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ASSOCIAÇÃO PROFISSIONAL UOS ENG ENlllilRUS !?LO RESTAIS DO PARÁ - AP .l!:F 

SUGESTÃO PARA ALTERAÇÃQ DA PORTARJA Nº 441/89-IBAMA 

O Presidente do Instituto Brasileiro de Meio Ambiente e Recursos Naturais Renováveis - 
lBAMA. no uso de suas atribuições......... . , 

\ 

Resolve: • - 
Art. 1 • - A utilização de Ilorestas e de formação sucessoras na Amazônia Legal, para fins de uso industrial 

madeireiro. dependerá de aprovação prévia do Órgão Público . Competente, observando-se os 
dispositivos técnicos-cientlíicos e ambientais, compatíveis. a sustentabilidade dos ecosistemas 
exploLados. 

Psrágrafo único: A reposição florestal deverá priorizar a utilização de espécies nativas. 

CAPÍTULO l - DA REPOSIÇÃO FLORESTAL OBRlGATÓRJA E DO PROüR.AtvJ.A DE 
ABASTECIMENTO 

Art. 2° -As pessoas físicas oujurldicas não enquadradas no Decreto nº 97.628. de 10.04.89 e assim sujeitas a 
· esta Portaria. que exploram, utilizam, transformam ou consumam matéria-prima florestal, ficam 
obrigadas a manter ou fonnar florestas. através de técnicas de conclução de espécies adequadas. que 
possibilitem o seu pleno abastecimento. 

Art. 3° - As fontes de suprimento de que trata o Art. 2º. poderão ser isolados ou cumulativamente de Plano de 
Manejo Florestal Sustentado ou Plano de Corte de áreas de suprimento alternativos, através de 
Exploração Florestal Planejada. 

§ 1 • • Consideram-se áreas de suprimento alternati vos: 

a) Aquelas cujo uso destinam-se à implantação de atividades agropecuárias, de colonização e para 
execução de obras públicas de relevante· interesse sócio-econômico. e que tenham como base de 
liberação insLIUmenlos legais vigentes. 

....·- 
b) Áicas florestais detentoras de Plano de Corte, executados através da Exploração Florestal 
Planejada, que obrigatoriamente visem complementar o Cronograma de Auto-Abastecimento 
estabelecido no Arl 4° desta Portaria. • 
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... . . . 

§ 2• - Os Planos de Manejo Florestal Sustentado, deverão ser implementados com base na Instrução 
Normativa n• 80/91-IBAMA. obedecendo o disposto no Art. 4º desta Portaria. e deverá ser 
condições básicas para liberação do Plano de Corte. 

!, ' 

Art. 4° • As pessoas tisicas e jurídicas enquadradas nó Art. 2° desta Portaria, que consumam volume igual oy. 

1 

.. 
acima de S.000 M> de matéria prima florestal anual, ficam obrigadas a compor o seu abastecimento , 

· conforme estabelecido no cronograma a seguir. / 

Empresas registradas até o ano de 1990, inclusive • 

EXER.ClClOS MATERlA PRJMAFLORESTALNATIVA 
OU PLANTADA SOB MANEJO 

1990 e 1991 20% 
1992 e 1993 35% 
1994 e 1995 50% - 
1996 e 1997 65% 
1998 e 1999 8U% 
2000 em diante 100% 

.. ' 

Art. s•. A utilização dos recursos florestais para fins madeireiros, nas áreas de· suprimento alternativo, só 
poderá ser realizada mediante a apresentação do Plano de Corte através de Exploração Planejada. 
aprovado pelas Superintendências do IBAMA, em cuja jurisdição se localizar a respectiva área, 
obedecido as seguintes exigências e parâmetros técnicos: · 

1 - Certidão atualizada do registro do imóvel ou documento de justa posse, 

2 - Comprovante do pagamento do Jl'R, 

3 • Mapa de localização e acesso da propriedade, indicando suas distâncias a sede do município, 
coordenadas geogràficas, e a area onde será efetuado o Plano de Corte, em escala compailvel. 

4 • Obrigatoriedade do Inventário Florestal, contendo as seguintes informações: 
a) Mêdia do volume, 

b) Abundância por espécie por hectare, 

e) Volume e abundância de cadu espécie, por classe diumétrica, de 10 em lU cm de DAP, a 
partir do diâmetro mlnimo de 15 cm (DAP), 

d) Limite de erro máximo de 10%. 

S • Descrição e detalhamento da infra-estrutura e operações que comporão o Plano de Corte através 
da Explora9ão Florestal PlWlcjeda, · ' 
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. .• . 

6 - Informações simplificadas sobre os meios Ilsico e bióticos da área a ser explorada, 

7 - Anotação de Responsabilidade Técnica <lo CREA do responsável técnico pela 
elaboração/execução. 

§ 1• - Na execução do Plano de Corte somente será permitida a extração de espécies de madeira previstas 
no respectivo Invenlário Florestal, até os limites de quantidades do mesmo constantes, permitida. 
porém. e tolerâncíe estabelecida no Intervalo de Confiança . 

.Art. 6. O prazo máximo de execução do Plano de Corte, é de 03 (três) anos, permitida sua prorrogação, em 
caso do atraso de seu cronograma flsico de; implantação, até o máximo de 02 (dois) anos. 

. . * .• 

§ 1 • - Nova exploração das espécies de madeira já exploradas no Plano de Corte, na mesma área, somente 
poderá ser permitida após o decurso de 10 (dez) anos, contados a partir do fim da exploração 
prevista no Plano anterior e desde que este tenha sido cumprido. · 

Art. 7. A autorização pelo Órgão competente, para execução do Pluno de Corte, através da Exploração 
Planejada, será fundamentada na observação dos dispositivos jurídicos e técnicos-ambientais, 
descritos no Art. 5° desta Portaria. 

§ t• - O volume que constará da Autorização deverá fundamentar-se, na abundância de cada espécie, 
estabelecida no Inventário Florestal. e diâmetro mínimo de 60 cm (DAP), com exceção das espécies 
que com diâmetro inferiores a este e. compr ovadamente, apresentam rendimento industrial e que 
tenham estoque suficiente para regeneração. respeitando-se o limite mínimo de 30 cm DAP. 

Art. 8° - O Plano de Corte deverá ser protocolado junto às Superintendências Estaduais do IBAMA que 
. ·. jwisdicionarem as áreas propostas. 

Arl 9°. Enquanto não for regulamentado o Art, 15 do Código Florestal, as empresas poderão utilizar, como 11 
fonte de suprimento de matéria prima florestal. madeira proveniente de áreas de suprimento 
alternativos. conforme disposto no Art. 3°, § l º, item a) . 

.Art. 10º - As pessoas fisicas ou jurídicas que executarem Plano de Corte, ficam obrigadas a repor, mediante o 
Competente Projeto de Reposição Florestal, U6 (seis) mudas. por melro cúbico sólido de matéria 
prima florestal oriunda de exploração que tiver sido efetivada com base no Plano de Corte. 

CAPÍTULO II • REPOSIÇÃO FLORESTAL 

. , , 
Art. 11• • A reposição Florestal será calculada sobre a capacidade efetiva declarado pela empresa, em · 

dimensão nunca inferior ao necessário à atividade por um exercício, 
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Art. 12° - A Reposição Florestal poderá ser efetuada por qualquer das seguintes modalidades: 

a) Pela vinculação de florestas plantadas baseada cm levantamento circunstanciado, em área próprias e/ou 
de terceiros. ou mediante a apresentação de projetos técnicos de reflorestamento e/ou conversão de 
capoeiras cm florestas de rendimento através do enriquecimento florestal. •• 

b) Pelas execução e/ou participação em Programas de Fomento Florestal aprovados pelo IBAM.A. de acordo 
com a legislação própria. · · · 

. 
§ 1°- Quando a opção recair na alínes "a". deste artigo, o crédito só será efetuadó quando o empreendimento 

estiver com o cronograma anual proposto no projeto vistoriado e implantado. 

§ 2º- Os empreendimentos florestais serão obrigatoriamente vistoriados no 5 ano após o de implantação, 
para constatação de sua viabilidade técnico e econômica, à vista de inventario florestal apresentado 
pelo interessado para avaliar o incremento volumétrico anual. 

§ 3• .• Só será permitida a implantação de Projetos Florestais com espécies exóticas, em áreas degradadas, ou 
cm região de ccorrência de cerrado e campo. obedecendo-se o percentual de 20%. No caso de Projetos 

. que visem repor espécies contingenciadas, os· plantios deverão ser obrigatoriamente com espécies 
nativ~ priorizando as espécies contingenciadas. 

., 
Arl 13º - Aos consumidores que não desejarem efetuar Reposição Florestal pelas Í01TI1as previstas no artigo 

12°, será permitido optar pelo recolhimento do valor equivalente à Reposição Florestal à Conta 
·RECURSOS ESPECIAIS A APL1CAR - OPTANTES DE REPOSIÇÃO FLORESTAL". 

§ 1°. O disposto no •caput" deste artigo somente se aplica aos Consumidores de ate 5.000 m3 de matéria 
prima florestal por ano. Os Consumidores acima de 5.000 m3/ano não poderão optar pela modalidade 
prevista no "caput• deste artigo. e deverão fazer a reposição pelas formas previstas pelo artigo 12º. 

-§ 2° • Para cálculo do custo da Reposição Florestal a que se refere este artigo, o IBAMA. através da Diretoria 
de Recursos Naturais Renováveis - DIREN, fixará o valor básico por árvore. considerando as 
peculiaridades regionais, ~presso em UFIR. 

§ 3° • Os recursos arrecadados a titulo de reposição florestal deverão ser aplicados obrigatoriamente no 
Eslado de Origem. 

§ 4•. Na aplicação dos recursos de Reposição Florestal, deverão ser priorizados projetos que contemplem a 
utilização de espécies nativas. 
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. . . 

§ Sº - k importâncias serão recolhidas através de l)UA - Docurnento Único de Arrecadação, -e escriturados 
cm conta própria e aplicados pelo 1BM1A nos Estados de Origem da Receita. de acordo com as. 
prioridades estabelecidas pelas Superintendências Estaduais do IBAMA (SUPESl1BAMA). 

§ 6° - A Receita oriunda da Conta "RECURSOS ESPECIAlS A APLICAR", destina-se a execução de 
Plojclos Técniccs de Plantio, Pesquisa e Fomento na Âiea Florestal. • 

, . 
• 

§ r. O cálculo da importância a ser recolhida à Conta "RECURSOS ESPEClAJS A APLICAR - 
OPTANTES DE REPOSIÇÃO FLORESTAL", obedecerá a relação de 6 (seis) árvores por melro· 
cúbico sólido de matéria-prima florestal. 

" • 

CAPÍTULO m-DAS PENALIDADES 

Arl 14º - Apw-ada qualquer inadimplência nos Projetos de Manejo e Reposição Florestal, a empresa será 
notificada a proceder a regularização em prazo estipulado pelo IBAMA 

§ 1°... O não atendimento à notificação implica, cumulativamente ou não, nas seguintes penalidades: 

,, 

a) Suspensão do fornecimento e utilização da ATPF • AlTfORIZAÇÃO PARA TRANSPORTE DE 
PRODUTOS FLORESTAIS. relativa a orig7s níveis da infração constatada. 

b) ·Ao papnento de WDD multa equivalente; :~J•• por cento) do valor comercial da matéria-prima / 
Ilorestal nativa consumida além da produção . participe. . · 

§ 2° - Caso haja débitos no ato do cancelamento acima referido, a empresa sera notificada a quitá-lo. 

§ 3° - Para que se configure a infração. basta a ação ou omissão voluntária do agente. 

CAPÍTULO IV - DAS ISENÇÕES 

Art. 15º. Estão isentas da obrigatoriedade de Rep~siyiio Florestal. aqueles 4uc comprovadamente: 

a) Utilizem matéria-prima proveniente de exploração Ilorestal em área de Reflorestamento próprio ou de 
terceiros aprovado pelo IB~ 
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b) ULilium matêria.prima florestal proveniente de área submetida a manejo Ilorestal auto-sustentado, 
aprovado pelo JBAMA; 

§ 1• • Não será considerado para efeito de obrigatoriedade de reposição Iíorestal o consumo, para fins 
energétícos, de rcsiduos provenientes da atividade industrial madeireira. de briquete de castanha d~ 
çaju. casca de coco e babaçu, moinha e briquete de carvão e similares, bem como a utilização, por 
proprietário rural da área, detentor da competente autorização para uso alternativo do solo, 0de 
matéria-prima florestal própria, em benfeitorias dentro da propriedade. . · 

§ 2• • As isenções não desobrigam da comprovação da origem do produto. ~ 
• 

CAPiTULO V· DO MONITORAMENTO 

M 16º - O IBAMA, para fins de MONlTORAMENlü, providenciará .CONVÊNIOS e ACORDOS com 
UNIVERSIDADES, ENTIDADES DH PESQUISA principalmente para Análise, 
acorapanhamentc e Avaliação dos Instrumentos Técnicos dispostos no "CAPUT" do Art. 3°. 

§ 1• - O JBAMA realizará vistoria periódica para acompanhamento e conferência das informações 
constantes dos Laudos emitidos de acordo com o "caput" deste artigo. 

'1 

Art. 17º. Serão aceitos LAUDOS DE ll\1PLANTAÇÃO E MANUI'ENÇÃO, emitidos por Engenheiros 1 ! 
. . Florestais ou Profissionais habilitados e Empresas especializados devidamente cadastradas no / 

IBAMA. objetivando atestar a implantação e mani:ten~iío do disposto no 11CAPlJf" ~o Art. 3º, r' 
desde que acompanhados da respectiva ANOTAÇAO DE RESPONSABlLIDAOE TECNlCA •. 
ART. . 

.. ~ § i- .. Constatadas irregularidade, tais como. dados comprovadamente irreais, encaminhar-se-à denúncia ao 
CREA. para apw-ação das responsabilidades do profissional ou empresa. ficando o responsável 
impedido de emitir novos Laudos, sujeitando-se ao cancelamento do Registro no lBAMA, sem 
prejuizos de outras sanções estabelecidas em legislação própria, 

§ 2• - As pessoas fisicas e jurídicas para se habilitarem ao disposto no "CAPUT" deste artigo deverão 
apresentar registros no CREA · · 

§ 3• - O mAMA realizará monitoramento periódico das informações contidas nos LAUDOS emitidos de 
acordo com •cAPur deste artigo. - 

Art. 18° • Para cumprimento do disposto nesta Portaria serão adotados como parâmetro. os coeficientes de 
«>nversão abaixo: • 

6 



QUADRO REFERENTE AO ART!UO 18 

--··-·-- --····· ·-·--·------·- -.- -·--·"T'"" .. ___ 
PRODUTOS METRO 'n lNEI.AIJA METRO ESTEREO 

CUHll:O I\IÉTRICA CÚBICO (st) 
MADEIRA SERRADA 

OU LAMINADA . . ·---- 1,43 --· ·--r- 
Coniferas 1 - - 

Folhosas 1 - . .1,60. - 
--- .. - ., 

COMPENSADOS ; ~ 

Coníferas 1 - 1,58 - 
Folhosas 1 - 1,85 - 
CJIAPASDE - 1 - 2,5U 
AGLOMERADQ.S __ -- 
CHAPAS DE FIBRAS - 1 - 2.50 
DE MADEIRA 

Parágrafo Único - As empresas que tiverem um aproveitamento acima <los Indices estabelecidos terão aceitos 
esses índices desde que comprovados através de Laudos emitidos por pessoas físicas ou 
jurídicas especializadas, cadastradas no lBAMA 

Art. 19° • Os projetos de Manejo Florestal, Reflorestamento e/ou de Conversão de Capoeiras em Florestas 
de Rendimento através de Enriquecimento, serão analisados e aprovados pelas SUPES. 

M 20° - A transformação por incorporação, fusão, cisão, consórcio ou outra forma de alienação que de 
qualquer forma afete o controle e composição ou os objetivos sociais da empresa não a eximirá das 
obrigações assumidas, as quais deverão constar. expressamente no Registro. 

Art. 21º-Emcasodedissoluçãoouextinção da empresa, as obrigações decorrentes da Lei nº4.771, de 15 de 
setembro de 1965, serão exigidas na forma de Lei. 

Art. 22º - O disposto na presente Portaria não se aplica às pessoas físicas ou jurídicas consumidoras de 
matéria-prima Ilorestal para fins energéticos, tais como, siderúrgicas, metalúrgicas, cerâmicas, 
cimenteiras e outras, de que trata o Decreto n" 97.628, de 10 de abril de 1989. 

Art. 23º. Esta Portaria entrará em vigor na data de sua publicação, revogada a Portaria nº 441. de 09/08/89 e 
demais disposições em contrário .. 
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