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Como usar estas planilhas

As planilhas dos Passos 1 a 9 destinam-se a auxiliar as Autoridades Científicas a documentar a base para um parecer de exploração não 

prejudicial e as fontes de informação utilizadas.  Cada planilha foi concebida para ser um registro das respostas às Perguntas-chave de 

cada um dos nove Passos descritos no documento complementar CITES Non-detriment Findings for Timber (Pareceres de Exploração Não 

Prejudicial para Medeiras).  Não havendo um formato de relatório preferido para o NDF, as planilhas consolidadas podem servir para as 

Autoridades Científicas como um formato de relatório preliminar para a elaboração de NDF e para as recomendações relacionadas à 

Autoridade Administrativa CITES.
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Dados da solicitação do NDF

Nome da espécie:                        (Gênero e espécie, subespécie, conforme o caso)

nome da espécie inserido em Info_Page

Nome(s) comercial (is) e/ou sinônimos encontrados na solicitação de licença:

Número de referência da  solicitação de licença:

Data de conclusão do NDF:

Contato/Autor(es) do NDF:

Nota para os usuários: Ao preencher o campo para o nome da espécie nesta planilha, o mesmo nome será 

repetido AUTOMATICAMENTE no cabeçalho de todas as planilhas.

CITES Non-detriment Findings - Timber Guidance 24/06/2020



Fontes de informação consultadas

Nível de confiança da fonte de informação

· Alto:  atualizada, diretamente pertinente para a espécie em questão, publicada e revisada por pares; referência reconhecida pela CITES 

· Médio:  relativamente atualizada, indiretamente pertinente para a espécie em questão, não publicada ou não revisada por pares

· Baixo:  desatualizada, menos pertinente para a espécie em questão

Citação usada nas 

Planilhas dos Passos 

1 a 9

Fonte de informação (Referência completa) Passos pertinentes

Nível de confiança 

da fonte de 

informação

[Número, autor e 

data ou formato 

alternativo de 

preferência]

[Passos para os quais a 

fonte forneceu 

informações]

[alto, médio, baixo]

Esta tabela pode ser usada para se manter um registro detalhado das fontes de informação consultadas na elaboração do NDF.  Este registro será útil para 

a compilação e a justificação do NDF (Passos 1 a 9). 
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Parecer de Exploração Não Prejudicial (NDF) nome da espécie inserido em Info_Page

Passo 1: Revisão da identificação dos espécimes

Perguntas-chave do Passo 1 Fontes de informação utilizadas

A Autoridade Científica está 

convencida quanto à identificação da 

espécie ou corrigiu um erro simples ou 

um nome desatualizado, resolvendo 

as questões que envolvem taxonomia. 

sim x
Descreva abaixo as 

questões ou erros 

resolvidos

Vá para o Passo 

2

ç

Respostas e resultados (Consulte o Guia para o Passo 1)

[texto]

1.1 A Autoridade Científica está 

convencida de que a madeira ou o 

produto de madeira em questão foi 

identificado corretamente e de que o 

nome científico correto foi usado? 

Descreva abaixo as 

questões ou erros não 

resolvidos

Preocupações com a falta de clareza na identificação:

xnão
Vá para o Passo 

9: Decisão 9.1

A espécie não foi corretamente 

identificada e/ou as questões não 

podem ser resolvidas pela Autoridade 

Científica ou encaminhadas à AA ou a 

um especialista
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Parecer de Exploração Não Prejudicial (NDF) nome da espécie inserido em Info_Page

Passo 2: Revisão do cumprimento dos requisitos para propagação artificial

Perguntas-chave do Passo 2 Fontes de informação utilizadas

sim x
Vá para a 

Pergunta - 

chave 2.2

não x Vá para o Passo 

3

sim x Descreva a legislação 

pertinente abaixo

Vá para a 

Pergunta - 

chave 2.3

não x Descreva a legislação 

pertinente abaixo

Vá para o Passo 

9:  Decisão 9.2 

Os requisitos foram atendidos sim x Descreva abaixo os 

requisitos atendidos

Vá para o Passo 

9: Decisão 9.3

Os requisitos não foram atendidos não x Descreva abaixo os 

requisitos não atendidos

Vá para o Passo 

3

2.3   Os espécimes objeto da 

solicitação de licença de exportação 

atendem todos os requisitos previstos 

para propagação artificial? 

2.2   A exportação de espécimes desta 

espécie propagados artificialmente é 

permitida pela legislação nacional ou 

subnacional/estadual pertinente?
Descreva a legislação pertinente:  

[texto]

Requisitos para propagação artificial atendidos ou não atendidos:

[texto]

Respostas e resultados (Consulte o Guia para o Passo 2)

2.1   A licença está sendo solicitada 

para espécimes propagados 

artificialmente?
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Parecer de Exploração Não Prejudicial (NDF) nome da espécie inserido em Info_Page

Passo 3: Revisão de exclusões pertinentes e de NDFs anteriores

Perguntas do Passo 3 Fontes de informação utilizadas

sim x
Vá para a 

Pergunta - 

chave 3.2

não x
Descreva por que o espécime foi excluído do 

Anexo II da CITES (por exemplo, a anotação 

correspondente)

Vá para o Passo 

9:  Decisão 9.4

sim x Descreva abaixo a legislação ou regulação e 

sua relevância

Vá para a 

Pergunta - 

chave 3.3

não x Descreva abaixo a legislação ou regulação 

pertinente

Vá para o Passo 

9: Decisão 9.5

sim x Descreva os NDFs elaborados anteriormente
Vá para o Passo 

9:  Decisão 9.6

não x
Registre os motivos por que as evidências 

usadas em um NDF anterior não são válidas 

nem suficientes para avaliar a solicitação atual 

de licença de exportação

Vá para o Passo 

4

Respostas e resultado (Consulte o Guia para o Passo 3)

3.2.  A exploração ou exportação de 

espécimes silvestres desta espécie é 

permitida pela legislação ou regulação 

nacional ou subnacional/estadual 

pertinente?
Legislação ou regulação nacional ou subnacional/estadual relevante (inclua as questões que serão encaminhadas à Autoridade Administrativa ou à 

autoridade responsável pela execução):

3.3. A Autoridade Científica já elaborou 

algum NDF embasado cientificamente 

para esta espécie que continue válido 

e seja suficiente para apreciar o atual 

requerimento de licença de 

exportação?

[texto]

3.1. Os espécimes de madeira objeto 

da solicitação estão inseridos no Anexo 

II da CITES?
Razão para a exclusão do espécime do Anexo II da CITES (e informações fornecidas à Autoridade Administrativa que comprovem que o NDF e a licença 

CITES de exportação não são necessários)

[texto]

NDF elaborado anteriormente:

[texto]
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Parecer de Exploração Não Prejudicial (NDF) nome da espécie inserido em Info_Page

Passo 4: questões que evolvem conservação

Avaliações do estado de conservação

Estado de conservação Internacional Regional Nacional 
Ameaças identificadas na 

avaliação
Fontes de informação utilizadas Nível de confiança

Consulte a tabela de fatores do Passo 4 do Guia

Alto Médio Baixo Desconhecido
Fontes de informação 

utilizadas

Nível de gravidade da preocupação com o estado de conservação referente 

à área explorada

Copie a seção de cor 
cinza na planilha 
Passo8.2_Resumo
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Parecer de Exploração Não Prejudicial (NDF) nome da espécie inserido em Info_Page

Passo 5: Possíveis Riscos Biológicos Consulte a tabela de fatores do Passo 5 do Guia

Fator Riscos Alto Méd Baixo Desc. Fontes de informação utilizadas
Nível de 

confiança

Distribuição geográfica

Tamanho e distribuição da 

população 

nacional/subnacional

Estrutura de tamanho das 

populações 

nacionais/subnacionais

Especificidade e 

vulnerabilidade do habitat

Resiliência das espécies 

arbóreas 

Se precisar, insira mais 

linhas para cada fator.

Resumo dos potenciais 

riscos biológicos:
Distribuição geográfica

Distribuição da população nacional/subnacional

Estrutura to tamanho das populações nacionais/subnacionais

Especificidade e vulnerabilidade do habitat

Resiliência das espécies arbóreas 

Copie a seção de cor 
cinza na planilha 
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Parecer de Exploração Não Prejudicial (NDF) nome da espécie inserido em Info_Page

Passo 6: Impactos da Exploração Consulte a tabela de fatores do Passo 6 do Guia

Fator Impactos Alto Méd Baixo Desc. Fontes de informação utilizadas
Nível de 

confiança

Impacto do corte na 

população explorada

Impacto da exploração nas 

populações nacionais e 

subnacionais da espécie-

alvo

Impacto da exploração no 

ecossistema

Se precisar, insira mais 

linhas para cada fator.

Copie a seção de cor 
cinza na planilha 
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Parecer de Exploração Não Prejudicial (NDF) nome da espécie inserido em Info_Page

Passo 7: Impactos do Comércio Consulte a tabela de fatores do Passo 7 do Guia

Fator Impactos Alto Méd Baixo Desc. Fontes de informação utilizadas
Nível de 

confiança

Nível de comércio em 

relação à produção da área 

de exploração 

Magnitude e tendência do 

comércio legal nacional

Magnitude do comércio 

ilegal

Se precisar, insira mais 

linhas para cada fator.

Copie a seção de cor 
cinza na planilha Passo 
8.2_Resumo
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Parecer de Exploração Não Prejudicial (NDF) nome da espécie inserido em Info_Page

Passo 8.1: Medidas de manejo em vigor

Medidas de manejo relacionadas à EXPLORAÇÃO 
Fontes de informação 

utilizadas
Nível de confiança

Medidas de manejo relacionadas ao COMÉRCIO
Fontes de informação 

utilizadas
Nível de confiança

Copie as seções de cor 
cinza na planilha 
Step8.2_Summary
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Parecer de Exploração Não Prejudicial (NDF) l nome da espécie inserido em Info_Page

Passo 8.2: Avaliação da eficácia das medidas de manejo

Passo Chave Fator Questões envolvendo conservação e riscos biológicos Alto Médio Baixo Desc.

P
as

so
 4

q
u

es
tõ

es
 e

n
vo

lv
en

d
o

 

co
n

se
rv

aç
ão

Nível de gravidade do 

problema

Distribuição geográfica

Distribuição da 

população 

nacional/subnacional

Estrutura de tamanho 

das populações 

nacionais/subnacionais
Especificidade e 

vulnerabilidade do 

habitat

Resiliência das espécies 

arbóreas 

Passo Chave Fator Impactos da exploração e do comércio Alto Médio Baixo Desc. Medidas de manejo 

n
ão

 s
e

 a
p

lic
a

n
ão

 e
xi

st
em

 o
u

 

n
ão
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o

n
h

ec
id

as

re
so

lv
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 e
st
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q
u

es
tã

o

ri
go

r 
ad

eq
u

ad
o

im
p

le
m

en
ta

d
a

s 
ef

e
ti

va
m

en
te

Impacto do corte na 

população explorada

Impacto da exploração 

nas populações 

nacionais e 

subnacionais da espécie-

alvo

Impacto da exploração 

no ecossistema

Nível de comércio em 

relação ao nível de 

produção da área 

explorada

Magnitude e tendência 

do comércio legal 

nacional

Magnitude do comércio 

ilegal

Quais questões, riscos e impactos foram identificados para a espécie? Quais medidas de manejo estão em vigor para a espécie?

P
as

so
 5

R
is

co
 b

io
ló

gi
co

 in
tr

ín
se

co

P
as

so
 6

Im
p
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to
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a 
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p
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o

P
a
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 7

Im
p
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to
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o
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o

m
ér
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o
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Parecer de Extração Não Prejudicial (NDF) nome da espécie inserido em Info_Page

Passo 9: Parecer de Exploração Não Prejudicial e recomendações relacionadas

Resultado do processo de 

elaboração do NDF
Resultados do NDF e recomendações 

x Outros:  p.ex., Decisão Negativa aguardando ser encaminhada à Autoridade Administrativa ou a um especialista em madeira

x Decisão Negativa (negar licença de exportação) (respaldada por este Guia)

x Decisão positiva (aprovar licença de exportação) (respaldada por este Guia)

x Outros: 

x Licença CITES de exportação não é necessária (respaldada por este Guia)

x Outros: 

9.1. O resultado do Passo 1 é:  a 

Autoridade Científica não tem certeza 

quanto à correta identificação do 

espécime em questão e à 

conformidade do nome científico com 

a Norma de Referência CITES 

correspondente.

9.2. O resultado do Passo 2, Pergunta - 

chave 2.2, é:  a exportação de 

espécimes desta espécie propagados 

artificialmente não é permitida pela 

legislação nacional ou 

subnacional/estadual pertinente 

9.3. O resultado do Passo 2, Pergunta - 

chave 2.3, é:  os espécimes objeto da 

solicit ção de licença de exportação 

atendem claramente todos os 

requisitos da CITES para propagação 

artificial

[Resumo, ou consulte a Planilha 3, Pergunta - chave 3.1]

As possíveis decisões do processo de NDF baseadas neste Guia estão listadas nesta planilha.  Cada solicitação de licença de exportação deve conter apenas um dos seguintes 

resultados/decisões.  A Planilha, junto com as informações mais detalhadas nas Planilhas pertinentes de passos anteriores, pode ser útil como um relatório resumido dos 

resultados do NDF e das recomendações encaminhadas à Autoridade Administrativa CITES.

[Resumo, ou consulte a Planilha 2, Pergunta - chave 2.3]

Justificação para o parecer da Autoridade Científica:

[Resumo, ou consulte a Planilha 2, Pergunta - chave 2.2]

Justificação para o parecer da Autoridade Científica:

[Resumo, ou consulte a Planilha 1, Pergunta - chave 1.1]

Justificação para o parecer da Autoridade Científica:

9.4. O resultado do Passo 3, Pergunta - 

chave 3.1, é:  os espécimes não estão 

cobertos pelo Anexo II da CITES

Justificação para o parecer da Autoridade Científica:

x Decisão Negativa, NDF não é possível (respaldada por este Guia)
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x Outros:  p.ex., NDF desfavorável aguardando ser encaminhado à Autoridade Administrativa, para análise

x NDF desfavorável, exportação requerida não está dentro dos parâmetros definidos por NDF anterior

x NDF favorável, exportação requerida está dentro dos parâmetros definidos por NDF anterior

x Outros: 

x NDF desfavorável se as evidências indicarem "Não ou incerto” 

x NDF favorável se as evidências indicarem "Sim ou Sim, com condições específicas”

x
Outros:  p.ex., NDF desfavorável aguardando mais informações requeridas para avaliação dos impactos da exploração ou do 

comércio ou manejo

9.6. O resultado do Passo 3, Pergunta -

chave 3.3, é:  as evidências nas quais 

um NDF anterior se baseou ainda são 

válidas e suficientes para avaliar a 

atual solicitação de licença de 

exportação

9.7. Passo 8, Pergunta - chave 8.2:  as 

medidas de manejo existentes são 

mitigam de maneira adequada os 

impactos da exploração e do comércio 

identificados nas populações e 

subpopulações da espécie-alvo 

afetada pelo comércio proposto?

(Favor listar abaixo as medidas recomendadas)

[Resumo, ou consulte a Planilha 3, Pergunta - chave 3.3]

Justificação para o parecer da Autoridade Científica:

[Resumo, ou consulte a Planilha 8, Pergunta - chave 8.2]

Justificação para o parecer da Autoridade Científica:

Procedimentos de manejo específicos, medidas de precaução tomadas, demais ações que precisam ser realizadas para garantir a 

sobrevivência das espécies:

Justificação para o parecer da Autoridade Científica:

9.5. O resultado do Passo 3, Pergunta - 

chave 3.2, é:  a exploração ou 

exportação de espécimes silvestres 

desta espécie não é permitida pela 

legislação ou pelas regulações 

nacionais ou subnacionais/estadual 

aplicáveis

[Resumo, ou consulte a Planilha 3, Pergunta - chave 3.2]

x Decisão Negativa (negar licença de exportação) (respaldada por este Guia)
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