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Manejo Florestal em Áreas de Reserva Legal 
 

Romeu Olivério Schaeffer1 

 
Manejo florestal sustentável (MFS) é um sistema que combina produção com a 
preservação e conservação de muitos produtos madeireiros, medicinais,  serviços 
ambientais e funções ecológicas da floresta, sem perder de vista as complexas 
interações e interdependências com outros usos do solo e parâmetros sócio-econômicos. 
As formas de manejo atualmente empregadas no Estado de Mato Grosso do Sul, visam 
única e exclusivamente a exploração comercial de espécies para utilização em desdobro 
(serrarias), para abastecimento de madeira serrada no próprio estado e estados 
limítrofes. As demais formas de manejo não são ou não foram introduzidas pelo 
desconhecimento dos proprietários, falta de pesquisas, divulgação e conhecimento por 
parte dos técnicos que atuam na área ambiental. O presente trabalho visa demonstrar 
algumas  formas de utilização das áreas destinadas a reserva legal das propriedades 
rurais, buscando o equilíbrio entre produção e conservação dos recursos naturais 
existentes.  

O Código Florestal Brasileiro (lei n.° 4.771, de 15.09.65) estabelece que as 
propriedades rurais localizadas no Sul, Sudeste e Centro-Oeste do Brasil devem manter 
20 % da área total do imóvel com cobertura vegetal original. De acordo com essa lei, a 
implantação de manejo florestal sustentável podem ser introduzidas nestas áreas. 

Apesar desta regulamentação, a partir da década de 70, com a expansão das atividades 
agro-pastoris grandes maciços florestais (Floresta Estacional e Savanas) do Estado de 
Mato Grosso do Sul foram suprimidos, sem nenhum critério técnico ou preocupação 
ambiental, sem o devido aproveitamento do material lenhoso de espécies de grande 
interesse comercial, sendo que, na grande maioria da implantação de processos de 
supressão da vegetação, este material sofreu processo de queima. 

A definição quantitativa e qualitativa do que foi perdido não pode ser mensurada, bem 
como os prejuízos causados, tanto sociais, como econômicos e ambientais. O maciço 
remanescente da vegetação nativa hoje se encontra razoavelmente preservado, e para 
sua utilização indica-se a implantação de manejos florestais sustentáveis. 

Outro fato importante para a diminuição dos processos de supressão da vegetação 
original, foi a publicação do Decreto n.° 750, em 10.02.93, que dispôs  sobre o corte, a 
exploração e a supressão da vegetação primária da Mata Atlântica, prevendo somente a 
introdução de processos seletivos de manejo destas áreas. 

Com este Decreto, áreas que vinham sofrendo processo contínuo de supressão ficaram 
impossibilitadas de avançarem sobre o maciço remanescente, impedindo a dissimação 
do pouco que restava da cobertura original, sendo permitida somente a exploração 
seletiva e auto-sustentável. 

Outro fator importante, que contribuiu definitivamente para a introdução de manejos 
florestais, foi o surgimento de movimentos mundiais sobre a preservação do meio 
                                                           
1 Eng. Florestal, M.Sc. em Produção e Gestão Agroindústrial, professor e pesquisador da Uniderp. 



 2 

ambiente e a crescente preocupação e conscientização dos segmentos envolvidos nas 
atividades de produção rural. 

A ordenação das atividades de manutenção, preservação e exploração da cobertura 
vegetal remanescente trouxe como principal consequência a adequação das empresas 
beneficiadoras dos produtos obtidos, controle mais eficaz dos órgãos de controle 
ambiental e desenvolvimento técnico dos profissionais atuantes na área. 

Existem diversas formas de manejo florestal sustentável, com várias modalidades, sendo 
que em Mato Grosso do :Sul são encontrados os manejos industriais. 

 

1. Manejo Florestal Industrial 

É o mais comumente encontrado e visa à produção de material lenhoso para a indústria 
de beneficiamento, com a exploração de espécies de alto valor comercial, e que tem 
produzido uma fonte alternativa de renda aos proprietários rurais, geração de empregos 
e impostos, bem como fixação do homem no campo.  

Um dos desafios desta atividade é convencer os produtores e empresários da aplicação 
de todas as técnicas de manejo, visando obter um impacto reduzido ao meio ambiente 
como um todo, e de que esta introdução resulta em aumento de rendimento e 
diminuição dos custos de exploração. A falta de planejamento tem como consequência 
direta um elevado nível de desperdício e perda de rentabilidade. 

A conscientização envolve todas as etapas e ciclos de um manejo, desde o interesse do 
proprietário em implantá-lo, do empresário, dos técnicos elaboradores, dos órgãos de 
controle e seus analisadores. 

Ao proprietário deve ser esclarecido que somente será realizada a exploração de 
determinadas espécies que atingiram um determinado porte, e que este processo não 
implica em antropização da área e que após o seu encerramento deverá sofrer práticas 
silviculturais que visem o desenvolvimento da estrutura da floresta, possibilitando nova 
exploração futuramente. 

O empresário deve Ter a ciência de que, a exploração obedecerá aos critérios previstos 
no projeto e que a exploração total dos produtos e sub-produtos obtidos permitem um 
aumento de rendimento econômico e favorecem a regeneração e recomposição da 
estrutura da floresta, diminuindo o nível de intensidade das práticas silviculturais após a 
exploração. 

Ao técnico elaborador compete a maior responsabilidade sobre o desenvolvimento do 
manejo, desde a fase de reconhecimento da população até a fase exploratória e pós-
exploratória. 

As responsabilidades do técnico começam no momento do contato com a parte 
interessada em introduzir esta atividade (produtor e/ou empresário), com a determinação 
da possibilidade da implantação do manejo, verificando se a população tem potencial 
para tal. 

As fases a serem observadas são: 
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Coleta de informações a campo 

Estabelecer inventário amostral prévio, em uma pequena fração da área proposta (1%), 
para avaliar de forma rápida o potencial madeireiro, as características topográficas e 
hidrográficas do interior do povoamento. Fundamental para se determinar a possibilidade 
da exploração sem danos a estrutura da vegetação, e para projeção do sistema viário a 
ser implantado. 

Efetivar o zoneamento da propriedade, indicando as áreas de preservação permanente, 
antrópicas, vias de acesso, áreas de exploração, etc. 

 

Censo florestal 

Introdução de inventário florestal com sistema amostral compatível com o levantamento 
a ser efetivado ou introdução de levantamento a 100 % (somente das espécies 
passíveis de exploração). 

O sistema amostral mais indicado para implantação do censo é a Amostragem 
Sistemática, que fundamenta-se nos custos reduzidos, na simplicidade operacional da 
escolha das unidades amostrais e dos trabalhos de campo, e na alta precisão dado que 
as unidades amostrais são distribuídas uniformemente na área abrangendo as condições 
existentes. Outra vantagem, com certeza a maior delas, é que com este sistema de 
amostragem, pode-se mapear a população sem que seja necessário coletar informações 
adicionais.  

As unidades amostrais devem apresentar tamanho e forma compatíveis com o tamanho 
da área e a estrutura do maciço. Recomenda-se estabelece-las com 10 a 15 metros de 
largura por 100 a 150 metros de comprimento, caracterizando a forma retangular. 

O censo deverá ser realizado após a definição dos talhões a serem explorados, com área 
de 150 a 200 ha por talhão, definindo assim os potenciais individualmente. 

Devem ser identificadas todas as espécies (com auxílio de um parataxônomo) e 
mensurados todas os indivíduos que apresentam CAP acima de 0,10 m para a 
determinação dos estoques de regeneração, crescimento, passível de exploração e sem 
rendimento marginal, altura total e comercial (parte aproveitável do fuste). Para as 
árvores passíveis de exploração, observar também qualidade do fuste e copa, determinar 
a presença de ocos, doenças, pragas, cipós e a direção de queda.  

 

Tabela 1. Qualidade do tronco e percentual de aproveitamento do seu volume. 
 

Qualidade do tronco Aproveitamento (%) Fator de aproveitamento 

Bom 80-100 0,9 

Regular 50-79 0,7 

Inferior < 50 0,3 
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    BOM                       REGULAR              INFERIOR 

Fig. 1. Classificação do tronco quanto à qualidade. 

 

Tendência de queda das árvores (Fig. 2). 

AMPLA: tronco reto e copa bem distribuída. Pode ser derrubada em qualquer direção. 
Ângulo de queda 360 graus. 

INTERMEDIÁRIA: tronco reto, copa voltada para um dos lados. Ângulos de queda entre 
90 e 180 graus. 

LIMITADA: tronco inclinado, copa desigual e acentuada. Ângulo de queda inferior a 90 
graus. 

 

 
     AMPLA       INTERMEDIÁRIA             LIMITADA 

 

Fig. 2. Tendência natural de queda das árvores e respectivos símbolos para anotação em planilha 
de campo 
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As árvores com diâmetro igual ao superior ao indicado para exploração, deverão ser 
identificadas e numeradas com a fixação de pequenas placas, bem como sua localização 
dentro da unidade amostral. 

A escolha das árvores matrizes deve ser realizada observando a sua proximidade com as 
áreas onde serão abertas as clareiras da exploração, aumentando a probabilidade de 
colonização das suas sementes. 

Avaliação da qualidade de copa (Fig. 3). 

 

BOA: Copa inteira e bem distribuída em torno do eixo central da árvore. 

REGULAR: Copa com alguns galhos quebrados. 

INFERIOR: Copa incompleta, mais da metade dos galhos quebrados. 

 

 

             BOA   REGULAR              INFERIOR 

Fig. 3. Avaliação da qualidade da copa. 

 

Planilha de campo  

Não existe um modelo pré-definido sobre as informações que devem estar na planilha de 
campo, mas tem-se utilizado o modelo apresentado na Fig. 4. 

 

Parcela n.° _____________   Talhão n.° _________ 

Árv. 
nº 

Espécie 
CAP 
(m) 

ht 
(m) 

hc (m) Qt(1) qc(1) dq(1) Observação 

01 Peroba 1,95 16 9,0 1 1 
 

Cipó 

02 Capixingui 0,65 4,0 2,5 x x   

03 Canjarana 1,30 211,0 5,5 x x   
(1) Determinado somente para as árvores com CAP igual ou superior a 1,57 m. 

Fig. 4. Modelo de ficha de campo a utilizar. 
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A observação da presença de cipó junto ao indivíduo mensurado, indica a necessidade 
de introdução de práticas silviculturais antes do inicio, durante e após  a exploração, 
fornecendo dados importantes para o planejamento das operações a serem efetuadas. 

Com os dados obtidos no povoamento, através das fichas de campo, procede-se a 
montagem do inventário propriamente dito e através dele, efetuar a análise da 
composição do maciço florestal, através dos seguintes parâmetros : 

- Cálculo do número de indivíduos, média do DAP e altura comercial e total, área 
basal e volume total e comercial por unidade ou pela área total. 

No cálculo do volume, utiliza-se o seguinte formulário : 

 

V = 0,785398 . DAP² . h . fa. ff 

 

Onde : 

h = altura total ou comercial. 

fa = fator de aproveitamento (conforme Tabela 1). 

ff = fator de forma (geralmente 0,62). 

 
Através dos dados quantitativos faz-se a análise da estrutura da floresta, determinando 
todas as demais operações a serem desenvolvidas.  

A qualidade do povoamento a ser explorado é determinado pelos seguintes parâmetros : 

- Distribuição da freqüência e do volume em classes de diâmetro em intervalos de 
0,10 m por classe, sendo determinante para a definição da camada de regeneração 
(0,0001 a 0,1999 m), estoque de crescimento ( 0,2000 a 0,4999 m), estoque de 
exploração (0,5000 a 0,7999 m) e sem rendimento marginal (> 0,8000 m).  

- Análise estrutural da vegetação, analisando os parâmetros de horizontalidade e 
verticalidade, com a determinação da abundância, densidade, freqüência, valor de 
cobertura (VC) e o índice de valor de importância (IVI) referente a estrutura 
horizontal  e a posição sociológica e o índice de valor de importância ampliado (IVIA). 

Através da análise dos dados quantitativos e qualitativos, pode-se estabelecer a melhor 
forma de condução da exploração com menores danos ao meio remanescente. 

O censo florestal é o fator imprescindível para a elaboração do plano operacional do 
manejo, pois ele determina a avaliação e localização das áreas de exploração, indicando 
as zonas com presença de cipós e de topografia desfavorável , determinando o volume a 
ser explorado e o mapa final da área, que é fundamental para a locação das estradas e 
pátios de estocagem, corte e arraste das toras e o tratamento silvicultura pré e pós 
exploração. 
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Cipós 

A presença de cipós é fator determinante na fase pré-exploratória, em razão da 
necessidade de sua retirada junto das árvores a serem abatidas, para se evitar  aumento 
dos danos no corte, riscos de acidente, deformação do tronco e competição por luz e 
nutrientes. 

Os cipós devem ser cortados junto as árvores a serem abatidas ou em florestas juvenis, 
onde não existam árvores maduras. Fora destas áreas, os cipós devem ser preservados 
pois tem funções ecológicas essenciais para o ecossistema florestal, servindo de 
alimento a fauna, meio de transporte para macacos, ciclagem de água e nutrientes. 

Segundo o IMAZON, os benefícios obtidos através do corte dos cipós podem ser 
avaliados através da Tabela 2. 

 

Tabela 2. Efeito comparativo do corte de cipós. 

 

Fatores de comparação Com corte Sem corte 

Volume de madeira danificada (m³.ha-¹) 1,3 2,7 

Área afetada (m².há-¹) 2,4 4,6 

N.° de árvores danificadas (DAP > 0,10 m) 21,0 29,0 

Situações de risco de acidentes por dia 3,0 72,0 

Fonte : Manual para Produção de Madeira na Amazônia, Imazon. 

 

A técnica básica para o corte dos cipós é bastante simplificada, devendo ser cortados 
somente aqueles entrelaçados com a árvore a ser abatida, com diâmetro superior a 0,02 
m, com a separação ocorrendo a aproximadamente 1,00 m do solo, deixando-o sem 
ligação com o solo. 

Este corte deve ser realizado com antecedência de pelo menos 6 meses antes do corte, 
para que ocorra o apodrecimento e desprendimento das árvores. 

 

Estradas 

A projeção da(s) estrada(s) tem sido um problema crítico para o inicio da exploração 
propriamente dita. A sua definição normalmente tem sido realizada em função da 
localização, intensidade e condições encontradas a campo, também agravado pela falta 
de padronização nas análises dos técnicos elaboradores e dos órgãos de controle 
ambiental. 

As estradas, na grande maioria dos planos de manejo existentes, apresentam-se 
desuniformes quanto ao traçado, largura, sedimentação, grau de utilização e 
manutenção. 
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Sua projeção deve ser realizada de forma a centralizar as operações realizadas no talhão 
e servirem como vias de escoamento da produção.  

 

Pátios de estocagem e ramais 

São considerados como estruturas permanentes dentro do povoamento, sendo que sua 
localização deve ser junto as estradas secundárias previstas na exploração. 

Sua distribuição pode ser sistemática ou dirigida. 

Sistemática: Recomendada para áreas planas, com volume comercial estável no 
transcorrer do tempo, apresentando mesmo tamanho e regularmente distribuídos ao 
longo da estrada.  

Dirigida: Para áreas irregulares, com seu tamanho e distribuição variando em função de 
maior ou menor potencial volumétrico das áreas, da topografia e do traçado da estrada. 

O tamanho dos pátios é definido em função de vários fatores, tais como o sistema de 
transporte e do veículo. 

Normalmente, nos manejos no Estado, há configuração tem apresentado o transporte da 
árvore até uma pequena explanada no interior do povoamento e posteriormente é 
transportada para o pátio de estocagem e daí para a usina de beneficiamento. 

Existe uma grande variedade de veículos sendo utilizados para o arraste e transporte das 
árvores abatidas, destacando-se trator de pneu de alta potência, pá carregadeira, trator 
de esteira, carretas rurais, carretas adaptadas, caminhões de pequeno porte. 

Os ramais de arraste devem ser projetados em função do direcionamento de queda das 
árvores e a junção com o ramal principal, formando uma espécie de “espinha de peixe” , 
mas que na prática tem sido de difícil implantação. A adoção do sistema acima, permite 
uma redução nas distâncias entre a tora e o pátio de estocagem. 

 

Corte 

O corte das árvores deve seguir técnicas apropriadas para se evitar erros, tais como o 
corte acima da altura ideal e o destopo abaixo do ponto recomendado, o que causa 
desperdício excessivo de madeira, danos desnecessários a floresta e aumento no 
número de acidentes de trabalho. Outro erro que ocorre normalmente, é a não 
observação do direcionamento da queda das árvores, resultando no acavalamento com 
outras árvores, danos a vegetação remanescente, quebra da parte superior da árvore 
abatida, rachaduras no tronco. 

A aplicação de técnicas especiais de corte deve ser difundida junto a todos os setores 
envolvidos na atividade, buscando a redução no desperdício, nos danos ao meio 
remanescente, e também menor risco de acidente de trabalho. 

No ato do corte, as equipes responsáveis por esta operação devem ser instruídas a 
observarem atentamente a árvore a ser abatida, evitando a derrubada de indivíduos 
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ocados, com presença de cipós, com inicio de rachaduras no tronco,  ou que 
apresentem-se com indicio de ataque de pragas e/ou doenças. 

Finalizado o corte, as atividades posteriores são o traçamento e o desponte.  

No traçamento, o responsável deve observar o comprimento da tora, a extensão de 
partes ocadas, a densidade da madeira, as especificações do comprador ou beneficiador, 
do veículo de arraste e transporte, da configuração da queda e ramais de arraste, 
presença de obstáculos no caminho. 

Os erros cometidos estão diretamente ligadas a equipe de campo, quando realiza o corte 
no desponte abaixo ou acima do recomendado, podendo ocasionar um desperdício 
plenamente evitável, enquanto que no traçamento ocorre o corte sem a observação do 
comprimento total da tora e da superestimação do oco. 

 

Arraste 

O transporte normalmente é realizado com máquinas comuns na atividade rural, tais 
como trator de pneu, esteira, sendo raras as empresas que possuem equipamento 
especifico para esta operação. 

As diferenças entre máquinas projetadas para atividades florestais e as que tem sido 
utilizadas podem resultar em uma redução expressiva na produtividade, quando 
comparadas entre si. 

Independente do maquinário utilizado, o arraste deve ser realizado com a ponta da tora 
com maior diâmetro suspensa, evitando seu contato direto com o solo, diminuindo o 
impacto sobre o mesmo, bem como evitando fonte inicial para processo erosivo. 

As distâncias de arraste também devem ser cuidadosamente projetadas, evitando que a 
tora seja arrastada por mais de 80 metros, até o ramal secundário ou principal. 

 

Práticas silviculturais 

Partindo da premissa que o objetivo do manejo florestal é garantir a continuidade da 
produção madeireira, estimulando a regeneração natural nas clareiras e proteção ao 
estoque remanescente é necessária a introdução de práticas que venham a incrementar 
a regeneração e/ou reduzir os danos causados pela exploração. 

Algumas áreas após a exploração não apresentam condições básicas para que 
apresentem um quadro regenerativo compatível com a estrutura observada na floresta 
explorada. 

Para a recuperação mais rápida e condizente com o povoamento, algumas técnicas são 
adotadas para um incremento a regeneração. Dentre elas, destacam-se : 

- Retirada dos cipós das áreas contíguas a exploração. 

- Plantio de mudas de espécies encontradas no povoamento, na proporção de 4 mudas 
para 1 árvore abatida, nas clareiras abertas. 
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- Junto aos indivíduos que apresentam porte pequeno e valor comercial baixo, a 
camada de regeneração, efetuar o enriquecimento com espécies de valor comercial 
entremeado a vegetação remanescente. 

Para aumentar o crescimento das árvores de valor comercial, que depende do nível de 
competição por nutriente, água e luz, em menor tempo, podem ser realizados os 
seguintes tratamentos: 

- Tratamento nas clareiras, com capina das árvores com altura de até 1,5 metros e 
num raio de 2 a 3 metros da árvore presente enquadrada no estoque de crescimento 
(DAP entre 0,2000 a 0,4999 m). 

- Desbaste das árvores de valor comercial onde a densidade for muito alta, eliminando 
o excesso das plantas de valor comercial. 

- Evitar ramificação excessiva das espécies de valor comercial, através da inibição do 
brotamento da árvore com a manutenção em torno dela de espécie capaz de projetar 
sombra sobre o seu tronco (gemas laterais). 

A freqüência da aplicação dos tratamentos para crescimento é variável em função da 
competição existente entre árvores existentes. Normalmente, se faz um único 
tratamento entre ciclos de corte. 

 

Espécies de interesse 

A grande maioria dos manejos florestais existentes no Estado de Mato Grosso do Sul 
estão instalados em áreas onde há abundância da espécie Aspidosperma polyneuron M. 
Arg.(Peroba Rosa). Esta espécie é o carro chefe das empresas de beneficiamento 
remanescentes, com mercado garantido no Estado e junto aos Estados limítrofes. 

Outra espécie de grande interesse é a Myracrodruon urundeuva (Aroeira), que tem como 
principal característica sua durabilidade, sendo muito requisitada para implantação de 
infra-estrutura em propriedades rurais. 

Algumas outras espécies também são de interesse comercial, em um nível menor de 
procura e algumas outras tem potencialidade para uso comercial mas não apresentam 
mercado suficiente que justifique sua exploração (Tabela 3) 

 

Da exploração e dos produtos beneficiados 

A exploração florestal em planos de manejo tem como objetivo principal a retirada de 
toros dos povoamentos, com utilização de apenas parte das árvores. Existe um 
desperdício considerável quanto a não utilização de parte do fuste, da galhada, das 
ocadas (em torno de 30%).  

A utilização dos resíduos produzidos não encontra mercado ou interesse de proprietários 
e empresários na diversificação de sua produção. 
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A forma de atuação dos empresários está baseada no beneficiamento de toros para 
produção de vigas, caibros, tábuas, escoras, ou seja, direcionado ao setor primário da 
cadeia do setor madeireiro. 

A utilização dos resíduos poderia ser realizada pelas mesmas indústrias existentes, com 
pequena adaptação de suas instalações e maquinários, na produção de móveis, 
utensílios, artesanato,  fabricação de chapas e aglomerados, produção de lenha e 
carvão. 

Talvez seja por isto, que nenhuma destas empresas tenha conseguido ou tentado obter 
a certificação de seus produtos, junto aos organismos certificadores, visando a abertura 
de mercado junto a outros países, principalmente a Europa e Estados Unidos, que são 
grandes centros consumidores de matéria prima vegetal. 

O setor madeireiro brasileiro vem sofrendo gradativamente uma substancial redução no 
número de empresas operantes e disponibilidade de matéria prima florestal, há a 
necessidade de adequação das empresas para melhor aproveitamento dos maciços 
florestais naturais remanescentes e consequentemente obter uma maior relação 
custo/benefício. 

 

Tabela 3. Espécies de interesse comercial com pouco mercado. 

Nome Vernáculo      Nome Cientifico 

Alecrim      Holocalix balansae 
Amendoim      Pterogyne nitens 
Angico      Anadenanthera macrocarpa 
Bálsamo      Myrocarpus frondosus 
Canafístula      Peltophorum dubium 
Canjarana      Cabralea canjarana 
Castelo      Alseis sp. 
Cedro       Cedrela fissilis 
Farinha Seca      Albizia hasslerii 
Goiabeira      Esenbeckia grandiflora 
Guaiçara      Lutzelburgia pterocarpoides 
Guajuvira      Patagonula americana 
Guaritá      Astronium graveolens 
Guatambú      Aspidosperma parvifolium 
Gurucaia      Parapiptadenia rigida 
Ipê       Tabebuia ochracea 
Jequitibá      Cariniana estrellensis 
Louro Preto      Cordia glabrata 
Marfim      Balfourodendron riedelianum 
Marinheiro      Guarea guidonia 
Pau Óleo      Copaifera langsdorffii 
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Da situação atual dos maciços florestais para manejo em Mato Grosso do Sul 

Do remanescente da vegetação original do Estado, restaram pouquíssimas áreas para 
implantação de manejo florestal sustentável (menos de 2% de toda a cobertura vegetal 
existente). 

Dos planos de manejo já explorados, nenhum deles sofreu processo de recuperação 
silvicultural e a sua situação atual não permite re-introdução deste procedimento, ou 
seja, não houve a complementação do ciclo de corte. 

A restrição imposta pela criação do Parque Nacional da Serra da Bodoquena, fez com o  
último e maior estoque madeireiro do Estado, apesar das dificuldades naturais, ficasse 
impossibilitado o aproveitamento do material lenhoso existente (em sua grande maioria 
composto por espécies desvitalizadas). 

As regiões passíveis de introdução de manejo ficam restritas ao centro-sul do Estado e 
alguns encraves na Região Centro-Oeste. A tendência natural é que a partir de 2005, 
não tenhamos novos planos de manejo, somente a continuidade dos atualmente em 
atividade. 

 

Dos órgãos de controle 

Os órgãos de controle ambiental possuem legislação próprias para a análise e aprovação 
de planos de manejo no Estado, mas que apresentam algumas variações quanto a forma 
de análise. 

A metodologia de análise técnica tem buscado o aprimoramento das informações 
contidas nos processos, mas não possuindo uma uniformidade nos pareceres entre 
técnicos do mesmo e de outro órgão de controle. 

 

Considerações Finais 

A implantação de novos planos de manejo sustentável em Mato Grosso do Sul é 
bastante restrita em função da pequena disponibilidade de áreas que contemplem este 
tipo de atividade. 

Os levantamentos necessários para a implantação de projeto desta natureza devem ser 
melhor conduzidos, com necessidade de aprimoramento técnico constante dos técnicos 
elaboradores. 

A introdução de práticas silviculturais pré e pós-exploração se faz necessária visando 
causar os menores danos possíveis a vegetação remanescente, que seja no momento ou 
após a exploração, buscando estabelecer novos ciclos de corte após determinado 
espaço de tempo. 

A projeção das estradas, ramais e pátios de estocagem devem ser melhor planejadas, 
com a sua introdução antes do inicio das operações de exploração, buscando integrar as 
atividades exploratórias. 
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A interpretação dos resultados obtidos no inventário florestal é fator primordial para o 
planejamento de todas as operações envolvidas no manejo florestal. 

Necessário se faz a reavaliação gradativa dos planos de manejo em atividade no Estado, 
buscando adequa-los cada vez mais as técnicas inerentes a atividade.  
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