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SERVIÇO PÚBLICO FEDERAL
MINISTÉRIO DO MEIO AMBIENTE

INSTITUTO BRASILEIRO DO MEIO AMBIENTE E DOS RECURSOS NATURAIS RENOVÁVEIS – IBAMA

INSTRUÇÃO NORMATIVA Nº 22, de 05 de Dezembro de 2001.

THE PRESIDENT OF THE INSTITUTO BRASILEIRO DO MEIO AMBIENTE E DOS RECURSOS NATURAIS
RENOVÁVEIS – IBAMA, in the use of its powers given by Article 2º, incised X, and 24, of the Annex 1 of
Estrutura Regimental annexed to Decree No 3,833, of 5th of June 2001, and of Decree s/No of 16th January 2001,
published in Diário Oficial da União (Official Diary of the Union) on the next day, and

Considering the results obtained by the environmental audit, realized by the section of surveillance of this
Institute, into the yards/stocks, transport and accountancy of the companies, which prove the irregular
exploitation and commerce of mahogany, Swietenia macrophylla;

Considering, moreover, the results obtained by the environmental audit, by its technical section of inspection,
which confirm the disregard of technical parameters of management and the disregard of technical
recommendations, inherent to the activity of forest regeneration under the responsibility of plan holders, as well
as their responsible technicians,

Considering the necessity of improving the system of monitoring, controlling and inspection on illegal
exploitation of wood in Indian Lands and Conservation Units,

RESOLVES:

Article 1º To suspend all the forest management plans of mahogany, approved by IBAMA, in the States of Pará,
Mato Grosso and Acre, excluding the management plans in the course of certification or in conclusive phase of
certification.

Article 2o The analysis and approval of  forest management  of diverse species located in the surroundings of
indigenous lands and conservation units, according to Resolution CONAMA 13/90, of December 28, 1990,  are
conditional to the regime of certification.

§ 1° Projects containing the species MAHOGANY will be not subject of analyses, as a consequence of
the prohibition determined by the Decree n° 3.559, of 14 August 2000.

§ 2° Those FMPs already aproved and valid located in the surrouding areas will have 01 (one) year to
be addapted to the certification regime.

Article 3º To order the Directorate of Environmental Protection, by the intermediary of Executive Management
Offices of the respective States, to undertake the necessary administrative measures, given the irregularities
detected by the environmental audit.

Article 4º To order the Directorate of Forests, through the Executive Management Offices, to establish the
calender of working meetings with the State Secretaries of Environment, Federations of Industries, Unions,
NGOs and The Public Ministry, Academia and Research Centers, through the Technical Chambers of Forests, in
order to define positive agenda regarding the order of Forest Sector activities by State, taking in account the
implementing of  the collection of instruments of the Forest Policy in order to stabilize the supply of raw-material
to the forest based industry and to the environmental protection service.

Article 5º This Instrução Normativa comes into force in the date of its publication.

                                                Hamilton Nobre Casara
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INSTRUÇÃO NORMATIVA Nº 22, de 05 de dezembro de 2001.

O PRESIDENTE DO INSTITUTO BRASILEIRO DO MEIO AMBIENTE E DOS RECURSOS
NATURAIS RENOVÁVEIS – IBAMA, no uso das atribuições que lhe confere o art. 2º, inciso X, e 24,
do Anexo I da Estrutura Regimental anexa ao Decreto nº 3.833, de 05 de junho de 2001, e o Decreto
s/nº de 16 de janeiro de 2001, publicado no Diário Oficial da União do dia subseqüente, e

Considerando os resultados obtidos pela auditoria ambiental, realizada pela área de fiscalização
deste Instituto, nos pátios/estoques, transporte e contabilidade das empresas, que comprovam a
exploração e o comércio irregular do MOGNO, Swietenia macrophylla;

Considerando, ainda, os resultados obtidos pela auditoria ambiental, por sua área técnica de vistoria,
o descumprimento de parâmetros técnicos de manejo e o descumprimento de recomendações
técnicas, inerentes à atividade de recondução florestal de responsabilidade dos detentores dos
planos, bem como de seus responsáveis técnicos;

Considerando a necessidade de melhorar o sistema de monitoramento, controle e fiscalização sobre
a exploração ilegal de madeiras nas terras indígenas e nas Unidades de Conservação.

RESOLVE:

Art.1º Suspender os planos de manejo florestal de mogno, aprovados pelo IBAMA, nos Estados do
Pará, Mato Grosso e Acre, excetuando-se os planos de manejo em regime de certificação ou em fase
conclusiva de certificação.

Art.2º A análise e aprovação de planos de manejo florestal de espécies diversas, situados no entorno
de terras indígenas e unidades de conservação, conforme Resolução/ CONAMA n° 13, de 28 de
dezembro de 1990, ficam condicionados ao regime de certificação.

§ 1° Não será objeto de análise de projetos com a espécie MOGNO, em razão da proibição prevista
no Decreto n° 3.559, de 14 de agosto de 2000.

§ 2° Os PMF’s já aprovados e aptos que se encontram em áreas de entorno, terão o prazo de 01
(um) ano para se enquadrarem no regime de certificação.

Art. 3º Determinar à Diretoria de Proteção Ambiental, por intermédio das Gerências Executivas, dos
respectivos Estados, que adote as providências administrativas cabíveis, face às irregularidades
detectadas pela auditoria ambiental.

Art.4º Determinar à Diretoria de Florestas, através das Gerências Executivas, que estabeleça
calendário de reuniões de trabalho com as Secretarias Estaduais de Meio Ambiente, Federações de
Indústrias, Sindicatos, Ong’s e Ministério Público, Universidade e Centro de Pesquisa, por meio das
Câmaras Técnicas de Florestas, para definir agenda positiva com vistas ao ordenamento das
atividades do Setor Florestal por Estado, observando a implementação do conjunto de instrumentos
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da Política Florestal de forma a criar estabilidade no fornecimento de matéria-prima à indústria de
base florestal e ao serviço de proteção ambiental.

Art.5º Esta Instrução Normativa entra em vigor na data de sua publicação.

Hamilton Nobre Casara
Presidente do IBAMA
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