
INSTRUÇÃO NORMATIVA MMA Nº 1, DE 5 DE SETEMBRO DE 1996 
 
 
Dispõe sobre a Reposição Florestal Obrigatória e o Plano Integrado Florestal. 
 
 
O  MINISTRO DE ESTADO DO MEIO AMBIENTE,  DOS RECURSOS HÍDRICOS E DA AMAZÔNIA 

LEGAL, no uso de suas atribuições e tendo em vista o disposto no Decreto nº 1.282, de 19 de outubro de 
1994,  que  regulamenta  os  artigos  15,  19,  20  e  21  da  Lei  nº  4.771,  de  15  de  setembro  de  1965  e 
considerando a necessidade de disciplinar a reposição florestal obrigatória no País, resolve: 

 
CAPÍTULO I 

 
DA REPOSIÇÃO FLORESTAL OBRIGATÓRIA E DO PLANO INTEGRADO FLORESTAL 

 
SEÇÃO I 

 
DA REPOSIÇÃO FLORESTAL 

 
Art. 1º - Fica obrigada à reposição florestal a pessoa física ou jurídica que explore, utilize, transforme ou 

consuma matéria-prima florestal. 
 
Parágrafo único - A reposição florestal de que trata o "caput" deste artigo deve ser efetuada na Unidade 

da Federação de origem da matéria-prima florestal, mediante o plantio de espécies florestais compatíveis 
com a atividade desenvolvida, preferencialmente nativas, inclusive espécies do gênero Hevea, conduzido 
com técnicas silviculturais que venham a assegurar uma produção que seja, no mínimo, igual ao volume 
anual necessário à atividade desenvolvida. 

 
Art. 2º - A pessoa física ou jurídica não enquadrada no Art. 8º desta Instrução Normativa e obrigada à 

reposição florestal  pode optar pelas seguintes modalidades,  observadas as peculiaridades estaduais ou 
regionais: 

 
I) apresentação de Levantamento Circunstanciado - LC de floresta plantada não vinculada ao IBAMA; 
 
II) execução ou participação em Programa de Fomento Florestal; 
 
III)  compensação,  através  da  alienação  ao  patrimônio  público,  de  área  técnica  e  cientificamente 

considerada de relevante e excepcional interesse ecológico, e conforme disposto em normas específicas a 
serem baixadas pelo IBAMA. 

 
Parágrafo único - Os programas de fomento florestal a que se refere o inciso II deste artigo incluirão 

projetos públicos de manejo  florestal,  florestamento e  reflorestamento,  preferencialmente com espécies 
nativas e no Estado de origem da matéria-prima florestal. 

 
Art. 3º - O levantamento circunstanciado deve ser protocolado na SUPES ou em uma de suas Unidades 

Descentralizadas, na Unidade da Federação de origem da matéria-prima florestal. 
 
§ 1º - Fica, a critério da SUPES, admitir LC de plantio realizado na forma de enriquecimento da cobertura 

arbórea, para cumprimento da reposição florestal. 
 
§  2º  -  No  caso  de  admissão  de  LC  na  forma  mencionada  no  parágrafo  anterior,  a  SUPES  deve 

estabelecer normas específicas para sua apresentação, avaliação e controle. 
 
§ 3º - A vinculação à reposição florestal de fração de plantio localizada em área de terceiros somente 

será admitida mediante a apresentação pelo interessado de LC, delimitando a parcela relativa à fração a ser 
vinculada. 

 
§ 4º - A manutenção do plantio constante do LC é de inteira responsabilidade da pessoa física ou jurídica 

que o vincula, e, na eventual ocorrência de insucesso do mesmo, o responsável deve efetuar a reposição 
florestal do volume correspondente, ressalvada a hipótese de caso fortuíto ou força maior. 

 
§ 5º - É vedada a transferência do saldo do LC vinculado à reposição florestal, devendo o mesmo ser 

creditado para os exercícios subseqüentes, ressalvados os casos de alienação, extinção ou dissolução da 
pessoa jurídica e, no caso da pessoa física, o encerramento de suas atividades. 

 



§ 6º -  Havendo transferência do saldo,  na forma prevista no parágrafo anterior,  todos os direitos e 
obrigações serão assumidos pela pessoa física ou jurídica que o adquiriu. 

 
Art. 4º - A pessoa física ou jurídica que não possua plantio para atendimento do disposto no artigo 2º e 

não abrangida pelo artigo 8º desta Instrução Normativa e desde que o consumo anual será inferior a 1.200 
st/ano (hum mil e duzentos estérios por ano) ou 400 mdc (quatrocentos metros de carvão vegetal por ano) 
ou  600m3/ano  (Seiscentos  metros  cúbicos  de  toras  por  ano),  pode  optar  pelo  recolhimento  do  valor 
equivalente à reposição florestal à conta "Recursos Especiais a Aplicar - Optantes de Reposição Florestal". 

 
Art. 5º - À conta Recursos Especiais a Aplicar - Optantes de Reposição Florestal destinam-se todas as 

contribuições  facultativas  e  daquelas  que,  não  desejando  fazer  a  reposição  diretamente,  optem  pelo 
recolhimento  do  valor  custo  da  reposição  florestal,  observadas  as  disposições  da  presente  Instrução 
Normativa. 

 
§ 1º - Para o cálculo do custo da reposição florestal a que se refere esta Instrução Normativa, as SUPES 

fixarão o valor básico por unidade de consumo representativo das peculiaridades regionais; 
 
§  2º  -  As  importâncias  serão  recolhidas,  através  de  DUA  -  Documento  Único  de  Arrecadação, 

escrituradas em conta própria e aplicadas pelo IBAMA nos Estados de origem da receita, de acordo com as 
prioridades estabelecidas pelas Superintendências, ouvida a Administração Central do IBAMA. 

 
§  3º  -  A receita  oriunda da conta  Recursos  Especiais  a  Aplicar  -  Optantes  de Reposição Florestal 

destina-se à execução de projetos técnicos de plantio e fomento florestal. 
 
§ 4º - As atividades descritas no parágrafo anterior poderão ser elaboradas e executadas por intermédio 

de terceiros, devidamente credenciados pelo IBAMA. 
 
Art. 6º - O crédito de reposição correspondente às modalidades de cumprimento da reposição florestal 

previstas no artigo 2º será feita mediante comprovação da implantação do empreendimento através de 
vistoria técnica. 

 
Art. 7º - Fica isenta da obrigatoriedade de reposição florestal de que trata o artigo 1º desta Instrução 

Normativa a pessoa física ou jurídica que venha se prover de: 
 
I - matéria-prima proveniente de área submetida a manejo florestal sustentável; 
 
II - matéria-prima florestal própria, em benfeitoria dentro da propriedade, na qualidade de proprietário 

anual e detentor da competente autorização de desmatamento; 
 
III - matéria-prima proveniente de erradicação de cultura ou espécie frutífera; 
 
IV - matéria-prima proveniente de floresta plantada não vinculada ao IBAMA; 
 
V - matéria-prima florestal oriunda de projeto de relevante interesse público, assim declarado pelo Poder 

Público, com posterior autorização de desmatamento emitida pela autoridade competente; 
 
VI- resíduos provenientes de atividade industrial (costaneiras, aparas, cavacos e similares); 
 
VII - resíduos de exploração florestal oriundos de reflorestamento (galhadas, tocos e raízes); 
 
VIII - matéria-prima proveniente de tratos culturais em reflorestamento ou em poda de frutíferas; 
 
IX - resíduos oriundos de desmatamento autorizado pelo IBAMA ou órgão Estadual competente (raízes, 

tocos e galhadas); 
 
X  -  matéria-prima proveniente  de  corte  de  arborização  urbana,  devidamente  autorizado  pelo  órgão 

competente; 
 
XI - matéria-prima proveniente de espécies do gênero Hevea, de seringais de cultivo. 
 
Parágrafo único - A isenção não desobriga o interessado da comprovação junto à autoridade competente 

da origem e da legitimidade da matéria-prima florestal ou dos resíduos. 

 



SEÇÃO II 
 

DO PLANO INTEGRADO FLORESTAL - PIF 
 
Art. 8º - A pessoa física ou jurídica que necessite de matéria-prima florestal, tal como siderúrgica, fábrica 

de  celulose,  cerâmica,  cimenteira,  indústria  processadora  de  madeiras  (serraria,  fábrica  de  laminados, 
compensados, aglomerados) e outras, cujo consumo anual seja igual ou superior a 12.000 st/ano (doze mil 
estéreos por ano) ou 4.000 mdc/ano (quatro mil metros de carvão vegetal por ano), ou a 6.000 m3/ano (seis 
mil metros cúbicos de toras por ano), fica obrigada a manter ou formar, diretamente ou em participação com 
terceiros,  florestas  destinadas  à  sustentabilidade  da  atividade  desenvolvida,  inclusive  em suas  futuras 
expansões. 

 
Parágrafo único - Observadas as peculiaridades estaduais ou regionais, os volumes descritos no "caput" 

deste artigo podem ser alterados de acordo com critérios a serem fixados pelas SUPES. 
 
Art.  .  9º  -  A  comprovação  do  atendimento  ao  disposto  no  artigo  anterior  será  feita  mediante  a 

apresentação de Plano Integrado Florestal - PIF, demonstrativo anual de fontes de suprimentos de matéria-
prima florestal  voltada  ao  abastecimento  da  unidade  consumidora,  conforme  quadros  I  a  V  anexos  à 
presente Instrução Normativa. 

 
Art. 10 - A pessoa física ou jurídica enquadrada no Art. 8º desta Instrução Normativa deve cumprir o PIF, 

objetivando o seu plano abastecimento anual, levando em consideração os seguintes prazos: 
 
I - para fins energéticos, celulose e similares, o intervalo de 05 (cinco) a 10 (dez) anos; e, 
 
II  -  para  fins  de  processamento  de  madeira,  como  serraria,  indústria  de  laminado,  compensado, 

aglomerado e outras, a SUPES deve considerar critérios, tais como: espécie, incremento médio anual e 
rotação final para estabelecimento do prazo. 

 
Parágrafo único - Os prazos mencionados nos itens I e II serão fixados pelo IBAMA, analisando caso a 

caso. 
 
Art.  11  -  O cronograma constante  do PIF  e  a  programação anual  de suprimento  de matéria-prima 

florestal poderão abranger uma ou mais das seguintes modalidades e origens: 
 
I - manejo florestal sustentável; 
 
II - florestas e demais formações vegetais nativas, cuja exploração foi devidamente autorizada 
 
pelo órgão competente, proveniente de uso alternativo do solo; 
 
III  -  florestas e demais formações vegetais oriundas da exploração florestal  em pequenos e médios 

imóveis rurais na Amazônia Legal, definidos pela Portaria nº 048, de 17 de julho de 1995; 
 
IV - floresta plantada; 
 
V- florestamento e reflorestamento de programas de fomento florestal; 
 
VI - projeto de relevante interesse público, assim declarado pelo Poder Público, com autorização de 

desmatamento emitida pelo órgão competente; 
 
VII - aproveitamento dos resíduos florestais de que trata o artigo 7º desta Instrução Normativa. 
 
§ 1º - O suprimento de matéria-prima florestal de quaisquer das fontes descritas no "caput" deste artigo 

deve ter sua origem, volume e destinação comprovados ao IBAMA. 
 
§ 2º - O PIF e a programação de que trata o "caput" deste artigo devem ser protocolados, anualmente, 

na SUPES onde estiver instalada sua Unidade de Consumo, até o dia primeiro de novembro, prevendo as 
fontes de suprimento do ano seguinte, por Unidade da Federação de origem da matéria-prima florestal. 

 
Art. 12 - O consumo de matéria-prima florestal nativa proveniente do uso alternativo do solo, oriunda de 

Unidade  da  Federação  diferente  da  unidade  industrial  do  consumidor  enquadrado  no  artigo  8º  desta 
Instrução Normativa, poderá ser limitado pela SUPES da origem do produto ou subproduto, através do 
estabelecimento  de  percentuais  máximos,  em  relação  ao  ao  consumo  total,  considerando-se  as 
peculiaridades locais e a legislação estadual pertinente. 



 
§ 1º -  A SUPES da Unidade da Federação onde a pessoa física ou jurídica estiver instalada,  após 

análise do PIF da Programação Anual de Suprimento, deve emitir Declaração dos respectivos Volumes para 
o interessado e para as SUPES de origem da matéria-prima florestal. 

 
§ 2º - A pessoa física ou jurídica instalada em Unidade da Federação que possua legislação florestal 

disciplinando a matéria pode requerer, junto ao órgão estadual competente, a emissão da Declaração de 
Volume,  contendo  informações sobre seu PIF  e  consumo anual  de produto  ou  subproduto  florestal,  a 
previsão de volume e tipo de matéria-prima florestal proveniente de cada UF, devendo ser encaminhada à 
SUPES interessada, através da SUPES onde se localiza sua unidade industrial. 

 
Art. 13 - A pessoa física ou jurídica enquadrada no artigo 8º desta Instrução Normativa e que consome 

matéria prima florestal oriunda de Estado diferente daquele que sedia a sua unidade industrial deve realizar 
o plantio ou outra forma de reposição, conforme estabelecido no artigo 2º e demais dispositivos correlatos 
previstos  nesta  Instrução  Normativa,  na  Unidade  da  Federação  de  onde  se  origina  sua  matéria-prima 
florestal, podendo o mesmo compor seu PIF, nos moldes desta Instrução Normativa. 

 
Art. 14 - Detectadas pendências no PIF ou na Programação Anual de Suprimento, deve ser notificado o 

interessado para cumprir as exigências técnicas eu jurídicas, dentro do prazo estabelecido pela SUPES, sob 
pena de indeferimento. 

 
Art. 15 - O PIF e a Programação Anual de Suprimento poderão ser reformulados, caso necessário, a 

requerimento do interessado, desde que atendido o disposto nesta Instrução Normativa. 
 

SEÇÃO III 
 

DO FOMENTO FLORESTAL 
 
Art. 16 - O cumprimento da reposição florestal, previsto no item II do Art. 2º desta Instrução Normativa 

através das pessoas físicas e jurídicas registradas no IBAMA nas categorias de Empresa Administradora, 
Especializada,  Associação  Florestal  ou  Cooperativa  Florestal,  somente  será  permitido  àquelas  não 
enquadradas no Art. 8º desta Instrução Normativa, à exceção de plantios realizados em outras Unidades da 
Federação. 

 
Art. 17 - Cabe à empresa responsável pela administração do Fomento Florestal definir o valor a ser 

recolhido a seu favor pela pessoa física ou jurídica obrigada à reposição florestal, e executar o plantio, em 
áreas próprias ou de terceiros referente ao volume de matéria-prima necessário ao consumo ou utilização 
anual dos consumidores correspondentes. 

 
§ 1º - Com objetivo de cumprir o previsto no "caput" deste artigo, a empresa responsável deve plantar, 

no mínimo, 8 (oito) árvores por m3 (metro cúbico) sólido de matéria-prima, 6 (seis) árvores por st (estéreo) 
de lenha ou 12 (doze) árvores por MDC (metro de cavão). 

 
§  2º  -  A  SUPES  poderá  adotar  novos  parâmetros,  baseados  em  estudos  técnico-científicos 

apresentados. 
 
Art. 18. A empresa responsável pela administração do Fomento Florestal deve fornecer ao proprietário 

rural as mudas para plantio e replantio, as condições necessárias ao sucesso do empreendimento assim 
como assistência técnica prestada por técnico habilitado pelo CREA. 

 
Parágrafo único - O proprietário da área deve realizar a manutenção e conservação do povoamento até 

completar o primeiro ciclo de corte da espécie. 
 
Art. 19 - Para a concessão do crédito da reposição florestal aos consumidores de matéria-prima optantes 

dos programas de fomento florestal, será adotado o seguinte critério: 
 
Crédito Provisório: apresentação do comprovante do recolhimento correspondente a reposição florestal 

obrigatória, em favor da empresa responsável pela administração do Fomento Florestal. 
 
Crédito Definitivo: após a aprovação do Projeto Técnico de Reflorestamento por parte da SUPES. 
 
Art. 20 - A empresa responsável pela administração do Fomento Florestal, na eventual ocorrência de 

qualquer insucesso do empreendimento, seja por razões administrativas, edafoclimáticas, silviculturais ou 
inadimplemento dos proprietários rurais e outros fatores que impeçam a obtenção do volume projetado, 
deve repor o volume equivalente, ressalvada a hipótese de caso fortuito ou força maior. 



 
§ 1º - A SUPES deve estabelecer prazo para realização de replantio, ou caso necessário, plantio de nova 

área. 
 
§ 2º - O descumprimento do prazo estabelecido pela SUPES, conforme previsto no parágrafo anterior, 

acarretará  o  estorno  do  crédito  de  reposição  florestal  efetivado  ao  consumidor,  proporcionalmente  ao 
insucesso das áreas plantadas, além das penalidades previstas nesta Instrução Normativa. 

 
CAPÍTULO II 

 
DAS VISTORIAS E LAUDOS 

 
Art. 21 - O IBAMA poderá, a qualquer época, quando julgar necessário, realizar vistorias especiais ou 

praticar atos de fiscalização, para efeito do disposto nesta Instrução Normativa. 
 
Parágrafo único - A critério da SUPES, podem ser aceitos laudos técnicos emitidos por profissionais 

habilitados, com a respectiva ART, para cumprimento do disposto no "caput" deste artigo. 
 
Art. 22 - O IBAMA promoverá inspeções e vistorias quando julgar oportuno, visando deliberar sobre a 

respectiva  aprovação relativa  a  florestas vinculadas à  Reposição Florestal,  Plano Integrado Florestal  e 
Programa Anual de Suprimento. 

 
CAPÍTULO III 

 
DAS SANÇÕES ADMINISTRATIVAS E PENAIS 

 
Art. 23 - A pessoa física ou jurídica que deixar de realizar as operações e tratos silviculturais previstos no 

plano de manejo sem justificativa técnica, fica sujeita às seguintes sanções, cumulativamente: 
 
I - embargo da execução do plano; 
 
II - recuperação da área irregularmente explorada; 
 
III - reposição florestal correspondente à matéria-prima florestal irregularmente extraída, de conformidade 

com as disposições desta Instrução Normativa. 
 
Art. 24 - A pessoa física ou jurídica que não cumprir os prazos e demais disposições desta Instrução 

Normativa fica sujeita às seguintes sanções, cumulativamente: 
 
I  -  pagamento de multa de 10% (dez por cento) do valor comercial  da matéria-prima florestal nativa 

consumida além da produção da qual participe, conforme dispõe o parágrafo único do artigo 20 da Lei nº 
4.771/65, e cumprimento da reposição florestal, de acordo com o disposto nesta Instrução Normativa; 

 
II - suspensão do fornecimento do documento hábil para acobertar o transporte e o armazenamento de 

produto e subproduto florestal; 
 
III - cancelamento do registro junto ao IBAMA. 
 
§ 1º - Além das penalidades administrativas previstas neste artigo, o IBAMA, quando for o caso, oficiará 

o Ministério Público Federal, visando à instauração de inquérito civil ou para promover o ajuizamento de 
Ação Civil Pública. 

 
§ 2º - Além das sanções administrativas, o não cumprimento de quaisquer das operações ou exigências 

previstas nesta Instrução Normativa sujeitará o infrator às penalidades constantes do Art. 14 da Lei nº 6.938 
de 31 de agosto de 1.981. 

 
Art. 25 - Verificadas irregularmente ou ilicitude nos laudos técnicos referidos no parágrafo único do artigo 

21 desta Instrução Normativa e nos respectivos empreendimentos florestais, será feita representação junto 
ao  Conselho  Regional  de  Engenharia,  Arquitetura  e  Agronomia-CREA  em  que  estiver  registrado  o 
responsável técnico, para apuração de responsabilidades. 

 
Art. 26 - Quando constatada, através de vistoria, a não realização do plantio, de operações de condução 

e de tratos culturais ou ocorrências que, de alguma forma, reduzam o volume autorizado, os mesmos serão 
estornados, proporcionalmente, ficando as liberações futuras condicionadas aos ajustes adequados, além 
da aplicação das penalidades previstas no artigo 24. 



 
CAPÍTULO IV 

 
DAS DISPOSIÇÕES GERAIS E TRANSITÓRIAS 

 
Art. 27 - Consideram-se vinculadas ao IBAMA as florestas, incentivadas ou não, comprometidas com a 

reposição florestal ou com o PIF. 
 
Parágrafo  único  -  Florestas  incentivadas  são  aquelas  implantadas  com  recursos  provenientes  de 

incentivos fiscais, sob a égide da Lei nº 5.106/66 e Decreto Lei nº 1.134/70. 
 
Art. 28 - Para efeito desta Instrução Normativa serão adotados, como parâmetros os coeficientes de 

conversão abaixo: 

 
 
 (*) Válido para a Amazônia Legal ( ) Válido para o Nordeste (***) Válido para Eucalypitos 
 
Parágrafo único - A SUPES poderá acatar novos parâmetros, baseados em estudos técnico-científicos 

apresentados. =
 
Art. 29 - Fica proibida a implantação de empreendimentos florestais para fins de cumprimento da 

reposição florestal em áreas que impliquem em desmatamento de florestas primárias, caatinga arbórea e 
cerradão, enquanto não for estabelecido o Zoneamento Ecológico-Econômico. 



 
Art. 30 - A SUPES, com suporte em estudo técnico-científico, poderá estabelecer relação entre volume 

consumido e número de árvores a serem plantadas, considerando as espécies e os rendimentos médios 
obtidos na região para atendimento ao disposto no parágrafo único do Art. 1º desta Instrução Normativa. 

 
Art. 31 - A pessoa física ou jurídica em débito com a reposição florestal anterior à publicação desta 

Instrução Normativa, fica obrigada a quitar esse débito utilizando as modalidades de reposição florestal aqui 
previstas. 

 
Art. 32 - O eventual saldo anterior à presente Instrução Normativa de crédito decorrente do recolhimento 

à conta "Recursos Especiais a Aplicar - Optantes de Reposição Florestal", que porventura a pessoa física 
ou jurídica possua, será considerado quando da utilização ou consumo de matéria-prima com 
obrigatoriedade de reposição florestal. 

 
§ 1º - O crédito referido no "caput" deste artigo pode ser transferido a terceiros mediante autorização da 

SUPES. 
 
§ 2º - O saldo remanescente de outras modalidades previstas em legislação anterior será avaliado, caso 

a caso pela SUPES considerando fatores como origem do crédito e situação de campo do empreendimento 
correspondente. 

 
Art. 33 - Excepcionalmente, o PIF e a Programação Anual de Suprimento de que trata o "caput" do artigo 

11, prevendo as fontes de suprimento para o ano de 1996, devem ser protocolados na SUPES ou em uma 
de suas Unidades Descentralizadas, no prazo máximo de 30 (trinta) dias, a partir da data de publicação 
desta Instrução Normativa. 

 
Art. 34 - A pessoa física ou jurídica que possua Plano Integrado Florestal Indústria - PIFI, aprovado pelo 

IBAMA ou protocolado na SUPES, deve adaptá-lo de acordo com as normas constantes desta Instrução 
Normativa, no prazo de até 30 (trinta) dias contados da data de sua publicação. 

 
Art. 35 - Ocorrendo a transformação, por incorporação, fusão, cisão, consórcio ou outra forma de 

alienação que, de qualquer modo, afete o controle e a composição ou os objetivos sociais da empresa, 
incompatibilizando-a, legalmente com as atividades pertinentes nesta Instrução Normativa, e ainda, no caso 
de dissolução ou extinção da mesma, as obrigações por ela assumidas serão exigidas na forma da 
legislação vigente, aplicável à matéria. 

 
Art. 36. Quando peculiaridades locais comportarem outras medidas não abrangidas pela presente 

Instrução Normativa, a SUPES, ouvida a DIREN, editará instruções complementares, necessárias ao seu 
fiel cumprimento. 

== 
Art. 37 - A pessoa física ou jurídica, estabelecida em Estados da Federação que possuam normas legais 

dispondo sobre a reposição florestal obrigatória e fontes de suprimentos de matéria prima florestal, deverá 
proceder conforme estabelecido na legislação estadual pertinente. 

 
Art. 38 - Esta Instrução Normativa entra em vigor na data de sua publicação. 
 
Art. 39 - Revogam-se as disposições em contrário, especialmente o item II do Art. 12 da Portaria nº 443, 

de 06/04/93, e a Portaria nº 29, publicada no DOU de 09/05/96 
 
GUSTAVO KRAUSE GONÇALVES SOBRINHO 
 



ANEXO 

 

 



 
 
 NOTA - PARA PRODUTO FLORESTAL ORIUNDO DE OBRAS DE RELEVANTE INTERESSE SÓCIO ECONÔMICO OU 

ATIVIDADE AGROSILOPASTORIL, ANEXAR AO PRESENTE COMPROVAÇÃO DE ORIGEM E DA REPOSIÇÃO FLORESTAL 
 

 

 
 
 


