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TERMO DE REFERÊNCIA PARA ELABORAÇÃO DE PLANO DE MANEJO FLORESTAL 
SUSTENTÁVEL DE PEQUENA ESCALA (PMFSPE) 

 
A elaboração do PMFSPE deverá ter como base legal a Resolução 007 de 21 de junho de 2011 

 
I) PLANO DE MANEJO FLORESTAL 

 

O Plano de Manejo Florestal deve ter a seguinte estrutura básica: 
 

1. Informações Gerais 
 

1.1. Proponente (requerente) 
 

� Nome: 
� Endereço para correspondência: 
� Município: 
� Telefones: 

 
1.2. Imóvel 

 
� Denominação do imóvel: 
� Localização (com referência, quando possível): 
� Coordenadas de delimitação do imóvel: 

 
1.3. Responsabilidade técnica pelo Plano de Manejo 

 
1.3.1. Elaboração 

• Nome: 
• Endereço: 
• Nº. Registro no CREA: 
• Endereço para correspondência: 
• Telefone (s) para contato: 

 
1.3.2. Execução 

 
• Nome: 
• Endereço: 
• Nº. Registro no CREA: 
• Endereço para correspondência: 
• Telefone (s) para contato: 

 
2. Objetivos do Plano de Manejo 

 
Os objetivos devem ser claramente formulados e expostos, a fim de proporcionar o direcionamento 
técnico do Plano e permitir a avaliação dos seus resultados. 

 
3. Informações sobre a propriedade 

 
3.1. Localização geográfica - acesso ao município e à propriedade 

 
Descrever: 

 
� O acesso à propriedade e à área do plano de manejo: 
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� Meios de transporte utilizados e tempo necessário para o deslocamento até à AMF: 
� Épocas do ano para acesso: 
 

3.2. Descrição do ambiente 
 
Descrever, em linhas gerais, em relação à propriedade, os seguintes aspectos: 

 
� Vegetação e tipologia vegetal: 
� Uso atual da terra: 
� Relevo e Solo; 
� Hidrografia: 

 
4. Informações sobre o manejo florestal 

 
4.1. Regulação da produção 

 
� Intensidade de corte prevista (m³/ha): 
� Área total destinada ao manejo florestal: 

 
4.2. Descrição das atividades planejadas para a exploração florestal 

 
Descrever: 

 
� Método para a seleção da área a ser manejada; 
� Cuidados a serem adotados para garantir continuidade da produção (tratamentos silviculturais) 

etc. 
� Método de corte das árvores; 
� Meios a serem adotados para o transporte e escoamento da madeira; 
� Instrumentos/equipamentos utilizados na exploração florestal. 

 
5. Determinação do volume 

 
Equação de volume utilizada. 

 
6. Mapas requeridos 

 
6.1. Mapa de Localização e macrozoneamento da propriedade: 

 
Deverá ser apresentado no sistema de projeção em coordenadas geográficas, informando o DATUM 
utilizado na confecção dos mapas, com escala mínima de 1:25.000, contendo as seguintes 
especificações e conteúdo: 

 
� Coordenadas geográficas de latitude e longitude dos vértices do polígono da propriedade; 

 
� Carimbo com denominação e localização do imóvel, proprietário, município, perímetro, escala e 

responsável técnico pela elaboração do mapa e outras informações pertinentes; 
 

� Legenda, com os símbolos e abreviaturas presentes no mapa; 
 

� Área total da propriedade (AT), Área de Reserva Legal (ARL), Área do Plano de Manejo (APM), 
Áreas de Uso Alternativo (AUA), Área de Preservação Permanente (APP), Área Antropizada 
(AA), distinção entre tipologias florestais pouco similares (como por exemplo, floresta densa e 
campo); 

 


