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o PLANEJO é um programa desenvolvido

para que as empresas florestais que atuam na

Amazônia possam planejar todas as etapas

do manejo florestal, visando aumentar a

eficiência, viabilidade e controle das

operações.

Inventário
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Planejamento da Colheita e Controle da Produção Florestal
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Dados referentes ao inventário florestal, aos

critérios e planejamentos de colheita e ao

estoque de toras geram relatórios que

permitem aos usuários visualizar todo o

decorrer das operações florestais desde a

digitação da informação de uma árvore

marcada na floresta até o transporte das toras

geradas para a indústria.
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o PLANEJO permite ainda que as

informações geográficas coletadas em campo

gerem subsídios para a elaboração de mapas

de localização em um programa específico

que contempla todo o macrozoneamento da

Unidade de Manejo, subdividida nas

respectivas Unidades de Produção Anual e

Unidades de Trabalho.

Colheita/Planejamento do POA
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Colheita/Critério de corte
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