dos atores envolvidos. 

 Ainda que o início da exigência legal de plano de manejo florestal para extração de 

madeira em florestas nativas tenha sido estabelecido em 1965, com o código florestal vigente 

à época (Lei nº 4.771, de 15 de setembro de 1965), só recentemente o manejo florestal de 

base comunitária se tornou uma realidade nas UC federais de uso sustentável. Foi somente 

em 2005 que se aprovou o primeiro Plano de Manejo Florestal Sustentável Comunitário, na 

Flona Tapajós, executado pela Cooperativa Mista da Flona Tapajós – Coomflona. Este pouco 

tempo de implantação do MFS Comunitário está também refletido na experiência de atuação 

das instituições de assessoria que responderam aos questionários, as quais declararam ter 

iniciado a sua atuação na área de manejo florestal comunitário entre os anos de 2005 e 2009. 

 As principais atividades realizadas pelas instituições de assessoria são: (i) a 

execução técnica do manejo florestal; (ii) o fortalecimento das organizações sociais; (iii) a 

formação e treinamento para o manejo e uso múltiplo da floresta; (iv) o desenvolvimento 

das cadeias produtivas florestais; (v) a disseminação de boas práticas de manejo; (vi) a 

avaliação do potencial florestal para o manejo; (vii) a realização de inventários florestais; 

(viii) a elaboração de plano de manejo florestal; e (ix) a assessoria para a comercialização. 
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 As instituições de pesquisa foram citadas como atuantes nas ações de pesquisa, 

monitoramento e elaboração de inventários. Por sua vez, os órgãos governamentais foram 

citados apenas como agentes licenciadores. 

 As instituições de assessoria mencionaram realizar a “oferta de assistência técnica 

florestal”. Esta é uma modalidade de assistência técnica e extensão rural que ainda não está 

consolidada ou mesmo regulamentada de forma específica. O relatado pelos colaboradores, 

quanto ao que é realizado para promover o MFS Comunitário nas UC, aponta elementos 

importantes sobre a forma como deve ser conduzida esta assistência técnica florestal. Do que 

foi mencionado sobre o tema destacamos os seguintes pontos: 

✓ Devem ser conciliados conhecimento técnico e empírico com conhecimento local 

e vocações locais (IAAT). 

✓ O invés de apresentar um modelo operacional para extrair a madeira da floresta, 

deve-se busca ouvir como as comunidades fazem e como gostariam de fazer o 

manejo. E daí iniciar um diálogo para chegar a um consenso onde é possível 

observar os modos tradicionais, a legislação e as limitações operacionais 

relacionadas à floresta (IAAT). 

✓ Deve-se promover cadeias de negócios, a partir das demandas comunitárias, com 

avaliação do potencial da floresta e dos cenários, social, econômico e ambiental 

(IAAT). 

✓ São necessários projetos de desenvolvimento socioeconômico capazes de 

financiar a assessoria voltada a exploração florestal de uso múltiplo (IAAT). 

✓ Desenvolvimento de incubadora de empreendimentos florestais comunitários 

(IAAT). 

✓ Fortalecimento da gestão comunitária dos empreendimentos florestais, com apoio 

de técnicos e instituições de assessoria (IAAT). 

 Outro aspecto que merece destaque no manejo florestal comunitário é a capacidade 

dos atores envolvidos trabalharem em redes de parcerias, arranjos institucionais com entes 

governamentais, da sociedade civil organizada e comunitários. Sobre esse aspecto ressalto a 

manifestação exposta em um dos questionários:  

“Quando falamos de UCs, estamos nos referindo à floresta co-manejadas e não 

precisamos esperar apenas do governo e comunidades que assumam isso 

sozinhos... Governança é o processo que está por detrás e que relaciona-se com a 

presença de múltiplos atores (parceiros) que buscam na sua individualidade atingir 

objetivos comuns. Encontrar tais objetivos faz parte do processo, assim como, os 

parceiros certos para cada momento do processo” (IAAT). 
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4.2.2. Contribuição do Manejo Florestal Sustentável Comunitário para a gestão da 

UC e para a conservação da biodiversidade. 

 Para abordar as contribuições do manejo florestal sustentável comunitário para a 

conservação da biodiversidade e gestão das UC, é preciso considerar e contextualizar as 

pressões que foram apontadas como importantes para o MFS Comunitário. Foram citadas 

como principais pressões:  

“(…) o uso descontrolado dos recursos florestais (IAAT); a incompatibilidade com 

o calendário produtivo de outras atividades produtivas (IAAT); o furto de madeira 

em áreas de manejo (Gest); a comercialização dos produtos florestais (IAAT e 

Gest); a viabilidade econômica para os empreendimentos comunitários (IAAT); e 

a adequação do Plano de Manejo da UC para atender às especificidades do manejo 

florestal comunitário com fins madeireiros (Gest). 

 O manejo florestal comunitário foi definido em parte das respostas como importante 

instrumento do ordenamento territorial da UC. Corrobora com esta colocação o fato de os 

PMFS Comunitários serem compromissos de longo prazo das comunidades para o uso 

sustentável dos recursos florestais nas áreas escolhidas para tal. 

 Também foi destacado como aspecto relevante o aumento do engajamento 

comunitário nas ações de conservação dos recursos naturas a partir da maior participação 

dos beneficiários da UC no manejo comunitário. 

 Outras contribuições mencionadas que se relacionam com a gestão da UC: 

✓ O manejo florestal comunitário busca atender à demanda de geração de renda 

das famílias beneficiárias das UC (IAAT). 

✓ A implementação dos PMFS Comunitários demarca o território (IAAT). 

✓ A presença comunitária promove a vigilância da área (IAAT). 

✓ Trabalha-se a organização social (IAAT). 

✓ Contribui com o fortalecimento do sentimento de pertencimento na UC (IAAT). 

✓ Contribui para o financiamento do Plano de Manejo da UC – Flona Tapajós 

(Gest). 

✓ Favorece a proteção da UC (Gest). 

✓ Favorece o apoio à pesquisa (Gest). 

 Na abordagem sobre a contribuição do manejo comunitário para o controle do 

desmatamento nas UC destacou-se: 

✓ As áreas onde ocorrem as atividades de execução do manejo acabam se 

transformando em pontos de fiscalização (IAAT). 

✓ A movimentação de manejadores, em vários momentos durante o ano, é 

reconhecida por pessoas e instituições de fora, o que evidencia que a floresta está 



48 

sendo ocupada de forma sustentável por quem de fato é merecedor (IAAT). 

✓ O planejamento da atividade florestal apresenta-se como uma contraposição à 

exploração seletiva da floresta, que provocou a extinção de diversas espécies de 

ocorrência local (IAAT). 

✓ O envolvimento das famílias nas atividades de manejo reduz a necessidade de 

fazer desmatamentos para produção de mandioca e outras culturas (IAAT). 

✓ Comunidades empoderadas e cientes da importância de suas florestas em pé são 

mais propensas a monitorar e impedir usos ilegais (IAAT).  

✓ Entende-se que há uma relação em que, quando um comunitário se torna 

manejador e atua no manejo florestal, ele tem uma renda melhor e com isso 

diminui ou deixa de desmatar (Gest). 

4.2.3. Desafios da consolidação do Manejo Florestal Sustentável Comunitário em 

unidades de conservação 

 Em relação aos principais desafios postos para a consolidação do MFS Comunitário 

nas UC federais foram abordadas as dificuldades e necessidades para o estabelecimento e 

manutenção da organização comunitária na execução dessa atividade. Nesse contexto foram 

mencionados: 

✓ A necessidade de serem mantidos diálogos transparentes, que façam com que 

comunitários se mantenham motivados, compreendam as limitações do 

empreendimento, tenham em mente os objetivos comuns e as metas para alcança-

los (IAAT). 

✓ A necessidade de fortalecimento das organizações comunitárias (IAAT); 

✓ A motivação para que mais comunitários assumam cargos de liderança no manejo 

(IAAT). 

✓ A promoção do envolvimento de jovens e mulheres (IAAT). 

✓ A estruturação da atividade florestal como atividade de desenvolvimento 

econômico coletivo (IAAT). 

✓ O desafio de trabalhar a organização social para a execução do manejo florestal 

ao mesmo tempo em que se forma o capital social empreendedor e se resolve 

conflitos sociais e ambientais (IAAT). 

✓ O desafio de conciliar manejo florestal madeireiro e não madeireiro para as 

mesmas áreas (IAAT). 

 Entre os desafios apontados nas respostas estão também gargalos historicamente 

evidenciados na consolidação do manejo florestal comunitário, tais como: (i) a regularização 

fundiárias das áreas de manejo; (ii) a falta de condições adequadas de logística e 

infraestrutura; (iii) a carência de meios adequado de financiamento e fomento, o que reflete 

da falta de insumos e capital; e (iv) a baixa capacidade técnica dos manejadores. 
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 Os desafios citados que podem ser atribuídos ao atual momento dos PMFS 

Comunitários estão diretamente relacionados à estruturação da organização social para o 

trabalho coletivo e à adequação dos instrumentos de gestão das UC para a atividade de 

manejo. Neste sentido foram feitas as seguintes colocações: 

✓ Um dos desafios relaciona-se em orquestrar todos os interesses e criar um 

planejamento estratégico conjunto em que cada instituição entra com expertise, 

recurso humano, financeiro, motivação e transparência (IAAT). 

✓ Existem instituições que podem oferecer assistência, mas que não sabem tudo e 

não possuem todos os recursos necessários; por outro lado, existem meio de 

captar recursos e projetos. Existe vontade política e institucional do governo, 

mesmo que ainda com barreiras. Então, os desafios não estão relacionados ao 

que tem que ser feito, mas em como alcançar isso com tantos atores interagindo 

– ou deixando de interagir entre si (IAAT). 

✓ O principal desafio é manter uma área destinada para o Manejo Florestal com 

estabilidade e segurança para garantir o ciclo de corte e o planejamento de longo 

prazo (IAAT). 

✓ Apresenta-se, como desafio, replicar os acertos obtidos nas experiências de 

manejo florestal comunitário, como realizado na Flona Tapajos (IAAT). 

✓ Faz-se necessário trabalhar no sentido de trazer benefícios diretos e indiretos 

para todos os moradores da UC (Gest). 

 Como estratégia para a superação dos diversos desafios citados, foram destacadas as 

necessidades de avanços no estabelecimento de parcerias, no fortalecimento de arranjos 

comunitários e institucionais e nas discussões envolvendo comunidades, governo, parceiros 

e demais atores necessários. 

4.2.4. Gestão participativa para o Manejo Florestal Sustentável Comunitário 

 Quanto a gestão participativa no manejo florestal comunitário, as respostas 

evidenciaram a necessidade de melhorar o envolvimento comunitário e a atuação dos 

conselhos das UC no planejamento participativo dos PMFS Comunitários. Também foram 

feitas considerações sobre o grau de interferência das instituições de apoio e assessoria 

técnica nas instâncias de decisão comunitária. 

 A necessidade de preparação prévia da comunidade para o planejamento comunitário 

foi um ponto bastante destacado, como também a forma de comunicação envolvida nesse 

processo. Foi sugerido que o repasse de informações às comunidades fosse realizado de 

forma lúdica, que se estabelecesse mecanismos de trocas de informações nos quais se possa 

“ouvir o que os participantes acharam do planejamento para aprimorar as futuras 
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atividades” e que, ao final do processo, os comunitários percebam e compreendam a 

importância de sua participação nas etapas de planejamento. 

 Uma colocação que merece atenção e reflexão foi a de que, durante o processo de 

planejamento participativo, deve-se “evitar que elites comunitárias dominem o discurso; 

para isso é preciso ter um bom mediador (neutro), criar espaços em que todos ou a maioria 

possa se manifestar de forma mais livre (não coerciva), como em grupos de trabalhos com 

facilitadores... Nesse sentido, observa-se a importância que comunitários tenham espaço 

apenas deles – sem interferência de atores externos – para tomada de decisão. A presença 

de instituições externas pode fortalecer elites comunitárias e impedir que outros 

comunitários se manifestem” (IAAT). 

 Outras considerações que marcaram a abordagem sobre o aprimoramento do 

planejamento e da gestão participativos foram:  

✓ A transparência em relação ao status do processo de planejamento e gestão do 

manejo florestal (IAAT). 

✓ Não se pode permitir o envolvimento de empresas privadas no Manejo Florestal 

Comunitário (IAAT). 

✓ Outra maneira de tornar a atividade florestal mais atrativa aos comunitários está 

na simplificação do licenciamento da atividade florestal que é capaz de dar 

agilidade a geração de renda (Gest). 

 Em relação ao aprimoramento da atuação dos conselhos gestores das UC, foi 

destacada a importância dos conselheiros serem preparados para o planejamento: “Se 

compromissos forem assumidos por parte dos conselheiros é importante que haja 

engajamento, bem como, monitoramento e avaliação de forma transparente com todos 

envolvidos” (IAAT). Também foi sugerido que os PMFS Comunitários devem ser 

submetidos à aprovação do Conselhos da UC. 

4.2.5. Fatores importantes sugeridos para constar em normas técnicas para 

elaboração e execução de Planos de Manejo Florestal Sustentável 

Comunitários 

 Como elementos importantes a serem tratados nas normas técnicas de elaboração e 

execução dos PMFC comunitários foram sugeridos:  

✓ Mecanismos de empoderamento da comunidade (IAAT). 

✓ Parcerias com organizações com atuação e apoio ao manejo florestal 

comunitário (IAAT). 

✓ Mecanismos de incentivo a capacitação e pesquisa (IAAT). 
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✓ Fiscalização contínua e orientadora por parte do ICMBio (IAAT). 

✓ Sistema de controle e conversões simplificada para quem beneficia a madeira no 

campo (IAAT). 

✓ Todo Manejo Florestal Comunitário não poderá começar com área maior do que 

500 hectares e só poderá aumentar sua UPA quando comprovada a sua 

capacidade técnica e de gestão (IAAT). 

✓ Para casos específicos, deve haver uma distância mínima dos PMFS 

Comunitários das terras indígenas (Gest). 

✓ Mecanismos para incentivo ao manejo florestal de produtos não madeireiros 

(óleos, cipós, castanha, cascas, resinas, frutos e outros), com a previsão de 

retorno a área manejada para a extração destes produtos (Gest). 

✓ Previsão de criação de comitê envolvendo os diferentes atores (IAAT). 

✓ Mecanismos para manter o diálogo e o fluxo de informações (IAAT). 

4.2.6. Outras informações e considerações relevantes apresentadas nos 

questionários 

 Por fim, vale também destacar outras contribuições apresentadas nos questionários 

que são relevantes para a discussão sobre aprimoramento do Manejo Florestal Comunitário 

nas unidades de conservação: 

✓ Se não houver entendimento para acelerar os licenciamentos do manejo 

comunitário, estas áreas continuarão sendo exploradas de maneira 

descontroladas e ou exploradas ilegalmente por agentes externos às comunidades 

que na maioria dos casos causam grandes danos a floresta e pouco retorno pelo 

produto extraído pelas comunidades (IAAT). 

✓ É importante que se estabeleça um marco regulatório para a comercialização, de 

maneira a facilitar o acesso a mercados, bem como tornar os valores pagos pelos 

produtos mais justos (IAAT). 

✓ Se faz necessária a criação de linhas e credito para o fomento da realização do 

manejo florestal comunitário (IAAT). 

✓ É importante que o ICMBio mantenha um cadastro de consultores e instituições 

habilitadas para atuar em conjunto com as organizações que pretendem 

desenvolver o Manejo Florestal Comunitário (IAAT). 

✓ É necessário criar um empreendimento florestal que possa absorver a madeira de 

Manejo Florestal Comunitário e praticar preços justos (IAAT). 

✓ É importante manter uma rede de empreendimentos comunitários para trocas de 

experiência e fortalecimento do manejo florestal comunitário (IAAT). 

✓ Com apoios externos e avanços na agenda, podemos dizer que o MFS 

Comunitário em UC é manifestação dos modos e saberes tradicionais das 

populações dessas áreas combinado com conhecimento técnico, empírico, 

institucional e legal da atividade (IAAT). 

✓ O ICMBio deveria melhorar o quadro de recursos humanos da COPROD e 
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também nas Coordenações Regionais para desenvolver esta atividade em mais 

unidades de uso sustentável (Gest). 

4.3. Material institucional com Proposta de normativa técnica para 

elaboração de Plano de Manejo Florestal Sustentável Comunitário em 

unidades de conservação federais das categorias Resex, RDS e Flona. 

 Como principal produto do presente trabalho de conclusão é apresentado, no 

apêndice A, uma proposta de normativa técnica para elaboração de Plano de Manejo 

Florestal Sustentável Comunitário em unidades de conservação federais das categorias 

Resex, RDS e Flona. Esta minuta de normativa será submetida à Coordenação Geral de 

Populações Tradicionais – CGPT e à Diretoria de Ações Socioambientais e Consolidação 

Territorial em Unidades de Conservação – DISAT do ICMBio para análise, avaliação e 

subsídio à elaboração de Instrução Normativa, Portaria do Instituto ou outro instrumento 

legal mais adequado. 

 Na proposta de texto normativo aqui apresentada buscou-se contemplar as 

especificidades do manejo florestal sustentável comunitário que vão além dos critérios 

técnicos atualmente estabelecidos nas normativas legais, como a importância do processo de 

planejamento participativo, a diversidade de formas tradicionais de uso múltiplo dos 

recursos florestais e, principalmente, a necessidade dos instrumentos de planejamento 

adaptarem-se às mudanças e nuances dos contextos sociais, ambientais e econômicos. Isto 

porque, para alcançar sucesso, os PMFS Comunitários devem obrigatoriamente ter grande 

aderência aos instrumentos de gestão das UC onde estes são executados. 

 Neste sentido, o material elaborado incorpora em suas diretrizes e normas, critérios 

de planejamento participativo e manejo adaptativo tendo como referencial os “Padrões 

Abertos para a Prática da Conservação” elaborados pela Conservation Measures 

Partnerships – CMP, bem como, atende aos critérios técnicos estabelecidos em Lei, pelo 

Ministério do Meio Ambiente e pelo Conama. O texto está estruturado atendendo ao Manual 

de Redação da Presidência da República (Brasil, 2002), conforme descrito a seguir: 

 I. Parte preliminar do instrumento normativo contendo: 

✓ Epigrafe: designada de forma genérica como “instrumento normativo”. 

✓ Ementa: a qual apresenta como síntese do documento a regulamentação, no 

âmbito do ICMBio, das diretrizes e procedimentos técnicos para a elaboração de 

PMFS Comunitários no interior de Resex, RDS e Flona. 
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✓ Preâmbulo: em nome do Presidente do ICMBio, o qual é a autoridade investida 

para o ato normativo em questão. Também relaciona a legislação pertinente ao 

tema. 

✓ Âmbito de aplicação: estabelecido no artigo primeiro e parágrafo único. 

 II. Parte normativa, contendo: 

✓ Conceito e definições (Art. 2º). 

✓ Diretrizes técnicas (Art. 3º). 

✓ Parâmetros técnicos (Art. 4º). 

✓ Disposições finais (Art. 5º ao Art. 7º). 

III. Anexo I: Procedimentos técnicos para elaboração de Plano de Manejo Florestal 

Sustentável Comunitário. 

 Este Anexo está estruturado em 2 capítulos. No Capítulo I constam os elementos de 

planejamento a serem definidos pela comunidade e no Capítulo II é descrita a estrutura 

básica para o documento técnico do PMFS Comunitário. Observa-se que, este último 

capítulo traz elementos da Norma de Execução Ibama N° 1, de 24/04/2007, buscando dar 

coerência entre as normas federias referentes ao tema. 

 No capítulo I, o buscou-se abordar o modelo conceitual de planejamento adotado no 

Miradi, de modo propiciar aos PMFS Comunitários em UC uma maior aderência à projetos 

de conservação e manejo adaptativo. A seguir apresentamos o modelo conceitual proposto 

de forma simplificada e exemplificação. 

 

FIGURA 6. Modelo conceitual proposto para a elaboração de PMFS Comunitário. 
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FIGURA 7. Exemplo de aplicação do modelo conceitual proposto para a 

elaboração de PMFS Comunitário. 

IV. Anexo II: Procedimentos técnicos para elaboração de Plano Operacional Anual. 

 Este anexo tem a mesma estrutura em 2 capítulos, como adotada no anexo I, sendo 

repetidos os elementos pertinentes. 

V. Anexo III: Estrutura básica para relatório de execução do Plano Operacional Anual 

(POA). 

 Na estrutura básica de relatório proposta, buscou-se abordar como elementos de 

monitoramento os principais indicadores ambientais, sociais e econômicos a serem 

acompanhados e sistematizados, de modo a proporcionar uma base de informações 

comparativas para o conjunto de PMFS Comunitários em UC federais. Buscou-se ainda 

indicar a verificação de resultados dos POA e sua correspondência com a cadeia de 

resultados do PMFS Comunitário. Foram também abordados elementos que subsidiam as 

adequações e mudanças de rumo visando a melhoria do manejo e necessárias para a 

elaboração dos próximos POA. 

 Por fim, a exemplo dos trâmites para publicação da IN ICMBio Nº 16/2011, o 

material institucional elaborado com as contribuições deste Trabalho de Conclusão de Curso 

deverá ser submetida à consulta pública para avaliação e contribuições de especialistas, de 

profissionais da área, de comunitários, de apoiadores e da sociedade em geral. Vencidas essas 

etapas, o texto final poderá, por interesse do Poder Executivo, ser publicado na forma de 

Portaria do ICMBio, Instrução Normativa, Norma de Execução ou outro instrumento 

normativo que se mostrar mais adequado. 
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5. CONCLUSÕES 

 O Manejo Florestal Sustentável Comunitário vem, a cada dia, sendo melhor 

entendido como uma importante estratégia de conservação para as UC de uso sustentável, 

dada a participação efetiva das famílias das populações tradicionais reconhecidas como 

beneficiárias. Corrobora esse entendimento a percepção de que a presença dos comunitários 

na floresta, para realização de atividades de uso sustentável, inibe a exploração ilegal de 

madeira e fortalece as ações de comando e controle realizadas pelos órgãos ambientais. 

Contribuem também para o maior conhecimento sobre a floresta – promovido pela 

realização dos inventários florestais obrigatórios – e o monitoramento dos recursos e da 

biodiversidade nas áreas manejadas. Essas práticas são importantes ferramentas que, 

integradas as demais ações gerenciais realizadas na UC, contribuem para fortalecer e 

consolidar a gestão dessas áreas protegidas. 

 O manejo florestal sustentável realizado por famílias beneficiárias de UC federais 

tem apresentado aumento expressivo na última década, passando de uma área autorizada 

para exploração, em 2006, de 100 ha e um volume de 2.900 m³ de madeira em toras, para 

um total de 2.063 ha e volume estimado de 49.600 m³ em 2016. O sucesso até agora 

alcançado se baseia em – e demanda – avanços na adequação e agilidade dos processos de 

licenciamento dos planos de manejo florestal sustentável comunitários e na qualificação da 

mão-de-obra dos manejadores e dos profissionais de assessoramento técnicos para o manejo 

comunitário. 

 Entre as UC federais, destacam-se os arranjos institucionais adotados na execução do 

manejo florestal comunitário na Resex Verde para Sempre, Estado do Pará, e na Resex Ituxi, 

município de Lábrea, Sul do Amazonas. Nesses empreendimentos florestais comunitários 

foram integradas expertises de instituições de apoio nas áreas de qualificação técnica para o 

manejo florestal, organização social para as atividades produtivas e administrativas e apoio 

para a comercialização dos produtos florestais. Sem este conjunto de esforços articulados, 

poucos avanços seriam possíveis no processo de implementação do manejo comunitário 

nestas UC. 

 Sobre as percepções de atores que atuam no manejo florestal comunitário, coletadas 

neste trabalho, são merecedoras de um destaque especial: (i) a demanda por projetos de 

desenvolvimento socioeconômico capazes de financiar a assessoria voltada a exploração 

florestal de uso múltiplo; (ii) o entendimento de que o manejo florestal comunitário 

contribuiu com o fortalecimento do sentimento de pertencimento na UC; (iii) a necessidade 
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de serem mantidos diálogos transparentes, que façam com que comunitários se mantenham 

motivados, que compreendam as limitações do empreendimento e que tenham em mente os 

objetivos comuns e as metas para alcança-los; (iv) a necessidade de um sistema de controle 

simplificado para quem beneficia a madeira no campo; (v) a necessidade de mecanismos 

para incentivo ao manejo florestal de produtos não madeireiros (óleos, cipós, castanha, 

cascas, resinas, frutos e outros), com a previsão de retorno a área manejada (explorada) para 

a extração destes produtos; e (vi) a importância de se estabelecer um marco regulatório para 

a comercialização, de maneira a facilitar o acesso a mercados, bem como, tornar os valores 

pagos pelos produtos mais justos.  

 Cabe salientar o fato de as instituições de assessoria mencionarem atuar na “oferta 

de assistência técnica florestal”. Porém, esta modalidade de assistência técnica e extensão 

rural ainda não está consolidada ou mesmo regulamentada de forma específica.  

 Historicamente, o contexto do manejo florestal comunitário tem demandado 

adequações nos procedimentos de licenciamento, visando maior agilidade e simplificação 

dos processos. Porém, atualmente, outros fatores também ficaram evidenciados no caso 

específico do manejo comunitário realizado em UC, tais como: (i) a necessidade de maior 

integração entre os PMFS Comunitário e os instrumentos de gestão da UC; (ii) a promoção 

do planejamento participativo; (iii) a incorporação de elementos de manejo e planejamento 

adaptativo face à dinâmica das comunidades e dos fatores que atuam como ameaças sobre a 

floresta.  

 Portanto, frente a crescente demanda por implementação do manejo florestal 

sustentável comunitário nas UC federais e a organização cada vez mais expressiva dos 

grupos de parceiros e apoiadores dessa atividade, o momento atual apresenta-se bastante 

oportuno para que o ICMBio estabeleça instrumentos normativos que respondam com mais 

rapidez e eficiência ao avanço e consolidação dessa iniciativa de produção sustentável. 
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PROPOSTA DE NORMATIVA PARA ELABORAÇÃO DE PLANO DE 

MANEJO FLORESTAL SUSTENTÁVEL – PMFS COMUNITÁRIO 

POR POPULAÇÕES TRADICIONAIS BENEFICIÁRIAS DE 

RESERVAS EXTATIVISTAS (RESEX), RESERVAS DE 

DESENVOLVIMENTO SUSTENTÁVEL (RDS) E FLORESTAS 

NACIONAIS (FLONA) 
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MINISTÉRIO DO MEIO AMBIENTE 

INSTITUTO CHICO MENDES DE CONSERVAÇÃO DA BIODIVERSIDADE 

 

INSTRUMENTO NORMATIVO Nº ##, DE ## DE (MÊS) DE 2017. 

 

Regulamenta no âmbito do ICMBio as 

diretrizes e procedimentos técnicos para a 

elaboração de Planos de Manejo Florestal 

Sustentável (PMFS) Comunitários para 

exploração de recursos florestais no interior 

de Reserva Extrativista, Reserva de 

Desenvolvimento Sustentável e Floresta 

Nacional. 

 

O PRESIDENTE DO INSTITUTO CHICO MENDES DE CONSERVAÇÃO DA 

BIODIVERSIDADE – ICMBio, no uso das atribuições que lhe confere o art. 24, do Capítulo 

VI, do Anexo I do Decreto nº 8.974, de 24 de janeiro de 2017, o qual aprovou a Estrutura 

Regimental do Instituto Chico Mendes, publicado no Diário Oficial da União no dia 25 de 

janeiro de 2017. 

 

Considerando a Lei nº 9.985, de 18 de julho de 2000, que institui o Sistema Nacional de 

Unidades de Conservação da Natureza, regulamentada pelo Decreto nº 4.340, de 22 de 

agosto de 2002;  

 

Considerando-se a Lei nº 11.516, de 28 de agosto de 2007, que dispõe sobre a criação do 

Instituto Chico Mendes de Conservação da Biodiversidade;  

 

Considerando a Lei nº 11.284, de 2 de março de 2006, que dispõe sobre a gestão de florestas 

públicas e o Decreto nº 6.063, de 20 de março de 2007, que a regulamenta; 

 

Considerando a Lei nº 12.651, de 25 de maio de 2012, que dispõe sobre a proteção da 

vegetação nativa e dá outras providências; 

 

Considerando Decreto nº 8.974 de 24 de janeiro de 2017, ANEXO I, em seu artigo 2º inciso 

VII que define as finalidades do ICMBio, dentre as quais se inclui a possibilidade de 

execução, direta ou indiretamente, a utilização econômica dos recursos naturais nas 

Unidades de Conservação federais; 

 

Considerando a Instrução Normativa / ICMBio Nº 16, de 4 de agosto de 2011, que regula no 

âmbito do Instituto Chico Mendes, as diretrizes e os procedimentos administrativos para a 

aprovação do Plano de Manejo Florestal Sustentável (PMFS) comunitário para exploração 

de recursos madeireiros no interior de Reserva Extrativista, Reserva de Desenvolvimento 

Sustentável e Floresta Nacional. 

 

Considerando a Instrução Normativa / MMA Nº 05, de 11 de dezembro de 2006 que dispõe 

sobre procedimentos técnicos para elaboração, apresentação, execução e avaliação técnica 
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de Planos de Manejo Florestal Sustentável - PMFS nas florestas primitivas e suas formas de 

sucessão na Amazônia Legal, e dá outras providências; 

 

Considerando a resolução Conama Nº 406, de 02 de fevereiro de 2009, que estabelece 

parâmetros técnicos a serem adotados na elaboração, apresentação, avaliação técnica e 

execução de Plano de Manejo Florestal Sustentável - PMFS com fins madeireiros, para 

florestas nativas e suas formas de sucessão no bioma Amazônia;  

 

Considerando a Instrução Normativa / Ibama Nº, 21, de 24 de dezembro de 2014, que institui 

o Sistema Nacional de Controle da Origem dos Produtos Florestais – Sinaflor, em 

observância ao disposto no art. 35 da Lei nº 12.651, de 2012, com a finalidade de controlar 

a origem da madeira, do carvão e de outros produtos e subprodutos florestais e integrar os 

respectivos dados dos diferentes entes federativos; e 

 

Considerando a necessidade de normatizar os procedimentos técnicos para a elaboração de 

PMFS Comunitários para exploração de recursos madeireiros no interior de Reserva 

Extrativista, Reserva de Desenvolvimento Sustentável e Floresta Nacional, de modo a 

promover a observância ao Plano de Manejo e demais normativas de gestão da Unidade de 

Conservação, bem como, estabelecer diretrizes técnicas que atendam às especificidades do 

manejo florestal comunitário em Unidades de Conservação federais, 

 

RESOLVE: 

CAPÍTULO I 

DA DISPOSIÇÕES PRELIMINARES 

Art. 1º O presente normativo institucional estabelece no âmbito do ICMBio as diretrizes e 

procedimentos técnicos para a elaboração de Plano de Manejo Florestal Sustentável (PMFS) 

Comunitário para exploração de recursos florestais no interior das Unidades de Conservação 

(UC) das categorias Reserva Extrativista (Resex), Reserva de Desenvolvimento Sustentável 

(RDS) e Floresta Nacional (Flona). 

Parágrafo único. Os procedimentos técnicos para elaboração de PMFS Comunitário para 

exploração de recursos florestais no interior de Resex, RDS e Flona, respectivos 

Planos Operacionais Anuais (POA) e Relatórios de Execução dos POA, fazem parte 

integrante do presente normativo, na forma dos anexos I, II e III. 

Art. 2º Para fins deste instrumento normativo entende-se por: 

I –  Manejo Florestal Sustentável Comunitário: todas as atividades de administração da 

floresta para a obtenção de benefícios econômicos, sociais e ambientais, respeitando-

se os mecanismos de sustentação do ecossistema objeto do manejo, os objetivos de 

criação e instrumentos de gestão da UC, e tendo como propósito fundamental 

melhorar as condições de vida das populações tradicionais, a partir de sua própria 

realidade e de suas próprias perspectivas e visando a sustentabilidade no uso dos 

recursos naturais. 
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II –  Plano de Manejo Florestal Sustentável Comunitário: documento técnico orientador 

que contém as diretrizes e procedimentos para a administração da floresta, visando à 

obtenção de benefícios econômicos, sociais e ambientais, observada a definição de 

manejo florestal sustentável prevista no art. 3º, inc. VI, da Lei nº 11.284 de 2 de 

março de 2006. 

III – Plano Operacional Anual (POA): documento técnico contendo as informações 

definidas em suas diretrizes técnicas, com a especificação das atividades a serem 

realizadas para exploração de uma safra, a qual compreende as atividades pré-

exploratórias, de exploração florestal e destinação dos produtos florestais, tendo 

como referência o intervalo de tempo de 12 (doze) meses. 

IV – Ciclo de corte: período de tempo, em anos, entre sucessivas colheitas de produtos 

florestais madeireiros ou não-madeireiros numa mesma área. 

V – Unidade de Produção Anual (UPA): subdivisão da Área de Manejo Florestal 

destinada a ser explorada em uma safra a qual corresponde ao período de um ano. 

VI – Unidade de Trabalho (UT): subdivisão operacional da Unidade de Produção Anual. 

VII – Área de Manejo Florestal (AMF): área que compõe o PMFS Comunitário de uma 

instituição proponente/detentora, podendo ser contígua ou não. 

VIII – Área de efetiva exploração florestal: área efetivamente explorada na UPA, 

considerando a exclusão das áreas de preservação permanente, inacessíveis, de 

infraestrutura e outras eventualmente protegidas. 

IX – Resíduos da exploração florestal: galhos, sapopemas e restos de troncos e árvores 

caídas, provenientes da exploração florestal, que podem ser utilizados como produtos 

secundários do manejo florestal para a produção de madeira, energia ou outra 

destinação mais adequada. 

X – Regulação da produção florestal: procedimento que permite estabelecer o equilíbrio 

entre a intensidade de corte e o tempo necessário para o restabelecimento do volume 

extraído da floresta, de modo a garantir a produção florestal contínua. 

XI – Diâmetro à Altura do Peito (DAP): medida de diâmetro de uma árvore medida a 

altura de 1,30 m do solo. 

XII – Diâmetro Mínimo de Corte (DMC): diâmetro mínimo de uma árvore a partir do qual 

é permitido seu corte em um PMFS Comunitário. 

XIII – Intensidade de corte: volume comercial das árvores a serem derrubadas para 

aproveitamento, estimado por meio de equações volumétricas previstas no PMFS 

Comunitário e com base nos dados do inventário florestal a 100%, expresso em 

metros cúbicos por unidade de área (m³/ha) de efetiva exploração florestal e calculada 

para cada unidade de trabalho (UT). 

XIV – Inventário Florestal Amostral: levantamento de informações qualitativas e 

quantitativas sobre determinada floresta, utilizando do processo de amostragem. 

XV – Inventário Florestal a 100%: levantamento de informações qualitativa e quantitativas 

da UPA destinado ao planejamento da exploração florestal no respectivo POA. 

XVI – Inventário Florestal Contínuo: sistema de inventário florestal por meio do qual 

parcelas permanentes são instaladas e periodicamente medidas, ao longo do ciclo de 

corte, para produzir informações sobre o crescimento e a produção da floresta. 



66 

XVII – Relatório de execução do Plano Operacional Anual: Documento a ser encaminhado 

pela instituição detentora para o ICMBio ao final da execução do POA como a 

descrição das atividades realizadas e o volume explorado na UPA de forma a 

apresentar além dos aspectos técnicos da execução do manejo florestal, o 

entendimento do grupo de manejadores, as mudanças no uso sustentável da floresta, 

nas ameaças e nos fatores contribuintes e os progressos alcançados no manejo. 

CAPÍTULO II 

DAS DIRETRIZES TÉCNICAS DO MANEJO FLORESTAL SUSTENTÁVEL 

COMUNITARIO EM UNIDADES DE CONSERVAÇÃO FEDERAIS DAS 

CATEGORIAS RESEX, RDS E FLONA 

Art. 3º As atividades de manejo florestal sustentável comunitário em Resex, RDS e Flona e 

respectivos PMFS Comunitários obedecerão às seguintes diretrizes técnicas: 

I – Observância ao Plano de Manejo e demais instrumentos de gestão dos recursos 

naturais da UC na qual está inserido, especialmente quanto ao zoneamento para 

atividade florestal com fins madeireiros e não madeireiros, normas comunitárias para 

uso sustentável dos recursos naturais, contexto social das populações tradicionais 

beneficiárias e prioridades para gestão da UC. 

II – A participação efetiva das populações tradicionais beneficiárias da UC no 

planejamento e execução das atividades do manejo comunitário sustentável. 

III – Promover e viabilizar o apoio técnico e assessoria necessários para o planejamento e 

execução do PMFS Comunitário, principalmente quanto à organização social e 

administrativa, à execução das atividades de exploração florestal e à comercialização 

dos produtos oriundos do manejo florestal sustentável comunitário.  

IV – Incentivar o estabelecimento de arranjos para apoio técnico, envolvendo as expertises 

das diversas áreas do conhecimento necessárias ao manejo florestal comunitário. 

V – O planejamento das atividades de manejo da floresta pelas populações tradicionais 

beneficiárias deverá observar conceitos e critérios de manejo adaptativo de forma 

que o PMFS Comunitário incorpore as mudanças e nuances dos contextos social, 

ambiental e econômico da UC. 

VI – Conciliar o conhecimento técnico e empírico com o conhecimento das populações 

tradicionais e vocações locais para o uso sustentável da floresta, de modo que o 

PMFS Comunitário atenda aos anseios e capacidades comunitárias e otimize os 

recursos disponíveis. 

VII – Promover o conhecimento sobre a floresta visando e uso múltiplo dos recursos 

florestais e a integração entre atividades para a produção madeireira e não madeireira 

em todo planejamento e execução do manejo florestal sustentável comunitário. 

VIII – Promover a transparência em todo o processo de planejamento, execução e gestão do 

manejo florestal comunitário, visando o empoderamento comunitário e o 

fortalecimento da sensação de pertencimento pelos envolvidos. 
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CAÍTULO III 

DOS PARÂMETOS E REQUISITOS TÉCNICOS PARA O MANEJO FLORESTAL 

SUSTENTÁVEL COMUNITARIO EM UNIDADES DE CONSERVAÇÃO FEDERAIS 

DAS CATEGORIAS RESEX, RDS E FLONA 

Art. 4º Atendendo ao estabelecido nas Instruções Normativas do Ministério do Meio 

Ambiente Nº 5, de 11/12 /2006, Nº 2, de 27/06/2007 e Nº 1, de 12/02/2015, e na Resolução 

Conama Nº 406, de 06/02/2009, os PMFS Comunitários em Resex, RDS e Flona elaborados 

no âmbito deste Instrumento Normativo adotarão os parâmetros e requisitos técnicos a 

seguir: 

I – Quanto aos produtos decorrentes do manejo, o PMFS Comunitário poderá ter por 

objetivo a produção madeireira, de produtos não madeireiros ou o uso múltiplo da 

floresta. Sendo incentivado o uso múltiplo da floresta com ênfase nas cadeias de 

produtos da sociobiodiversidade que a área apresentar maior aptidão. 

II – Para o PMFS Comunitário destinado à produção madeireira, a intensidade de corte 

será definida de forma a propiciar a regulação da produção florestal com base na 

estimativa da capacidade produtiva da floresta, definida pelo estoque comercial 

disponível em m³/ha, considerando: 

a) os resultados do inventário florestal amostral da Área de Manejo Florestal; e 

b) os critérios de seleção de árvores para o corte previstos no PMFS 

Comunitário. 

III – Para o Arraste de toras na floresta, o PMFS Comunitário poderá prever a utilização 

de maquinas. Neste caso serão observados os parâmetros técnicos a seguir: 

a) ciclo de corte inicial de no mínimo 25 anos e no máximo 35 anos; 

b) intensidade máxima de corte de 30 m³/ha com ciclo de corte inicial de 35 anos. 

IV – No caso do PMFS Comunitário não prever a utilização de máquinas para o arraste de 

toras na floresta, os seguintes parâmetros técnicos serão observados: 

a) ciclo de corte mínimo de 10 anos; 

b) intensidade máxima de corte de 10 m³/ha, com ciclo de corte mínimo de 10 

anos. 

V – O Diâmetro Mínimo e Corte (DMC) será estabelecido por espécie comercial manejada, 

mediante estudos que observem as diretrizes técnicas disponíveis, considerando 

conjuntamente: 

a) distribuição diamétrica do número de árvores por unidade de área (nº/ha), a 

partir de 10 cm de Diâmetro à Altura do Peito (DAP), resultado do inventário 

florestal amostral da Área de Manejo Florestal; 

b) outras características ecológicas que sejam relevantes para a sua regeneração 

natural; 

c) o uso a que se destinam. 

VI – Considera-se o DMC de 50 cm para todas as espécies para as quais ainda não foi 

estabelecido DMC específico. 
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VII – Nos casos em que, o Instituto Brasileiro do Meio Ambiente – Ibama, ou o órgão 

ambiental Estadual relacionado à UC, tiver adotado DMC por espécies, estes deverão 

ser considerados no PMFS Comunitário. 

VIII – Para o planejamento do POA, a intensidade de corte observará os seguintes 

parâmetros: 

a) manutenção de pelo menos 10% do número de árvores por espécie, na área de 

efetiva exploração da UPA, que atendam aos critérios de seleção para corte 

indicados no PMFS Comunitário, respeitado o limite mínimo de manutenção de 

3 árvores por espécie por 100 ha, em cada UT; e 

b) manutenção de todas as árvores das espécies cuja abundância de indivíduos 

com DAP superior ao DMC seja igual ou inferior a 3 árvores por 100 hectares 

de área de efetiva exploração da UPA, em cada UT. 

IX – Quando no planejamento do POA constarem espécies relacionadas na “Lista 

Nacional Oficial de Espécies da Flora Ameaçadas de Extinção", classificadas na 

categoria Vulnerável – VU, no bioma amazônico, deverão ser considerados os 

seguintes critérios: 

a) manutenção de, pelo menos, 15% (quinze por cento) do número de árvores 

por espécie VU, na área de efetiva exploração da UPA, que atendam aos critérios 

de seleção para corte indicados no PMFS Comunitário, respeitando a 

distribuição nas classes de DAP, de acordo com o perfil da população existente 

na UPA e respeitado o limite mínimo de manutenção de 4 (quatro) árvores por 

espécie VU por 100 ha (cem hectares), em cada UT; e 

b) manutenção de todas as árvores das espécies cuja abundância de indivíduos 

com DAP superior ao DMC seja igual ou inferior a 4 (quatro) árvores por 100 

ha (cem hectares) de área de efetiva exploração da UPA, em cada UT. 

X – A adoção das medidas indicadas nos Planos de Ação Nacionais para Conservação de 

Espécies Ameaçadas de Extinção – PAN, quando existentes, será obrigatória no 

PMFS Comunitário. 

XI – É obrigatória a adoção de procedimentos que possibilitem o controle da origem da 

produção por meio do rastreamento da madeira das árvores exploradas, desde a sua 

localização na floresta até o seu local de desdobramento ou de destinação para uso 

e/ou comercialização. 

XII – Para a elaboração do PMFS Comunitário serão observados os períodos de restrição 

das atividades de corte e extração florestal no período chuvoso estabelecido pelo 

órgão ambiental do Estado no qual a UC está localizada. 

XIII – O PMFS Comunitário poderá prever o aproveitamento de resíduos, tais como galhos 

e sapopemas, provenientes das árvores exploradas. Para tal deverão ser descritos os 

métodos e procedimentos a serem adotados para a extração e mensuração dos 

resíduos da exploração florestal, assim como o uso a que se destinam. 

XIV – O volume autorizado para aproveitamento de resíduos da exploração florestal, no 

primeiro ano, ficará limitado a 1 m³ de resíduo por metro cúbico de tora autorizada, 

ou definido por meio de cubagem. A partir do segundo ano de aproveitamento dos 

resíduos da exploração florestal, a autorização somente será emitida com base em 

relação dendrométrica desenvolvida para a área de manejo ou em inventário de 

resíduos, definidos conforme diretriz técnica. 
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XV – O volume de resíduos da exploração florestal não será computado na intensidade de 

corte prevista no PMFS Comunitário e no POA para a produção de madeira. 

CAPÍTULO IV 

DAS DISPOSIÇÕES FINAIS E TRANSITÓRIAS 

Art. 5º Os PMFS Comunitários e respectivos POA serão cadastrados e homologados no 

Sistema Nacional de Controle da Origem dos Produtos Florestais – Sinaflor atendendo ao 

estabelecido na IN Ibama Nº 21, de 24/12/2014. 

Art. 6º. As situações não previstas neste normativo institucional serão analisadas pela 

Diretoria de Ações Socioambientais e Consolidação Territorial em Unidades de 

Conservação, e posteriormente submetidas à apreciação do Presidente do ICMBio, que se 

manifestará conclusivamente. 

Parágrafo único. As dúvidas jurídicas relativas à aplicação deste normativo institucional 

deverão ser apresentadas à Procuradoria Federal Especializada junto ao ICMBio, na 

forma de quesitos. 

Art. 7º Este Instrumento Normativo entra em vigor na data de sua publicação. 

 

 

 

 

 

NOME  

Presidente do ICMBio 
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ANEXO I 

PROCEDIMENTOS TÉCNICOS PARA ELABORAÇÃO DE PLANO 

DE MANEJO FLORESTAL SUSTENTÁVEL COMUNITÁRIO EM 

UNIDADES DE CONSERVAÇÃO DAS CATEGORIAS RESEX, RDS E 

FLONA 

CAPÍTULO I 

I. ELEMENTOS DE PLANEJAMENTO A SEREM DEFINIDOS PELA COMUNIDADE 

 Baseados nas diretrizes de ampla e efetiva participação comunitária para o 

planejamento do PMFS Comunitário e utilizando-se de técnicas e atividades que observem 

conceitos de manejo adaptativo, de forma que o PMFS Comunitário incorpore os contextos 

social, ambiental e econômico da UC, serão elaborados os seguintes componentes do PMFS 

Comunitário: 

1. Visão. Definição, pela comunidade, da condição de uso sustentável da floresta que 

se quer alcançar com as atividades a serem desenvolvidas no manejo florestal 

sustentável comunitário e as mudanças desejadas a serem promovidas pelo manejo. 

Deverá ser expressa de forma simples, para conhecimento de todos os participantes e 

da sociedade em geral. 

2. Objetivos do Manejo Florestal Sustentável Comunitário. Definição, pela 

comunidade, dos resultados desejados, imediatos e a longo prazo, sobre os produtos 

madeireiros e não madeireiros a serem produzidos, a conservação e utilização futura 

os recursos florestais na área manejada e os benefícios econômicos, sociais e 

ambientais a serem auferidos pela comunidade e futuras gerações. Os objetivos 

deverão ser expressos de forma simples, para fácil entendimento sobre os recursos 

florestais manejados e sobre os alvos de conservação, de bem-estar social e dos 

serviços ecossistêmicos a serem alcançados. Como orientação, na definição dos 

objetivos do manejo florestal sustentável comunitário devem ser observados os 

seguintes critérios: 

(a) Extensão, tamanho e condição de conservação e de uso da floresta a ser 

manejada (atributos ecológicos chave); 

(b) O impacto pretendido na área e nos recursos naturais; 

(c) O tempo esperado para a execução e para o alcance os resultados desejados; 

(d) As formas de mensurar os resultados desejados; 

(e) Uso de redação clara e objetiva, de modo que todos os envolvidos no manejo 

compreendam igualmente o significados dos termos utilizados. 

3. Fatores Contribuintes e Ameaças. Identificação das ações humanas que 

contribuem positiva ou negativamente, direta ou indiretamente, para a conservação e 

o uso sustentável dos recursos florestais a serem manejados, sejam estes madeireiros 

ou não madeireiros. 
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4. Ações, Estratégias e Recursos para o Manejo Florestal Comunitário. 

Planejamento técnico das ações de manejo a serem realizadas, observando as diretrizes 

e parâmetros técnicos estabelecidos nos capítulos II e III desse Instrumento Normativo 

e os instrumentos de gestão da UC. Deverão ser especificados os recursos financeiros 

e humanos necessários e devidamente relacionados no respectivo estudo de viabilidade 

econômica para o PMFS Comunitário. 

5. Equipes de Manejadores. Deverão ser indicadas as equipes que atuarão na 

execução do manejo comunitário, com especificação da composição e das atribuições 

do grupo de manejadores comunitários, dos responsáveis técnicos pelo planejamento 

do PMFS Comunitário, da composição e das atribuições dos responsáveis pela gestão 

administrativa do PMFS Comunitário, das equipes de assessoria técnica e dos serviços 

de terceiros que deverão ser contratados. 

6. Resultados Esperados com o Manejo Florestal Comunitário. Indicar qual a 

condição futura desejada para a floresta manejada, que benefícios sociais, ambientais 

e econômicos são pretendidos e quais serão os possíveis ganhos relacionados às 

ameaças e aos fatores contribuintes. 

II. DOCUMENTOS COMPLEMENTARES 

 Complementando o PMFS Comunitário, serão desenvolvidos os seguintes 

documentos: 

1. Estudo de Viabilidade Econômica. Documento no qual deverão estar expressos: 

(i) o contexto local, regional e nacional no qual o empreendimento florestal 

comunitário está inserido; (ii) os recursos financeiros e humanos disponíveis; (iii) as 

fontes de fomento e de financiamento disponíveis; (iv) as estratégias de 

comercialização possíveis; (v) os investimentos, custos e receitas esperados; (vi) o 

apoio técnico especializado necessário e as formas de sua viabilização; (vii) o arranjo 

institucional das parcerias estabelecidas; (viii) e demais informações que se fizerem 

necessárias ou pertinentes ao contexto local do PMFS Comunitário. O documento 

poderá expressar os resultados na forma de análise de cenários ou outro formato 

adequado. 

2. Mapas. Deverão ser apresentados mapas descrevendo: (i) a localização do PMFS 

Comunitário na UC, configurando o cenário local; (ii) o macroplanejamento da 

atividade, identificando os principais elementos do PMFS Comunitário; e (iii) a 

localização das unidades amostrais do inventário florestal. 

3. Regimento do Grupo de Manejadores. Documento contendo as regras 

comunitárias que regerão as relações de trabalho e sociais do grupo de manejadores, 

visando a harmonia, a transparência e o equilíbrio das relações interpessoais. 
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CAPÍTULO II 

ESTRUTURA BÁSICA PARA O DOCUMENTO TÉCNICO DO PLANO DE MANEJO 

FLORESTAL SUSTENTÁVEL COMUNITÁRIO 

 O Plano de Manejo florestal Sustentável Comunitário será orientado pela seguinte 

estrutura documental: 

1. Página Inicial 

1.1. Unidade de conservação onde se localiza o PMFS Comunitário. 

1.2. Nome da instituição comunitária detentora. 

1.3. Representante legal da instituição comunitária detentora. 

1.4. Nome do Responsável Técnico pela elaboração. 

1.5. Número e data de emissão da Autorização Previa para Análise do PMFS (APAT). 

1.6. Confirmação, ou não, do uso de máquinas para o arraste de toras. 

2. Informações institucionais e pessoais 

2.1. Instituição comunitária detentora: nome, CNPJ, endereço, telefone para 

contato, endereço eletrônico e registro no Cadastro Técnico Federal do Ibama. 

2.2. Representante legal da Instituição comunitária detentora: nome, CPF, 

identidade, telefone para contato e endereço eletrônico. 

2.3. Responsável técnico pela elaboração: nome, registro no CREA/UF, CPF, 

identidade, telefone para contato, endereço eletrônico e registro no Cadastro 

Técnico Federal do Ibama. 

3. Informações Gerais 

3.1. Visão do PMFS Comunitário. Definição, pela comunidade, da condição de uso 

sustentável da floresta que se quer alcançar com as atividades a serem desenvolvidas 

no manejo florestal sustentável comunitário e as mudanças desejadas a serem 

promovidas pelo manejo. 

3.2. Objetivos do manejo florestal sustentável comunitário. Definição, pela 

comunidade, dos resultados desejados, imediatos e a longo prazo, sobre os produtos 

madeireiros e não madeireiros a serem produzidos, a conservação e utilização futura 

os recursos florestais na área manejada, e sobre os benefícios econômicos, sociais e 

ambientais a serem auferidos pela comunidade e futuras gerações. Os objetivos 

deverão ser expressos de forma simples para fácil entendimento para todos sobre os 

recursos florestais a serem manejados e sobre os alvos de conservação e bem-estar 

social e serviços ecossistêmicos a serem alcançados. 

3.3. Resultados esperados com o manejo florestal sustentável comunitário. Indicar 

qual o estado futuro desejado para a floresta manejada, os benefícios sociais, 

ambientais e econômicos pretendidos para a comunidade e os ganhos relacionados às 

ameaças e fatores contribuintes. 
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3.4. Fatores contribuintes e ameaças ao manejo florestal sustentável comunitário. 

Identificar as ações humanas que contribuem, positiva ou negativamente, direta ou 

indiretamente, para a conservação e o uso sustentável dos recursos florestais a serem 

manejados, sejam madeireiros ou não madeireiros. Obs: os fatores contribuintes e 

ameaças relacionam-se, direta ou indiretamente, com maior ou menor intensidade, 

com os recursos florestais a serem manejados. Portanto, recomenda-se que estes sejam 

expressos de forma a representar estas relações. 

3.5 Produtos florestais. Informar quais os principais produtos florestais madeireiros 

e não madeireiros serão extraídos com o manejo florestal sustentável comunitário. 

Quando for o caso, indicar também os produtos secundários (resíduos) e serviços 

ambientais a serem produzidos com o manejo. 

3.6. Localização. Apresentar: (a) croqui georreferenciado, (b) descrição do acesso à 

AMF, incluindo pontos e referência como a sede do município, rios, estrados, limites 

de UC e demais pontos importantes. 

3.7. Descrição do ambiente. Descrição do ambiente onde o PMFS Comunitário está 

inserido, com base no Plano de Manejo da UC e demais estudos sobre a área 

disponíveis, bibliografia sobre a região e demais registros e informações relevantes. A 

descrição do ambiente abordará os seguintes tópicos: 

3.7.1. Meio físico: clima da região, geologia, topografia e hidrologia. 

3.7.2. Meio biológico: tipologias florestais predominantes na região, 

caracterização da fauna e relações planta-animais. 

3.7.3. Meio socioeconômico: caracterização da população tradicional 

beneficiária da UC, caracterização das principais atividades produtivas 

desenvolvidas, principais meios de transporte e escoamento da produção 

comunitária, infraestruturas disponíveis e mercados locais e regionais para os 

produtos oriundos do manejo florestal comunitário. 

4. Macrozoneamento. Identificar: (i) o PMFS Comunitário em relação aos limites da 

UC; (ii) o PMFS Comunitário em relação ao zoneamento da UC; e (iii) descrever a 

adequação do PMFS Comunitário em relação às regras estabelecidas no Plano de 

Manejo da UC e demais instrumentos de gestão de uso dos recursos naturais e do 

território da unidade. 

5. Inventário Florestal Amostral. Os resultados do inventário amostral devem 

apresentar informações sobre a floresta quanto à sua composição, estrutura, densidade 

e capacidade produtiva, de modo a subsidiar a definição do sistema de manejo florestal 

e o planejamento da produção florestal. O Inventário Florestal Amostral deverá 

apresentar o seguinte conteúdo: 

(a) a metodologia utilizada indicando no mínimo o método de amostragem 

utilizado, o tamanho e a forma das unidades de amostra e, quando houver, das 

subparcelas de amostragem; 

(b) dados dos indivíduos florestais com diâmetro mínimo de 10cm; 

(c) procedimentos utilizados para a identificação botânica; 
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(d) lista das espécies que ocorrem na área amostrada (composição florística), 

indicando o nome científico, a família botânica e o nome popular adotado no 

PMFS Comunitário; 

(e) grupos de espécies considerados no manejo florestal (p. ex., espécies 

comerciais, potenciais, não comerciais, ou grupos de uso, quando houver); 

(f) coordenadas geográficas das unidades de amostra medidas no inventário 

amostral e a sua localização no mapa de macrozoneamento, especificando o 

azimute de saída (o azimute de saída deve ser materializado em campo para as 

unidades amostrais estabelecidas); 

(g) análises estatísticas com estimativa da média verdadeira da população, com 

nível de probabilidade de no mínimo 0,95 e um limite de erro de no máximo 

10% em torno da média amostral para os seguintes grupos de árvores, por estrato, 

quando houver:  

(i) árvores de todas as espécies inventariadas, com DAP maior ou igual a 10 

cm, para as variáveis área basal, volume comercial e número de árvores, por 

hectare; e  

(ii) árvores das espécies indicadas como comerciais para o manejo florestal, 

com DAP maior ou igual a 50 cm, para as variáveis área basal, volume 

comercial e número de árvores, por hectare, considerando apenas indivíduos 

nas classes de qualidade de fuste elegíveis para a exploração florestal. Obs: 

será assumida como capacidade produtiva da floresta a estimativa mínima 

provável do intervalo de confiança, obtido da análise estatística do volume 

comercial; e 

(h) tabelas do povoamento, contendo a distribuição diamétrica para o número de 

árvores, área basal e volume comercial, por hectare e por classes com 10 cm de 

intervalo, e totais por linha e coluna. 

6. Informações sobre o manejo florestal Sustentável comunitário. Neste item 

deverão ser descritas as estratégias, ações e atividades necessárias para a execução do 

MFS Comunitário, para as quais serão abordados os seguintes tópicos: 

6.1. Espécies florestais a manejar e a proteger. Tópico apresentado:  

(a) a lista das espécies florestais prioritárias para o manejo florestal, 

classificadas em grupos, de comercialização e uso; 

(b) a lista das espécies florestais a serem protegidas de corte mediante 

determinação legal, determinação no Plano de Manejo ou outro instrumento 

de gestão da UC ou em medida de manejo que se fizer adequada; 

(c) as medidas de proteção das árvores localizadas em áreas de preservação 

permanente, conforme a Lei n.º 12.651, de 25/05/2012. 

6.2. Sistema silvicultural. Descrição do sistema silvicultural a ser utilizado e 

suas particularidades, quando houver. 

6.3. Regulação de produção. Descrição da estratégia de regulação da produção 

de modo a promover a sustentabilidade do manejo ao longo do tempo. Deverá 

ser indicado, no mínimo: 

(a) O método de regulação da produção. 
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(b) A intensidade de corte proposta ou corte permissível, considerando os 

resultados do inventário florestal amostral, a capacidade produtiva da floresta 

e os limites máximos para PMFS Comunitário com ou sem a utilização de 

máquinas para o arraste de toras, conforme estabelecido no Capítulo III do 

presente Instrumento Normativo. 

(c) a estimativa da produtividade da floresta em m3/ha/ano. Esta poderá ser 

feita com base em estudos regionais publicados sobre sítios com 

características e sistemas de manejo semelhantes ao da AMF, ou parâmetros 

indicados pelo Ibama ou órgãos ambientais estaduais para a região da UC. 

(d) o ciclo de corte inicial, estabelecido com base no potencial produtivo da 

área e na produtividade da floresta, observando limites para PMFS 

comunitários com ou sem a utilização de máquinas para o arraste de toras, 

conforme estabelecido no Capítulo III do presente Instrumento Normativo. 

(e) O número e o tamanho planejado para as UPA, considerando a capacidade 

produtiva da floresta e a dimensão total da AMF. 

(f) Justificativa técnica e medidas especiais de proteção da floresta durante o 

tempo de pousio em que não houver atividades de exploração na AMF, se o 

número de UPA proposto for menor do que ciclo de corte. 

(g) Estimativa da produção Anual média, com base nos dados disponíveis. 

6.4. Descrição das atividades pré-exploratórias para cada UPA 

(a) Descrever os procedimentos de identificação, delimitação e demarcação 

permanente de cada UPA, observando as informações de georreferenciamento 

necessárias. 

(b) Indicar critérios de subdivisão de UPA em Unidades de Trabalho (UT), 

quando necessário. 

(c) Descrever os tratos silviculturais de preparação da floresta para o corte e 

arraste visando a segurança para o trabalho das equipes de manejadores, a 

minimização de danos à floresta e a otimização de recursos. Obs: descrever as 

atividades de corte de cipós, indicando as árvores alvo dos corte, a época do ano 

mais apropriada e a formação das equipes para a atividade. 

6.5. Inventário a 100%. Descrição das atividades de levantamento de informações 

qualitativa e quantitativas da UPA destinado ao planejamento da exploração florestal 

no respectivo POA, indicando, no mínimo: 

(a) O grupo de espécies a serem inventariadas, descrevendo as espécies e seus 

respectivos diâmetros mínimos de medição. 

(b) O diâmetro mínimo de medição, o qual deverá ser pelo menos 10 cm menor 

do que o diâmetro mínimo de corte da espécie. 

(c) As variáveis e os respectivos procedimentos de medição de modo a garantir 

a qualidade dos dados do inventário florestal. As variáveis a coletar devem 

incluir, no mínimo: (i) o Diâmetro à Altura do Peito (DAP); (ii) a altura 

comercial; (iii) a qualidade do fuste; (iv) o nome da espécie; e (v) a localização 

espacial da árvore (coordenada local ou coordenadas geográficas). 
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(d) O método de identificação das árvores inventariadas dentro da UPA, com 

utilização de plaquetas e numeração sequencial. A mesma identificação deverá 

ser utilizada como base do controle de origem da madeira no PMFS 

Comunitário. 

(e) A descrição clara do sistema de numeração das árvores. 

6.6. Microzoneamento. Descrição dos procedimentos para coleta de informações que 

possibilite identificar e localizar áreas de preservação permanente (APP), áreas 

alagadas, áreas com vegetação singular de grande importância para a conservação da 

biodiversidade local, cipoais, tabocais, cursos d’água perenes e temporários e demais 

informações relevantes. Os procedimentos para coletas de informações deverão 

permitir a sua utilização na elaboração de mapas da UPA. 

6.7. Definição dos critérios de seleção de árvores para corte e manutenção. A 

seleção das árvores para corte e manutenção deverá ser feita conforme o estabelecido 

a seguir: 

6.7.1 Árvores passíveis de corte (a explorar):  

(a) Indicação do grupo de espécies comerciais para a respectiva safra. 

(b) Diâmetro mínimo de corte por espécie. 

(c) Classes de qualidade do fuste aceitáveis. 

6.7.2. Árvores remanescentes. Seleção de árvores a serem mantidas e 

protegidas como porta-sementes ou remanescentes para a manutenção da 

estrutura da floresta e do estoque futuro. Neste critério são consideradas: 

(a) Árvores porta-semente. 

(b) Árvores abaixo do DMC.  

(c) Árvores das espécies comerciais que não atendem aos critérios de seleção 

para corte. 

6.7.3. Outras árvores. Árvores das espécies protegidas por lei e árvores 

localizadas em áreas de preservação permanente que ocasionalmente foram 

inventariadas. 

6.7.4. Diâmetro Mínimo de Corte (DMC). Diâmetro Mínimo de Corte de 50 

cm para todas as espécies, para as quais ainda não se estabeleceu um DMC 

específico mediante justificativas técnicas. 

6.7.5. Manutenção de árvores por espécie: 

(a) Manutenção de pelo menos 10% do número de árvores por espécie, na área 

de efetiva exploração da UPA, que atendam aos critérios de seleção para corte 

indicados no PMFS Comunitário, respeitado os limites mínimo de manutenção 

de 3 árvores por espécie por 100 ha, em cada UT. No caso de espécies 

relacionadas na “Lista Nacional Oficial de Espécies da Flora Ameaçadas de 

Extinção", classificadas na categoria Vulnerável – VU, aplica-se o critério de 

manutenção de pelo menos 15% do número de árvores por espécie VU, na área 

de efetiva exploração da UPA e 4 árvores por espécie VU por 100 ha, em cada 

UT. 
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(b) Manutenção de todas as árvores das espécies cuja abundância de indivíduos 

com DAP superior ao DMC seja igual ou inferior a 3 árvores por 100 hectares 

de área de efetiva exploração da UPA, em cada UT. 

6.8. Planejamento da rede viária. Descrição dos procedimentos para o planejamento 

e execução das atividades de implementação da rede viária do PMFS Comunitário, 

considerando o Plano de Manejo da UC e demais informações relevantes no 

macrozoneamento do PMFS Comunitário. Deve apresentar as seguintes informações: 

(a) Procedimentos e medidas a serem adotados para impedir a obstrução de 

cursos de água, água empoçada e vegetação morta em represamentos. 

(b) Planejamento das estradas, sempre que possível, considerando a utilização 

dos divisores de água das microbacias e do traçado que encontrará menor 

resistência da floresta à abertura de estradas. 

(c) Indicar as técnicas a serem empregadas para a construção de estradas. 

(d) Indicar as medidas mitigadoras para danos à vegetação remanescente 

localizada às margens das estradas. 

(e) Prever que a orientação das estradas secundárias, sempre que possível, seja 

feita no sentido leste-oeste. 

6.8.1. Estradas permanentes ou primárias: 

(a) Prever a largura máxima de 6 metros para o leito da estrada e a faixa de 

abertura uma largura máxima de 10 metros. 

(b) Indicar o sistema previsto para as estruturas de drenagem das estradas. 

6.8.2. Estradas secundárias: 

(a) Prever a largura máxima de 4 metros para o leito da estrada e a faixa de 

abertura uma largura máxima de 6 metros. 

6.9. Atividades de exploração florestal. Descrição das atividades de corte, arraste, 

operações de pátio, transporte e beneficiamento no local de corte do quando for o caso. 

Deverão ser indicadas as técnicas, os equipamentos e os recursos a serem utilizados e 

o pessoal envolvido entre comunitários, pessoal de apoio técnico e serviços a serem 

contratados. As atividades observarão aos critérios apresentados a seguir: 

6.9.1 Método de corte e derrubada: 

(a) Elaboração e utilização de mapa de exploração e se possível contendo a 

relação das árvores a serem cortadas para facilitar a localização das mesmas. 

(b) Informar os equipamentos a serem utilizados para a atividade de corte e os 

acessórios a serem empregados (motosserra, cunhas, marreta, machado, limas 

chatas e roliças). 

(c) Informar a composição das equipes de corte e derrubada, com atribuições e 

qualificação técnica desejada de cada membro. 

(d) Informar os equipamentos de proteção individual necessários para cada 

membro da equipe de corte e derrubada. 
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(e) Indicar as medidas para que as árvores cortadas não atinjam as áreas de 

preservação permanente e árvores remanescentes. 

(f) Descrever as técnicas de corte direcionado, com vistas a facilitar o arraste, 

minimizar os danos à floresta e promover as condições de segurança no trabalho 

das equipes. 

(g) Prever a abertura dos caminhos de fuga, preferencialmente em duas direções 

perpendiculares e os procedimentos de segurança para evitar acidentes nas 

operações de corte e derrubada. 

(h) Indicar medidas de proteção das árvores protegidas por lei. 

(i) Indicar as medidas para testar as árvores pré-selecionadas para o corte em 

relação à ocorrência de oco e podridão. No caso de haver a ocorrências de oco 

ou podridão que inviabilize a utilização comercial das árvores, estas não deverão 

ser cortadas. 

(j) Poderá ser prevista a permuta de árvores selecionadas para corte por outras 

árvores desde que atendam os critérios determinados e que seja informado no 

relatório de atividades e não seja ultrapassado o limite máximo da intensidade 

de corte prevista no PMFS Comunitário. 

(k) Prever o corte o mais próximo do solo possível sendo que para as árvores 

sem sapopemas a altura do toco não deve ultrapassar 40 cm, de modo a reduzir 

desperdícios. 

(l) Prever a secção do fuste em múltiplas toras, quando necessário. 

(m) Prever a fixação na superfície superior do toco de placa com a mesma 

numeração das árvores identificadas no inventário a 100%. Esta numeração deve 

ser repetida nas toras arrastadas para o pátio de estocagem. 

(n) Prever capacitações e treinamentos para as equipes de comunitários 

responsáveis pela atividade. 

(o) Prever, quando for o caso, a contração de serviços específicos. 

6.9.1. Beneficiamento de toras no local de corte. Caso demonstre-se técnica e 

ambientalmente viável, poderá ser realizado o beneficiamento de toras no local de 

corte, sendo observados os seguintes critérios: 

(a) A utilização de equipamentos e técnicas que promovam a segurança do 

trabalho aliada à minimização de danos na floresta. 

(b) Poderão ser utilizadas serrarias portáteis e equipamentos similares com o 

objetivo de promover a melhoria da qualidade e da eficiência da produção de 

madeira beneficiada pelo PMFS Comunitário. A utilização destes equipamentos 

está condicionada a avaliação dos impactos e medidas mitigadoras a serem 

descritas no PMFS Comunitário. 

(c) A utilização de serrarias portáteis, enquadradas no critério acima, se restringe 

à aprovação do PMFS Comunitário e respectivas Autorizações para Exploração 

(AUTEX), sendo vedada a sua utilização na Área de Manejo Florestal (AMF) 

para utilização diversa às descritas no PMFS Comunitário. Para a utilização em 

casos específicos, esta deverá ser solicitada e autorizada em procedimento 

próprio. 
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(d) Deverá ser descrito o procedimento de identificação da madeira beneficiada 

de modo a promover a devida rastreabilidade do produto florestal. 

6.10. Método de extração. Utilizar como referência a modalidade à qual o PMFS 

Comunitário se enquadra, com ou sem a utilização de máquinas para o arraste de toras. 

6.10.1. Método de extração da madeira para PMFS Comunitário sem a 

utilização de máquinas para extração de toras: 

(a) Descrever a metodologia e os equipamentos que serão utilizados para a 

extração da madeira. 

(b) Indicar o local de desdobro das toras, caso não seja no mesmo local de 

corte da árvore, indicando como as toras serão extraídas e transportadas. 

(c) Indicar os equipamentos que serão utilizados para o desdobro. 

(d) Indicar os produtos e os subprodutos florestais a serem obtidos com o 

desdobro. 

6.10.2. Método de extração de toras para PMFS Comunitário com a 

utilização de máquinas para extração de toras: 

(a) Descrever o planejamento para a construção dos ramais de arraste, 

considerando o mapa de exploração. 

(b) Indicar as máquinas, os equipamentos que serão utilizados para o arraste 

das toras. 

(c) Indicar a metodologia para demarcação dos ramais de arraste. 

(d) Indicar medidas de proteção as árvores proibidas de corte por lei. 

(e) Indicar as medidas para evitar o cruzamento de cursos de água e nascentes 

por ramais de arraste. 

(f) A largura da trilha de arraste prevista não deve ultrapassar em 1,5 metro a 

largura da máquina de arraste. 

(g) Informar a composição das equipes de arraste de toras, com atribuições e 

qualificação técnica desejada de cada membro. 

(h) Informar os equipamentos de proteção individual necessários para cada 

membro da equipe de arraste de toras. 

(i) Prever capacitações e treinamentos para as equipes de comunitários 

responsáveis pela atividade. 

(j) Prever, quando for o caso, a contração de serviços específicos. 

6. 11 Pátios de estocagem de madeira: 

(a) Descrever o planejamento para a construção de pátios de estocagem de 

madeira. 

(b) Informar os procedimentos e especificar as máquinas para a construção dos 

pátios de estocagem de madeira. 

(c) Estabelecer os critérios para a localização dos pátios ao longo das estradas 

secundárias. 



80 

(d) Indicar a dimensão prevista para os pátios (recomendado de 20m X 25m). 

(e) Descrever a metodologia para a medição das toras ou madeira serrada nos 

pátios. 

(f) Poderão ser utilizadas em pátio de estocagem de madeira serrarias portáteis e 

equipamentos similares com o objetivo de promover a melhoria da qualidade e 

da eficiência da produção de madeira beneficiada pelo PMFS Comunitário. A 

utilização destes equipamentos está condicionada a avaliação dos impactos e 

medidas mitigadoras a serem descritas no PMFS Comunitário. 

(g) A utilização de serrarias portáteis enquadradas no critério acima, restringe à 

aprovação do PMFS Comunitário e respectivas Autorizações para Exploração 

(AUTEX), sendo vedada a sua utilização na Área de Manejo Florestal (AMF) 

para utilização diversa às descritas no PMFS Comunitário. Para a utilização em 

casos específicos, esta deverá ser solicitada e autorizada em procedimento 

próprio. 

(h) Deverá ser descrito o procedimento de identificação da madeira beneficiada 

de modo a promover a devida rastreabilidade do produto florestal. 

6.12. Procedimentos de controle da origem da madeira: 

(a) Descrever os procedimentos que permitam rastrear a origem da madeira, em 

toras ou serrada, até a sua localização na floresta. 

(b) Utilizar como base para os procedimentos de rastreabilidade a identificação 

das árvores durante o inventário florestal a 100%. O procedimento deverá 

proporcionar no mínimo a identificação do número da árvore e respectiva 

espécie botânica. 

(c) Assegurar que durante as atividades de corte, extração, armazenamento em 

pátios na floresta, transporte e armazenamento em pátio na indústria, haja um 

procedimento de registro das informações que garanta a identificação da árvore 

que originou a produção de cada tora ou peça de madeira. 

(d) Descrever os procedimentos a serem adotados para esta finalidade, indicando 

o fluxo de informações, os pontos de registro, a existência de formulários de 

registro, responsáveis e a manutenção de banco de dados. 

6.13. Carregamento e transporte: 

(a) Especificar os veículos que serão utilizados no transporte e sua 

trafegabilidade nas estradas planejadas. 

(b) Descrever as máquinas e equipamentos que serão utilizados no 

carregamento. 

(c) Indicar as medidas para prevenção de acidentes no carregamento. 

(d) Indicar para todo o trajeto, desde o carregamento, os procedimentos e 

equipamentos para a contenção das toras para evitar acidentes durante o 

transporte. 

(e) O transporte de toras deverá ser acompanhado do respectivo Documento de 

Origem Florestal (DOF). 
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(f) Informar a composição das equipes de carregamento e transporte, com 

atribuições e qualificação técnica desejada para cada membro. 

(g) Informar os equipamentos de proteção individual necessários para cada 

membro da equipe de carregamento e transporte. 

(h) Prever capacitações e treinamentos para as equipes de comunitários 

responsáveis pela atividade. 

(i) Prever, quando for o caso, a contração de serviços específicos. 

6.14. Acampamento e infraestruturas de apoio. Descrever os critérios para escolha 

da localização e implementação de acampamentos e demais infraestruturas de apoio 

ao manejo florestal comunitário. Os seguintes aspectos deverão ser observados: 

(a) Assegurar que os acampamentos e demais infraestruturas de apoio serão 

instalados fora das Áreas de Preservação Permanente (APP). 

(b) Prever que os sanitários sejam construídos distantes das áreas de captação de 

água. 

(c) Descrever as medidas de destinação de resíduos orgânicos e inorgânicos. 

(d) Prever a construção de fossa para os sanitários. 

(e) Descrever as medidas para organização e higiene do acampamento. 

(f) Dimensionar o dormitório e o refeitório para atender ao grupo de manejadores 

e demais equipes. 

(g) Dimensionar e informar o número de sanitários de forma a atender ao grupo 

de manejadores e demais equipes. 

6.15. Métodos de aproveitamento de resíduos florestais (quando previsto). O 

aproveitamento de resíduos da exploração, entendida como a madeira oriunda de 

copas, tocos e sapopemas poderá ser autorizada conforme o disposto no art. 28 da 

Instrução Normativa MMA n.º 5, de 11 de dezembro de 2006. Para isso o PMFS 

Comunitário deverá atender aos seguintes critérios: 

(a) Apresentar uma estratégia de utilização dos resíduos da exploração florestal, 

que inclua procedimentos de mensuração, preparação ou colheita, extração e 

transporte. Informando as máquinas e equipamentos a serem utilizados. 

(b) Assegurar que a extração dos resíduos não implicará na abertura de trilhas 

de arraste adicionais. 

(c) Definir as especificações dos resíduos florestais a serem aproveitados, 

incluindo detalhes como diâmetro mínimo, comprimento e forma de desdobro. 

(d) Indicar as unidades de medida para a quantificação dos resíduos. 

(e) No primeiro ano, a exploração de resíduos florestais para lenha, será 

considerada a relação de 1 m³ de resíduos para cada 1 m³ de tora autorizada. 

(f) A partir do segundo ano a autorização será feita com base em estimativa 

obtida de relações matemáticas e parâmetros que relacionem a área ou a 

intensidade de corte com a quantidade de resíduos a ser autorizada. 
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(g) Descrever os métodos de amostragem para o inventário de resíduos a ser 

utilizado no ajuste de equações matemáticas para a estimativa da quantidade de 

resíduos em função de variáveis da exploração florestal. 

(h) Não será admitido o corte de árvores danificadas. 

(i) O transporte de resíduos obedecerá os períodos de restrição das atividades de 

corte e extração florestal no período chuvoso estabelecido pelo órgão Estadual 

ambiental no qual a UC está localizada. 

6.16. Tratamentos silviculturais pós-colheita. Descrição dos tratamentos 

silviculturais visando o aumento do valor futuro dos recursos florestais, a promoção 

das atividades extrativistas realizadas pelas populações tradicionais beneficiárias, o 

manejo de recursos florestais não madeireiros e a manutenção de infraestruturas. 

Deverão ser indicadas as técnicas, metodologias e cronologia das atividades a serem 

realizadas. 

7. Manejo de produtos florestais não madeireiros. Observando as diretrizes de 

promoção do conhecimento sobre a floresta visando e uso múltiplo dos recursos 

florestais e de integração entre atividades para a produção madeireira e não madeireira 

é incentivado o manejo de produtos não madeireiros em toda a Área de Manejo 

Florestal (AMF), em UPA explorada ou a explorar. Para tal, as atividades de manejo 

de produtos florestais não madeireiros devem: 

(a) Promover cadeias de produtos da sociobiodiversidade que a área apresenta 

maior aptidão. 

(b) Compatibilizar as intervenções na floresta de modo a promover a sua 

recuperação observando o ciclo de corte. 

(c) Otimizar o aproveitamento das infraestruturas implementadas pela atividade 

madeireira em bases sustentáveis. 

8. Atividades complementares. 

8.1. Relações dendrométricas utilizadas: 

(a) Indicar as equações de volume utilizadas para estimar o volume das árvores 

individuais. 

(b) Incluir a fonte de referência das equações utilizadas, as medidas de ajuste 

(coeficiente de determinação, erro padrão da estimativa) e número de árvores 

utilizadas (N). 

(c) Prever a coleta de dados de cubagem para o ajuste de equações com dados 

locais, indicando os prazos e os procedimentos de coleta em campo. 

8.2. Inventário Florestal Contínuo. Descrever o sistema de inventário florestal por 

meio do qual parcelas permanentes instaladas e periodicamente medidas ao longo do 

ciclo de corte, para produzir informações sobre o crescimento e a produção da floresta. 

8.3. Ações mitigadoras de impactos. Descrever as ações mitigadoras de impactos 

para as atividades de manejo comunitário, contemplando os temas: solo, água e fauna 

e outros que se fizerem necessários para as condições específicas do PMFS 

Comunitário, da UC ou da comunidade beneficiária. 
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8.4 Avaliação de danos. Visando contribuir para a melhoria dos métodos de 

exploração ao longo do tempo e da estimativa da produtividade da floresta, poderá ser 

realizada a avaliação de danos durante a exploração florestal. A avaliação de danos 

deve utilizar métodos de amostragem capazes de estimar pelo menos o número de 

árvores danificadas, observando categorias de intensidade de danos em fuste e copas 

(p. ex., leve, moderado, pesado) e a mortalidade de árvores devido à exploração 

florestal. 

8.5. Medidas de proteção da floresta. Descrever plano ou medidas de proteção da 

floresta sobre os seguintes temas: 

(a) Manutenção das UPA em pousio. 

(b) Prevenção e combate a incêndios. 

(c) Proteção à fauna, prevendo entre outras medidas a instalação de sinalização 

proibitivas de caça. 

(d) Medidas educativas e de comunicação. 

9. Recursos disponíveis e investimentos. Descrever os recursos humanos, financeiros 

e comunitários necessários e disponíveis, bem como, os investimentos necessário e as 

fontes de fomento e financiamento. As informações deverão integrar o Estudo de 

Viabilidade Econômica (EVE) a ser apresentado em documentação complementar ao 

PMFS Comunitário. Deverão ser abordados no mínimo os seguintes temas: 

9.1. Dimensionamento das equipes. Informar o número, composição, funções, dos 

trabalhadores florestais, qualificação técnica desejada, bem como a estrutura 

organizacional e hierárquica que desempenham no grupo de manejadores, o número 

de meses de trabalho por ano, apresentando um detalhamento para as atividades de: 

inventário florestal a 100%, corte, extração florestal, beneficiamento (quando for o 

caso), carregamento e transporte. Também deverão ser abordadas as diretrizes de 

segurança no trabalho, as quais devem contemplar todas as atividades do manejo 

florestal, com a descrição dos materiais e equipamentos de proteção individual 

adequados para cada atividade e indicar o programa anual de treinamentos a ser 

realizado. 

9.2. Dimensionamento de máquinas e equipamentos para o tamanho das 

Unidades de Produção Anuais (UPA). Correlacionar máquinas e equipamentos ao 

tamanho das UPA e à produção anual programada nas atividades de: corte, extração 

florestal, beneficiamento (quando for o caso), carregamento e transporte. 

9.3. Investimentos financeiros e custos para a execução do manejo florestal 

comunitário. Informar os investimentos necessários e a estimativa de custos para a 

execução de atividades, contemplando: máquinas e equipamentos, infraestrutura, 

equipe de execução (comunitários e serviços de terceiros), terceirização de atividades, 

treinamentos e capacitações. 

10. Anexos. Do PMFS Comunitário deverão constar os seguintes documentos 

complementares: 

10.1. Estudo de Viabilidade Econômica (EVE). Documento complementar ao PMFS 

Comunitário, no qual deverão estar expressos: (i) o contexto local, regional e nacional 
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no qual o empreendimento florestal comunitário está inserido; (ii) os recursos 

financeiros e de pessoal disponíveis; (iii) fontes de fomento e financiamento 

disponíveis; (iv) as estratégias de comercialização possíveis; (v) investimentos, custos 

e receitas esperados; (vi) o apoio técnico especializado necessário e as formas do apoio 

ser viabilizado; (vii) arranjo institucional de parcerias estabelecidas; (viii) demais 

informações que se fizerem necessárias ou pertinentes aos contextos local do PMFS 

Comunitário. O documento poderá expressar os resultados na forma de análise de 

cenários ou outro formato que melhor se adequar. 

10.2. Mapas 

10.2.1. Croqui de localização do PMFS Comunitário. Plotar o PMFS 

Comunitário no cenário regional contemplando os limites da UC, município(s) e 

Estados nos quais o PMFS está inserido, bem como, principais vias de acesso, 

hidrografia e malha viária. 

10.2.2. Mapa de macroplanejamento. O mapa deverá conter as seguintes 

informações: 

(a) Limites do PMFS Comunitário. 

(b) Zoneamento da UC (se for possível especificar neste mapa a zona destinada 

para o manejo florestal sustentável comunitário). 

(c) Localização das UPA. 

(d) Hidrografia. 

(e) Áreas de Preservação Permanente. 

(f) Infraestruturas (estradas permanentes e de acesso, alojamento, comunidades). 

10.2.3. Localização das unidades amostrais do inventário florestal. O mapa 

deverá conter no mínimo as seguintes informações: 

(a) Limites do PMFS Comunitário. 

(b) Localização das unidades amostrais. 

10.3. Anotação de Responsabilidade Técnica pela elaboração do PMFS 

Comunitário. Anotação de Responsabilidade Técnica (ART), junto ao Conselho 

Regional de Engenharia e Arquitetura do respectivo Estado. 

10.4. Regimento do grupo de manejadores. Documento complementar com regras 

comunitárias que regerão as relações de trabalho e sociais do grupo de manejadores, 

visando a harmonia, transparência e equilíbrio das relações interpessoais.  
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ANEXO II 

PROCEDIMENTOS TÉCNICOS PARA ELABORAÇÃO DE PLANO 

OPERACIONAL ANUAL (POA) 

CAPÍTULO I 

I. ELEMENTOS DE PLANEJAMENTO A SEREM DEFINIDOS PELA COMUNIDADE 

 

 Baseados nas diretrizes de ampla e efetiva participação comunitária para o 

planejamento do PMFS Comunitário e utilizando-se de técnicas e atividades que observem 

conceitos de manejo adaptativo, de forma que o PMFS Comunitário e respectivos POA 

incorporem os contextos social, ambiental e econômico da UC, serão elaborados os seguintes 

componentes do PMFS Comunitário e do POA: 

1. Visão. Definição, pela comunidade, da condição de uso sustentável da floresta que 

se quer alcançar com as atividades a serem desenvolvidas no manejo florestal 

sustentável comunitário e as mudanças desejadas a serem promovidas pelo manejo. 

Deverá ser expressa de forma simples, para conhecimento de todos os participantes e 

da sociedade em geral. 

2. Objetivos do Manejo Florestal Sustentável Comunitário. Definição, pela 

comunidade, dos resultados desejados, imediatos e a longo prazo, sobre os produtos 

madeireiros e não madeireiros a serem produzidos, a conservação e utilização futura 

os recursos florestais na área manejada e os benefícios econômicos, sociais e 

ambientais a serem auferidos pela comunidade e futuras gerações. Os objetivos 

deverão ser expressos de forma simples, para fácil entendimento sobre os recursos 

florestais manejados e sobre os alvos de conservação, de bem-estar social e dos 

serviços ecossistêmicos a serem alcançados. Como orientação, na definição dos 

objetivos do manejo florestal sustentável comunitário devem ser observados os 

seguintes critérios: 

(a) Extensão, tamanho e condição de conservação e de uso da floresta a ser 

manejada (atributos ecológicos chave); 

(b) O impacto pretendido na área e nos recursos naturais; 

(c) O tempo esperado para a execução e para o alcance os resultados desejados; 

(d) As formas de mensurar os resultados desejados; 

(e) Uso de redação clara e objetiva, de modo que todos os envolvidos no manejo 

compreendam igualmente o significados dos termos utilizados. 

3. Fatores Contribuintes e Ameaças. Identificação das ações humanas que 

contribuem positiva ou negativamente, direta ou indiretamente, para a conservação e 

o uso sustentável dos recursos florestais a serem manejados, sejam estes madeireiros 

ou não madeireiros. 
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4. Ações, Estratégias e Recursos para o Manejo Florestal Comunitário. 

Planejamento técnico das ações de manejo a serem realizadas, observando as diretrizes 

e parâmetros técnicos estabelecidos nos capítulos II e III desse Instrumento Normativo 

e os instrumentos de gestão da UC. Deverão ser especificados os recursos financeiros 

e humanos necessários e devidamente relacionados no respectivo estudo de viabilidade 

econômica para o PMFS Comunitário. 

5. Equipes de Manejadores. Deverão ser indicadas as equipes que atuarão na 

execução do manejo comunitário, com especificação da composição e das atribuições 

do grupo de manejadores comunitários, dos responsáveis técnicos pelo planejamento 

e pela execução do POA, da composição e das atribuições dos responsáveis pela gestão 

administrativa do PMFS Comunitário, das equipes de assessoria técnica e dos serviços 

de terceiros que deverão ser contratados. 

6. Resultados Esperados com o Manejo Florestal Comunitário. Indicar qual a 

condição futura desejada para a floresta manejada, que benefícios sociais, ambientais 

e econômicos são pretendidos e quais serão os possíveis ganhos relacionados às 

ameaças e aos fatores contribuintes. 

II. DOCUMENTOS COMPLEMENTARES 

 Complementando o POA, serão desenvolvidos os seguintes documentos: 

1. Mapas. Deverão ser apresentados mapas descrevendo: (i) localização da UPA e uso 

atual do solo; e (ii) localização das árvores inventariadas. 

2. Resultados do Inventário Florestal a 100%. Planilhas resumo do inventário 

florestal a 100% informando: (i) número de árvores inventariadas na UPA; (ii) área 

basal e volume comercial por espécie inventariada, por classe de DAP de 10 cm de 

amplitude e por classe de qualidade de fuste. 

CAPÍTULO II 

ESTRUTURA BÁSICA DO DOCUMENTO TÉCNICO DO PLANO OPERACIONAL 

ANUAL 

 O Plano Operacional Anual será orientado pela seguinte estrutura documental: 

1. Página Inicial 

1.1. Unidade de conservação onde se localiza o PMFS Comunitário. 

1.2. Nome da instituição comunitária detentora. 

1.3. Representante legal da instituição comunitária detentora. 

1.4. Nome do Responsável Técnico pela elaboração do POA. 

1.5. Nome do Responsável Técnico pela execução do POA. 

1.6. Número e data de emissão da Aprovação do PMFS. 
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2. Informações institucionais e pessoais 

2.1. Instituição comunitária detentora: nome, CNPJ, endereço, telefone para 

contato, endereço eletrônico e registro no Cadastro Técnico Federal do Ibama. 

2.2. Representante legal da instituição comunitária detentora: nome, CPF, 

identidade, telefone para contato e endereço eletrônico. 

2.3. Responsável técnico pela elaboração do POA: nome, registro no CREA/UF, 

CPF, identidade, telefone para contato, endereço eletrônico e registro no 

Cadastro Técnico Federal do Ibama. 

2.4. Responsável técnico pela execução do POA: nome, registro no CREA/UF, 

CPF, identidade, telefone para contato, endereço eletrônico e registro no 

Cadastro Técnico Federal do Ibama. 

3. Informações Gerais 

3.1. Visão do PMFS Comunitário. Definição, pela comunidade, da condição de uso 

sustentável da floresta que se quer alcançar com as atividades a serem desenvolvidas 

no manejo florestal sustentável comunitário e as mudanças desejadas a serem 

promovidas pelo manejo. 

3.2. Objetivos do manejo florestal sustentável comunitário. Definição, pela 

comunidade, dos resultados desejados, imediatos e a longo prazo, sobre os produtos 

madeireiros e não madeireiros a serem produzidos, a conservação e utilização futura 

os recursos florestais na área manejada, e sobre os benefícios econômicos, sociais e 

ambientais a serem auferidos pela comunidade e futuras gerações. Os objetivos 

deverão ser expressos de forma simples para fácil entendimento para todos sobre os 

recursos florestais a serem manejados e sobre os alvos de conservação e bem-estar 

social e serviços ecossistêmicos a serem alcançados. 

3.3. Resultados esperados com o manejo florestal sustentável comunitário. Indicar 

qual o estado futuro desejado para a floresta manejada, os benefícios sociais, 

ambientais e econômicos pretendidos para a comunidade e os ganhos relacionados às 

ameaças e fatores contribuintes. 

3.4. Fatores contribuintes e ameaças ao manejo florestal sustentável comunitário. 

Identificar as ações humanas que contribuem, positiva ou negativamente, direta ou 

indiretamente, para a conservação e o uso sustentável dos recursos florestais a serem 

manejados, sejam madeireiros ou não madeireiros. Obs. 1: os fatores contribuintes e 

ameaças relacionam-se, direta ou indiretamente, com maior ou menor intensidade, 

com os recursos florestais a serem manejados. Portanto, recomenda-se que estes sejam 

expressos de forma a representar estas relações. Obs. 2: Os fatores contribuintes e 

ameaças refletem o momento em que o PMFS Comunitário e respectivo POA está 

sendo executado, portanto recomenda-se que estes sejam revistos em relação ao PMFS 

comunitário e em relação ao POA da safra anterior. 

3.6 Produtos florestais. Informar quais os principais produtos florestais madeireiros 

e não madeireiros a serem produzidos com o manejo florestal sustentável comunitário. 

Quando for o caso, indicar também os produtos secundários (resíduos) e serviços 

ambientais a serem produzidos com o manejo. 
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4. Informações sobre a UPA 

(a) Identificação (nomes, números ou códigos). 

(b) Localização. 

(c) Coordenadas geográficas dos limites. 

(d) Subdivisões em UT (quando previsto). 

(e) Resultados do microzoneamento. 

(f) Área total e percentual em relação à AMF. 

(g) Área efetiva de exploração florestal e percentual em relação à área da UPA. 

(i) Área de Preservação Permanente (APP). 

(j) Áreas de infraestrutura. 

5. Produção florestal planejada. Especificação do potencial de produção por espécie 

botânica considerando a área de efetiva exploração florestal e os resultados do 

inventário a 100%, indicando: 

(a) Espécies botânicas, incluindo o nome científico e o nome popular. 

(b) Diâmetro Mínimo de Corte (DMC), em centímetros, considerado para cada 

espécie. 

(c) Volume e número de árvores acima do DMC para cada espécie inventariadas 

na UPA. 

(d) Volume e número de árvores acima do DMC para cada espécie que atendam 

aos critérios de seleção para corte na UPA. 

(e) Porcentagem do número de árvores a serem mantidas na área de efetiva 

exploração. 

(f) Número de árvores e volume de árvores de espécies com baixa densidade 

inventariadas na UPA. 

(g) Volume e número de árvores passíveis de serem exploradas na UPA. 

(h) Volume de resíduos florestais a serem explorados (quando previsto). 

6. Planejamento da exploração florestal. Descrição de todas as atividades previstas 

para o ano do POA considerando as estratégias, ações e atividades previstas no PMFS 

Comunitário, como também as informações de monitoramento, as atualizações no 

plano de manejo e instrumentos de gestão da UC e demais condições comunitárias, 

ambientais e econômicas determinantes para a execução do POA. Deverão ser 

indicadas equipes, equipamentos, cronograma de execução e recursos para as 

atividades de pré-exploração florestal, de exploração florestal e pós-exploração 

florestal como proposto a seguir: 

6.1 Atividades pré-exploração florestal:  

(a) Descrever os procedimentos de identificação, delimitação e demarcação 

permanente de cada UPA, observando as informações de georreferenciamento 

necessárias. 
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(b) Indicar critérios de subdivisão de UPA em Unidades de Trabalho (UT), 

quando necessário. 

(c) Descrever os tratos silviculturais de preparação da floresta para o corte e 

arraste visando a segurança para o trabalho das equipes de manejadores, a 

minimização de danos à floresta e a otimização de recursos. Obs: descrever as 

atividades de corte de cipós, indicando as árvores alvo dos corte, a época do ano 

mais apropriada e a formação das equipes para a atividade. 

6.2. Atividades de exploração florestal. Descrição das atividades de corte, arraste, 

operações de pátio, transporte, beneficiamento no local de corte (quando for o caso), 

controle de origem da madeira, carregamento e transporte. Deverão ser indicadas as 

técnicas, os equipamentos e os recursos a serem utilizados e o pessoal envolvido entre 

comunitários, pessoal de apoio técnico e serviços a serem contratados. As atividades 

observarão aos critérios apresentados no PMFS Comunitários, como também as 

informações de monitoramento, as atualizações no plano de manejo e instrumentos de 

gestão da UC e demais condições comunitárias, ambientais e econômicas 

determinantes para a execução do POA. 

6.3. Atividades pós-exploração florestal. Descrição dos tratamentos silviculturais de 

pós-colheita, métodos de aproveitamento de resíduos florestais (quando previsto) e 

procedimentos de manutenção de infraestruturas e demais atividades pós-exploração 

florestal descritas no PMFS Comunitário. Deverão ser indicadas as técnicas, os 

equipamentos e os recursos a serem utilizados e o pessoal envolvido entre 

comunitários, pessoal de apoio técnico e serviços a serem contratados. As atividades 

observarão aos critérios apresentados no PMFS Comunitários, como também as 

informações de monitoramento, as atualizações no plano de manejo e instrumentos de 

gestão da UC e demais condições comunitárias, ambientais e econômicas 

determinantes para a execução do POA. 

7. Atividades complementares. Descrição das atividades complementares previstas 

no PMFS Comunitário a exemplo das relacionadas a seguir: 

(a) Coleta de dados para ajuste de equações para relações dendrométricas. 

(b) Avaliação de danos e outros estudos técnicos. 

(c) Ações de mitigadoras de impactos. 

(d) Ações de proteção da floresta. 

(e) Capacitações e treinamentos. 

(f) Ações de melhoria da segurança do trabalho. 

(g) Ações de melhoria da logística. 

8. Anexos 

8.1. Mapas. Como documentação complementar ao POA, deverão ser apresentados 

os mapas especificados a seguir: 

8.1.1. Mapa florestal. Mapa de uso atual do solo na UPA com escala mínima 

de 1:10.000 para áreas de até 5.000 ha, contendo: 
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(a) Limites da UPA. 

(b) Tipologias florestais. 

(c) Rede hidrográfica. 

(d) Rede viária e infraestrutura. 

(e) Áreas de Preservação Permanente (APP). 

8.1.2. Mapa de localização das árvores (mapa de exploração). O mapa de 

exploração deverá ser elaborado para cada UT da UPA quando for o caso e 

deverá conter: 

(a) Os limites da UPA ou da UT quando for o caso. 

(b) Rede hidrográfica. 

(c) Rede viária e infraestrutura atual e planejada. 

(d) Áreas de Preservação Permanente (APP). 

(e) Localização das árvores inventariadas com sua numeração e respectiva 

classificação. 

8.2. Resultados do Inventário Florestal a 100%. Planilhas resumo do inventário 

florestal a 100% informando: 

(a) Número de árvores inventariadas na UPA. 

(b) Área basal e volume comercial por espécie inventariada, por classe de DAP 

de 10 cm de amplitude e por classe de qualidade de fuste. 
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ANEXO III 

ESTRUTURA BÁSICA PARA RELATÓRIO DE EXECUÇÃO DO 

PLANO OPERACIONAL ANUAL (POA) 

 O relatório de execução do POA tem como objetivo expressar, além dos aspectos 

técnicos da execução do manejo florestal, o entendimento do grupo de manejadores sobre o 

manejo, bem como, documentar as mudanças no uso sustentável da floresta, nas ameaças e 

nos fatores contribuintes e os progressos alcançados no manejo. O relatório de execução 

deverá apresentar as seguintes informações: 

1. Página Inicial 

1.1. Unidade de Conservação onde se localiza o PMFS Comunitário. 

1.2. Nome da instituição comunitária detentora. 

1.3. Responsável Técnico pela elaboração do POA. 

1.4. Responsável Técnico pela execução do POA. 

1.5. Número e data de emissão da AUTEX. 

2. Informações sobre a UPA 

2.1. Identificação (nomes, números ou códigos). 

2.2. Identificação da localidade da UPA. 

2.3. Coordenadas geográficas. 

2.4. Subdivisões em UT (quando previsto). 

2.5. Área total da UPA. 

2.6. Área efetiva de exploração florestal da UPA. 

2.7. Área de Preservação Permanente (APP) inserida na UPA. 

2.8. Áreas das infraestruturas implementadas na área da UPA. 

3. Produção florestal planejada 

3.1. Estimativa de volume das espécies comerciais selecionadas para o abate. 

3.2. Intensidade máxima de corte prevista para a UPA. 

4. Atividades planejadas e executadas 

4.1. Resumo das atividades planejadas e executadas. 

Atividade* Previsto Executado 

   

   

   
* Referente às atividades pré-exploratórias, de exploração florestal e pós-exploratórias previstas no 

respectivo POA autorizado. 
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4.2. Resumo dos resultados da exploração florestal na UPA. 

Nº 

 UT 

Área explorada 

(ha) 

Nº de Árvores VS* 

(m³) 

VE** 

(m³) 

VR*** 

(m³) 
VE/VS VR/VS VR/VE 

Previsto Executado 
Previsto Explorado Total N/ ha Total N/ha Total ha Total ha Total ha % % % 

                

* Volume Selecionado para Corte; ** Volume Explorado; *** Volume Romaneiado. 

4.3. Resumo dos resultados da exploração florestal na UPA, por espécie. 

Espécie 

Autorizado 

(AUTEX) 
Explorado 

Saldo em pé 
(das árvores atorizadas 

para corte) 

Arvores 

derrubadas e não 

Arrastadas 

Árvores 

Arrastadas e não 

transportadas 
Vol.  

(m³) 

Nº de  

Árvores 

Vol.  

(m³) 

Nº de  

Árvores 

Vol.  

(m³) 

Nº de  

Árvores 

Vol.  

(m³) 

Nº de  

Árvores 

Vol.  

(m³) 

Nº de  

Árvores 

           

4.4. Resumo da produção de madeira beneficiada na área do PMFS Comunitário. 

Espécies 

Árvores beneficiadas Produto florestal processado 

Nº de  

Árvores 

Nº de  

Toras 

Volume de 

Toras 

Romaneiado 

(m³) 

Tipo de 

produto 

Quantidade 

de peças 

Volume  

(m³) 

       

4.5. Resumo da produção de madeira explorada e comercializada (transportada). 

Comprador Espécies 
Árvores Exploradas 

Toras comercializadas 

(Transportadas) 

Produtos processados 

comercializados 

(transportados) 
Volume (m³) Número Volume (m³) Número Volume (m³) Número 

        

5. Atendimento às condicionantes estabelecidas na AUTEX. Descrição do 

atendimento ou execução das condicionantes estabelecidas na respectiva AUTEX. 

6. Monitoramento dos aspectos ambientais, sociais e econômico do manejo 

florestal comunitário.  Visando apresentar informações sobre a exploração madeireira 

para comercialização em todas e beneficiada nas áreas da(s) comunidade(s) onde 

ocorre a atividade, deverão ser prestadas as seguintes informações: 

(a) Quais das espécies manejadas tiveram maior procura para comercialização e 

para utilização na própria comunidade? (Monitoramento de espécies alvo e 

espécies selecionadas localmente) 

(b) O número de comunitários que participaram do grupo de manejadores na 

execução do POA, e se ocorreu aumento ou diminuição do número de 

participantes na execução do POA e na execução do PMFS Comunitário como 

um todo (POAs anteriores). 

(c) A relação entre o volume de madeira produzido e o volume de madeira 

comercializado durante ao POA. 

(d) As mudanças percebidas no uso sustentável da floresta pela comunidade e 

pelo grupo de manejadores. 

(e) As mudanças percebidas sobre as ameaças e fatores contribuintes descritos 

no POA. 
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(f) Os progressos alcançados com o manejo sustentável comunitário da floresta 

nos aspectos, ambiental, social e econômico. 

7. Informações sobre avaliação de danos à floresta. No caso do PMFS Comunitário 

e respectivo POA apresentarem metodologia para avaliação de danos à floresta durante 

às atividades exploratórias, deverão ser descritos suscintamente as atividades 

realizadas e principais resultados. 

8. Verificação dos resultados esperados e de cadeias de resultados: 

(a) Descrever sucintamente o quanto dos resultados esperados descritos no 

PMFS Comunitário e no POA foram alcançados. 

(b) Informar se resultados descritos no POA que apresentam relação ente si 

influenciaram no resultado final do manejo comunitário. Caso tenha ocorrido 

influência negativa nos resultados finais, informar como ocorreu e quais as 

soluções ou alternativas buscadas. 

9. O que pode ser revisto e melhorado para o próximo POA (manejo adaptativo). 

Descreva sucintamente o que pode ser melhorado no planejamento do próximo POA, 

considerando os resultados alcançados, ameaças e fatores contribuintes do presente 

POA. 

10. Outras informações. Apresentar as informações consideradas relevantes sobre a 

execução, resultados e monitoramento da execução do POA, que não estejam 

indicadas nos itens acima. 

11. Anexos. Mapas, planilhas ou outros documentos não indicados nos itens acima. 
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APÊNDICE B 

Questionário enviado a lideranças comunitárias e representantes de 

instituições que executam Planos de Manejo Florestal Sustentável 

Comunitários em Unidades de Conservação federais. 

  



95 

  

Questionário - Lideranças comunitárias 

 

Prezado(a) Senhor(a), 

 

 No intuito de elaborar proposta orientadora para a elaboração de Planos de 

Manejo Florestal Comunitários em Unidades de Conservação federais das categorias Resex, 

RDS e Flona, no âmbito da Instrução Normativa ICMBio Nº 16/2011, venho solicitar sua 

colaboração com o preenchimento do questionário abaixo. As informações prestadas 

subsidiarão o projeto de conclusão de mestrado profissional, que tem por título: Proposta de 

diretrizes técnicas e modelos de documentos para elaboração dos Planos de Manejo 

Florestal Sustentáveis Comunitários em Unidades de Conservação federais de Uso 

Sustentável das categorias Resex, RDS e Flona. Neste trabalho busca-se aprimorar a 

integração do manejo florestal comunitário com os instrumentos de gestão das unidades de 

conservação observando mecanismos de gestão adaptativa e a consolidação deste tema como 

estratégia de conservação dos recursos naturais. 

 Peço que o questionário preenchido seja encaminhado para o e-mail 

carlos.santos.enbt.jbrj@gmail.com até a data de 03 de abril de 2017. 

 Agradeço a atenção dispensada e fico à disposição para quaisquer 

esclarecimentos que se fizerem necessários. 

 

Atenciosamente, 

 

Carlos Eduardo Nascimento dos Santos 

Aluno do mestrado profissional em Biodiversidade em Unidades de Conservação 

Escola Nacional de Botânica Tropical 

Jardim Botânico do Rio de Janeiro 

Telefone: (61) 2028 9334 

 

 

1. Dados do entrevistado 

1.1. Nome:  

1.2. Nome da Unidade de Conservação (UC):  

1.3. Comunidade onde mora:  

1.4. Tempo que mora na UC:  

1.5. Qual seu papel no grupo que trabalha o Plano Manejo Florestal Sustentável 

Comunitário (PMFS Comunitário)? 

 

2 Organização social 

2.1. Como está organizado o grupo de comunitário que executa o PMFS Comunitário? 

(Associação, Cooperativa, Grupo de manejadores, outro formato) 

2.2. Quando a organização comunitária detentora do PMFS Comunitário foi formada? 

2.3. O que motivou a sua formação? 

2.4. Alguma instituição parceira apoiou a sua formação? 
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2.5. Quantas pessoas participam da organização comunitária? 

2.6. Quantas vezes no ano a organização comunitária realiza reuniões? 

2.7. Quais os custos envolvidos na realização das reuniões? 

2.8. Como a organização comunitária se mantém financeiramente? 

2.9. Existem parceiros que apoiam a realização das reuniões comunitárias? Quais? 

2.10. A organização comunitária possui algum bem? Caso possua, quais são eles? (Exemplo: 

barco, carro, trator, prédio próprio) 

2.11. Quais os principais desafios para manter a organização comunitária? 

2.12. A organização comunitária participa das reuniões do Conselho Gestor da UC? 

2.13. Algum membro da organização comunitária que participa do PMFS Comunitário 

possui assento no Conselho Deliberativo/Consultivo da UC? 

2.14. Com que frequência os assuntos relacionados ao Manejo Florestal Sustentável 

Comunitário (MFS Comunitário) são discutidos no Conselho da UC? 

 

3. Manejo Florestal Sustentável Comunitário 

3.1. Relate resumidamente, como foi realizado o planejamento do PMFS Comunitário com 

a participação da comunidade e do grupo de manejadores? 

3.2. Quais foram as parcerias que apoiaram a elaboração do PMFS Comunitário e como as 

instituições parceiras ajudaram? 

3.3. Como foi o envolvimento comunitário na elaboração do PMFS Comunitário? 

3.4. Quais as principais dificuldades para o planejamento participativo e execução do 

PMFS Comunitário? 

3.5. Como você avalia o conhecimento do Grupo de manejadores e da comunidade da UC 

sobre o PMFS Comunitário. 

3.6. Como o grupo de manejadores e a comunidade da UC pode participar mais e melhor 

da elaboração do PMFS Comunitário? 

3.7. Percebendo-se que o PMFS Comunitário necessita de ajustes, como o grupo de 

manejadores pode participar da revisão do PMFS Comunitário? 

3.8. Quais são as principais dificuldades enfrentadas para execução do PMFS 

Comunitário? E como vocês fazem para superar essas dificuldades? 

3.9. Quais são os produtos florestais madeireiros produzidos na sua comunidade com o 

PMFS Comunitário? 

3.10. Quais são os produtos florestais madeireiros explorados na UC onde você mora? (Com 

ou sem Plano de Manejo Florestal Comunitário) 

3.11. A madeira passa por algum processo de beneficiamento? Se sim, quais são os produtos 

produzidos? (tábua, prancha, etc) 

3.12. Como é feita negociação e venda da madeira? 

3.13. A madeira é vendida em tora ou serrada? Por quê? 

3.14. Quais são os produtos florestais não madeireiros que vocês coletam? 

3.15. Como você avalia a contribuição do PMFS Comunitário para o Plano de Manejo da 

UC. 

3.16. Há desmatamento em sua UC? 

3.17. Quais as principais causas do desmatamento na sua UC? 

3.18. Como o PMFS Comunitário contribui para controle do desmatamento na sua UC? 

 

4. Qual a sua opinião? 

4.1. O que você considera mais importante para o processo de planejamento do manejo 

florestal comunitário e que deve ser contemplado em uma norma técnica específica. 

4.2. Espaço aberto para manifestação livre sobre o manejo florestal Sustentável 

comunitário em Unidade de Conservação.  
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APÊNDICE C 

Questionário enviado a representante de instituições de apoio e 

assistência técnica que auxiliam na execução de Planos de Manejo 

Florestal Sustentável Comunitários em Unidades de Conservação 

federais. 
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Questionário – Instituições de apoio e assistência técnica para o manejo 

florestal comunitário. 

 

 Prezado(a) Senhor(a), 

 

 No intuito de elaborar proposta orientadora para a elaboração de Planos de 

Manejo Florestal Comunitários em Unidades de Conservação federais das categorias Resex, 

RDS e Flona, no âmbito da Instrução Normativa ICMBio Nº 16/2011, venho solicitar sua 

colaboração com o preenchimento do questionário abaixo. As informações prestadas 

subsidiarão o projeto de conclusão de mestrado profissional, que tem por título: Proposta de 

diretrizes técnicas e modelos de documentos para elaboração dos Planos de Manejo 

Florestal Sustentáveis Comunitários em Unidades de Conservação federais de Uso 

Sustentável das categorias Resex, RDS e Flona. Neste trabalho busca-se aprimorar a 

integração do manejo florestal comunitário com os instrumentos de gestão das unidades de 

conservação observando mecanismos de gestão adaptativa e a consolidação deste tema como 

estratégia de conservação dos recursos naturais. 

 Peço que o questionário preenchido seja encaminhado para o e-mail 

carlos.santos.enbt.jbrj@gmail.com até a data de 03 de abril de 2017. 

 Agradeço a atenção dispensada e fico à disposição para quaisquer 

esclarecimentos que se fizerem necessários. 

 

 Atenciosamente, 

 

Carlos Eduardo Nascimento dos Santos 

Aluno do mestrado profissional em Biodiversidade em Unidades de Conservação 

Escola Nacional de Botânica Tropical 

Jardim Botânico do Rio de Janeiro 

Telefone: (61) 2028 9334 

 

 

 

11. Dados do entrevistado 

1.1. Nome:  

1.2. Instituição:  

1.3. Cargo ou Função: 

 

2. Papel da parceria institucional para o Manejo Florestal Sustentável Comunitário 

(MFS Comunitário) 

2.1. Em quais Unidades de Conservação (UC) sua instituição está presente? 

2.2. Quais as atividades que sua instituição realiza em UC? 

2.3. Desde quando sua instituição realiza essas atividades nas UC? 

2.4. Como sua instituição busca promover o MFS Comunitário na UC? 
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2.5. Quais os principais desafios para estabelecer e manter a organização comunitária para 

o MFS Comunitário? 

2.6. Na sua opinião como pode ser melhorada a participação comunitária no planejamento 

participativo de Planos de Manejo Florestal Sustentável Comunitários (PMFS 

Comunitário)? 

 

2.7. Sua instituição participa de Conselho Gestor, Deliberativo ou Consultivo, de UC? Se 

sim, quais os principais desafios que o Conselho Gestor enfrenta na sua opinião? (Citar 

principais desafios para cada UC quando for o caso) 

2.8. Na sua opinião como pode ser melhorada a participação dos Conselhos Gestores de 

UC no planejamento participativo de PMFS Comunitários ? 

 

3. Informações sobre manejo florestal 

3.1. Como a sua instituição promove a discussão sobre o MFS Comunitário nas UC? (Citar 

UC ou iniciativa comunitária quando for o caso) 

3.2. Quais os principais desafios para o MFS Comunitário em cada UC onde a sua 

instituição atua? 

3.3. Como sua instituição lida com esses desafios? 

3.4. Quais os principais aprendizados sobre o MFS Comunitário em UC desenvolvidos por 

sua instituição até o presente momento? (Citar UC ou iniciativa comunitária quando 

for o caso) 

3.5. Quais as pressões para o MFS Comunitário nas UC? 

3.6. Como você avalia a contribuição do PMFS Comunitário para o Plano de Manejo das 

UC. 

3.7. Como o MFS Comunitário contribui para o controle de desmatamento nas UC onde 

sua instituição atua? 

 

4. Qual a sua opinião? 

4.1. O que você considera mais importante para o processo de planejamento do manejo 

florestal comunitário e que deve ser contemplado em uma norma técnica específica. 

4.2. Espaço aberto para manifestação livre sobre o manejo florestal Sustentável 

comunitário em Unidade de Conservação. 
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APÊNDICE D 

Questionário enviado a gestores de unidades de conservação federais 

onde estão em execução de Planos de Manejo Florestal Sustentável 

Comunitários. 
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Questionário – Gestores de Unidades de Conservação 

 

 Prezado(a) Senhor(a), 

 

 No intuito de elaborar proposta orientadora para a elaboração de Planos de 

Manejo Florestal Comunitários em Unidades de Conservação federais das categorias Resex, 

RDS e Flona, no âmbito da Instrução Normativa ICMBio Nº 16/2011, venho solicitar sua 

colaboração com o preenchimento do questionário abaixo. As informações prestadas 

subsidiarão o projeto de conclusão de mestrado profissional, que tem por título: Proposta de 

diretrizes técnicas e modelos de documentos para elaboração dos Planos de Manejo 

Florestal Sustentáveis Comunitários em Unidades de Conservação federais de Uso 

Sustentável das categorias Resex, RDS e Flona. Neste trabalho busca-se aprimorar a 

integração do manejo florestal comunitário com os instrumentos de gestão das unidades de 

conservação observando mecanismos de gestão adaptativa e a consolidação deste tema como 

estratégia de conservação dos recursos naturais. 

 Peço que o questionário preenchido seja encaminhado para o e-mail 

carlos.santos.enbt.jbrj@gmail.com até a data de 03 de abril de 2017. 

 Agradeço a atenção dispensada e fico à disposição para quaisquer 

esclarecimentos que se fizerem necessários. 

 

 Atenciosamente, 

 

Carlos Eduardo Nascimento dos Santos 

Aluno do mestrado profissional em Biodiversidade em Unidades de Conservação 

Escola Nacional de Botânica Tropical 

Jardim Botânico do Rio de Janeiro 

Telefone: (61) 2028 9334 

 

 

1. Dados do entrevistado 

1.1. Nome: 

1.2. Cargo / Função: 

1.3. Tempo que trabalha na Unidade de Conservação (UC) atualmente lotado: 

 

2. Dados da UC (Resex/RDS/Flona) 

2.1. Nome da UC:  

2.2. Ano de criação da UC;  

2.3. Decreto de criação da UC 

2.4. Número de famílias beneficiárias:  

2.5. Quantas organizações sociais comunitárias existem na UC? 
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2.6. Há instituições de apoio e assessoria às organizações comunitárias atuando na UC? Se 

sim quais? 

2.7. O Conselho Gestor (Deliberativo ou Consultivo) está atualizado e os conselheiros são 

atuantes? 

2.8. Qual a frequência de reuniões do Conselho Gestor (ordinárias e extraordinárias)? 

2.9. O Manejo Florestal Sustentável Comunitário (MFS Comunitário) é discutido nas 

reuniões do Conselho Gestor? Se sim, como e com qual frequência? 

2.10. Que decisões sobre o MFS Comunitário são tomadas no Conselho Gestor? 

2.11. Quais as principais atividades produtivas desenvolvidas pelas famílias beneficiárias da 

UC? 

2.12. A UC possui Plano de Manejo? Se sim, a atividade de MFS Comunitário está prevista 

de forma adequada no zoneamento? 

2.13. A C possui Acordo de Gestão ou outros instrumentos de gestão dos recursos naturais 

mediante acordo comunitário? Se sim, quais? 

 

3. Informações sobre o manejo florestal sustentável comunitário 

3.1. A UC possui Plano de Manejo Florestal Sustentável Comunitário (PMFS Comunitário) 

aprovado e em execução? Se sim, quantos? 

3.2. A UC possui Plano de Manejo Florestal Sustentável Comunitário em processo de 

licenciamento? Se sim, quantos? 

3.3. Como você avalia a contribuição do PMFS Comunitário para o Plano de Manejo da 

UC? 

3.4. Como são promovidas as discussões sobre o MFS Comunitário na UC? 

3.5. Quais os principais desafios para o MFS Comunitário na UC? 

3.6. Como o ICMBio lida com esses desafios? 

3.7. Quais os principais aprendizados sobre o MFS Comunitário na UC, desenvolvidos até 

o momento? 

3.8. Quais as principais instituições parceiras que desenvolvem ações na UC voltadas para 

o MFS Comunitário? 

3.9. Em quais ações e como estas instituições parceiras atuam na UC? 

3.10. Há desmatamento ilegal na UC? 

3.11. Quais as principais causas do desmatamento ilegal? 

3.12. Como o MFS Comunitário contribui para o controle de desmatamento na UC? 

3.13. Quais as pressões para o MFS Comunitário na UC? 

 

4. Qual a sua opinião? 

4.1. O que você considera mais importante para o processo de planejamento do manejo 

florestal comunitário e que deve ser contemplado em uma norma técnica específica. 

4.2. Espaço aberto para manifestação livre sobre o manejo florestal Sustentável 

comunitário em Unidade de Conservação. 

 


