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Braço do Norte, 03 de setembro de 2018 

 
 

CARTA ABERTA da AEFsul à RESOLUÇÃO do CFbio 480/2018. 

 

 
A Associação de Engenheiros Florestais do Vale do Braço do Norte e Sul de Santa Catarina – AEFsul, 

por meio desta carta aberta, vem manifestar-se em defesa da Engenharia Florestal, no exercício pleno de 

atribuições e funções em  que nossa profissão se faz  fundamental para a  sociedade. 

Tal manifestação se dá no contexto da RESOLUÇÃO Nº 480, DE 10 DE AGOSTO DE 2018 do CFbio - 

Conselho Federal de Biologia, que: – “Dispõe sobre a atuação do Biólogo em Inventário, Manejo e 

Conservação da Vegetação e da Flora e atividades correlatas”. Tal resolução possui clara intenção de 

avançar sobre as atribuições dos profissionais Engenheiros Florestais na área de Manejo Florestal que 

envolvem diretamente atividades de colheita, estradas e transporte florestal, inventário florestal, 

silvicultura e geoprocessamento sendo que o profissional ‘Biólogo’ não possui em sua grade curricular 

disciplinas relacionadas a essas atividades, notadamente a: de Colheita e Transporte Florestal, 

Mecanização Forestal, Estradas e Vias de Acesso e Proteção Florestal, e ainda: Dendometria, 

Fitossociologia, Sensoriamento Remoto, Inventário Florestal, Geoprocessamento, Topografia, Tratos e 

Métodos Silviculturais, Silvicultura, Silvicultura Aplicada, Manejo Florestal, e, em especial as atividades 

que envolvem a Tecnologia dos USOS DOS RECURSOS NATURAIS, as quias são atividades da 

Engenharia Florestal. É imperativo, que sem tais conhecimentos, resta – IMPOSSÍVEL – um profissional 

atuar em “manejo florestal” sem causar danos ao meio ambiente, o que irá gerar perdas irreparáveis e 

crimes ambientais. A AEFsul entende que a dita ‘resolução’ fere princípios CONSTITUCIONAIS do 

Meio Ambiente, princípios da boa fé, da precaução, da prevenção, da moralidade, da ética profissional e 

das boas práticas para valorização profissional, que é resultado natural de um trabalho de qualidade e 

dentro das boas técnicas que a Constituição Federal manda no uso do meio ambiente (§1°, inciso V do 

art.225/CF-88), tendo em vista que ‘se’, tal “Resolução” for aplicada, não proporcionará à sociedade 

brasileira a segurança no trato o qual o meio ambiente merece. Acreditamos que todas as profissões são 

importantes e devem ser respeitadas agindo dentro dos seus limites éticos e profissionais. Junto a todos 

esses argumentos, destacamos que o profissional Engenheiro Florestal possui conhecimento técnico e é 



 

Avenida Getúlio Vargas, n° 649 - sala 02 – Braço do Norte/SC – CEP: 88750-000 
Fone/fax: (48) 3658-4328 presidente@acef.org.br – www.acef.org.br/produtos/florestas/Associacoes-Regionais/47/AEFsul  

 

legalmente habilitado para atuar sobre o ‘USO dos Recursos Naturais’ em especial os ‘Florestais’, sempre 

comprometidos com a execução de suas funções. Assim sendo,  aproveitamos para reforçar o dever da 

AEFsul com a valorização profissional e com sociedade.  

 

Braço do Norte, 03 de setembro de 2018.  
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