
Mínistêrfo do Meio Ambiente 

GABINETE DA MINISTRA \ PORTARIA N' 85, DE 31 DE MARÇO DE 2005 

A MINISTRA DE ESTADO DO MEIO AMBIENTE, no uso 
das atribuições legais, e tendo em vista o disposto na Lei n' 10.683, 
de 28 de maio de 2.003, resolve: 

Considerando as diretrizes de fortalecimento do Sistema Na 
cional do .Meio Ambiente-SISNAMA, de transversalidade das ações 
ambientais, de promoção do desenvolvimento sustentável e, sobre, 
tudo, de participação social; ·•- . , 

Considerando . as diretrizes do Programa Nacional de Flo 
restas quanto à necessidade de integração das políticas públicas para 
o setor florestal 'com as ações da· iniciativa privada; · . ·· 

· Considerando, por fim, â necessidade de sistematizar a ge- 
ração e a divulgação de dados, assegurando a credibilidade das in 
formações, quanto aos aspetos socioambientais do setor de florestas 
plantadas, resolve: 

Art. 1° Fica criado, no âmbito do Ministério do Meio Am 
biente, com caráter consultivo, o Fórum Nacional Socioambiental.do 
Setor de Florestas Plantadas. · 

Art. 2' O Fórum Nacional Socio~mbiental do Setor de.Flo 
restas Plantadas tem por objetivo servir de espaço de interlocução 
para debater, propor, avaliar e divulgar informações, projetos e ações 
relacionadas a; , 

I. - adoção de procedimentos operacionais que valorizem 
continuamente os aspectos ambientais, sociais, econômicos e cul 
turais; 

li - relação da conservação ambiental com o setor de flo 
restas· plantadas; 

· · TIi - conservação da biodiversidade, espécies em extinção, 
proteção de mananciais; 

IV - estímulo à formação de arranjos produtivos no entorno 
dos empreendimentos florestais e à agregação de valor a produtos 
oriundos de florestas plantadas; 

V - valorização e enriquecimento da diversidade do . meio 
ambiente, com a utilização de espécies nativas e modelos agroe- 
cológicos; · · · 

VI.- gestão de impactos ambientais e sociais; 
VII - educação am biental e de formação de educadores e 

multiplicadores; 
· · VIII - inclusão e participação social na área de atuação dos 

empreendimentos florestais para 'produção de alimentos, 'auxiliando 
no combate a fome, por meio de atividades relacionadas ·à· agrís 
silvicultura, piscicultura, apicultura e ecoturismo; 

IX - geração de trabalho, renda e capacitação de mão-de 
obra, investimentos em infra-estrutura de transportes, geração de 
energia elétrica e recolhimentos de impostos; 

X - melhoria das condições de vida.. quanto, à s<1~cl!!, ,r.. it 
e,:lµc;içã(),,epi; comunidades do ;~op,10..da& ãreas de, atuação do setor 
de floresras plantadas, ... '~~~-Í::' ... ~ .,_ <::::_ ·:<_:--\.~:..::..e ·J. .. ' ,,_.; ' 

XI - proposição de aprimoramento da legislação aplicável ao 
setor de florestas plantadas. . 

Parágrafo único. Será criado um sistema de informação para 
a divulgação dos temas relacionados ao Fórum Nacional Socioarn 
biental do Setor de Florestas Plantadas. 

Art, 3' O Fórum Nacional Socioambiental do Setor de Flo 
restas Plantadas será coordenado conjuntamente pelos Diretores dos 
Programas Nacionais de Conservação da Diversidade Biológica e de 
Florestas da Secretaria de Biodiversidade e Florestas, de Educação 
Ambiental da Secretaria-Executiva. 

Parágrafo único. Caberá ao Programa Nacional de Florestas, 
prestar apoio técnico e adnúnistrativo ao Fõrum. 

Art. 4' Poderão aderir ao Fórum Nacional Socioambiental do 
Setor de Florestas Plantadas instituições de ensino, pesquisa e ex 
tensão, empresas, representantes da sociedade civil e órgãos públicos 
dos diferentes entes federados, relacionados com o setor de florestas 
plantadas. 

§ l' Até definição pelo Regimento Interno, a adesão ao 
Fórum Nacional Socioambiental do Setor de Florestas Plantadas dar 
se-á por meio da assinatura de termo de adesão elaborado e dis 
ponibilizado pelo Programa Nacional de Florestas. 

§ 2' Caberá à Secretaria de Biodiversidade e Florestas, por 
meio do Programa Nacional de Florestas, envidar esforços para am 
pliar a participação de representantes no Fórum Nacional Socioam 
biental do Setor de Florestas Plantadas. 

Art, 52 O funcionamento do Fórum Nacional Socloambiental 
do Setor de Florestas Plantadas será definido em Regimento Interno, 
no prazo de cento e vinte dias, contados da data de publicação desta 
Portaria. · 

Parágrafo único. O Ministério do Meio Ambiente instituirá, 
em trinta dias, Grupo Especial de Trabalho para elaboração do Re 
gimento Interno. 

Art, 7' Esta Portaria entra em vigor na data de sua pu 
blicação. 

Art. 8' Fica revogada a Portaria n' 45, de 23 de fevereiro de 
2005, publicada no Diário Oficial da União de 24 de fevereiro de 
2005, Seção l, páginas 74 e 75. 

MARINA SILVA. ...- ·-----· 



PORTARIA Nº 45, DE 23 DE FEVEREIRO DE 2005 

A MINISTRA DE ESTADO DO MEIO AMBIENTE, no uso 
das atribuições legais, e tendo em vista o disposto na Lei no 10.683, 
de 28 de maio de 2003, resolvem: 

Considerando asdiretrizes de fortalecimento do Sistema Na 
cional do Meio Ambiente-SISNAMA, de transversalidade das ações 
ambientais, de promoção do desenvolvimento sustentável e, sobre 
tudo, de participação social; 

Considerando os compromissos firmados perante a Comissão 
Coordenadora do Programa .Nacional de F1orestas-CONAFLOR,. 
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cioambicntais da silvicultura para a sustentabilidade do meio rural 
brasileiro: · 

Considerando, por fim, a necessidade de sistemalizar a ge 
ração e a divulgação de dados, assegurando a credibilidade das in 
formações, quanio a irnportânc'a do setor. de florestas plantadas como 
referência mundial por sua cxcdência tecnológica, resolve: 

Art. lo Fica criado, no âmbito do Ministério do Meio Am 
biente, com caráter consultivo, o Fórum Nacional Socioambiental do 
Setor de Florestas Plantadas. . 

Art. 2o O Fórum Nacional Socioambiental do Setor de F1o- 
restas Plantadas tem por objetivo a integração dos princípios e di 
retrizes das políticas públicas do setor de florestas plantadas, com as 
ações da iniciativa privada, bem como discutir, avaliar e divulgar 
ações relativas a: · · · 

! - estímulo às contribuições socioambientais ao meio rural e 
a toda sociedade, com a adoção de procedimentos operacionais e 
projetos que valorizem continuamente os aspectos ambientais, sociais, 
econômicos e .culturais; 

II - estudos sobre a relação da conservação ambiental com o 
setor de florestas plantadas; 

III - conservação da biodiversidade, espécies em extinção, 
proteção de mananciais; · · 

IV - estímulo à formação de arranjos produtivos no ;ntomo 
dos empreendimentos florestais e à agregação de valor a produtos 
oriundos de florestas plantadas; 

V - valorização e enriquecimento da diversidade do meio 
ambiente, com a utilização de espécies nativas e modelos agroe 
cológicos; e 

VI - gestão de impactos ambientais e sociais; 
, ..... VJI - programas de. ed.uc;ação ambiental .e de formação de 

educadores e multiplicadores; 
" .. ,•:·· - ,li-•.i!;i· 

Florestas envidar esforços para ampliar a participação de represen 
tantes no Fórum Nacional SocioambienlaLdo Setor de Florestas Plan-: 
t.adas. 

Vlll - inclusão e participação social na área de atuação dos 
empreendimentos florestais para produção de alimentos, auxiliando 
no combate a fome, por meio de atividades relacionadas à agris 
sil vicultura, pscicultura, apicultura e ecoturismo; 

IX - geração de trabalho e renda e capacitação de mão-de 
obra, investimentos cm infra-esirutura de transportes, geração de 
energia elétrica, e recolhimentos _de impostos; 

X - melhoria das condições de vida, quanto à saúde e à 
educação, em comunidades do entorno das áreas de atuação do setor 
de' florestas plantadas; 

XI - proposição de aprimoramento da legislação aplicável ao 
setor de florestas plantadas. 

§ lo O Fórum Nacional Socioambiental do Setor de Flo- 
restas Plantadas manterá dialogo permanente sobre temas relacio 
nados no art. 2o desta Portaria, com a Comissão Coordenadora do 
Programa Nacional de Florestas-CONAFLOR. 

§ 2o Será criado um sistema de informação para a divul 
gação dos temas relacionados ao Fórum Nacional Socioambiental do 
Setor de Florestas Plantadas. 

Art. 3o O Fórum Nacional Socioambicntal do Setor de F1o 
restas Plantadas será coordenado conjuntamente pelos Diretores dos 
Programas Nacionais de Conservação da Diversidade Biológica e de 
Florestas, da Secretaria de Biodiversidade e Florestas, de Educação 
Ambiental e da Secretaria-Executiva. 

Parágrafo único. Caberá ao Programa Nacional de Florestas, 
prestar apoio técnico e administrativo ao Fórum. 

Art. 4o Poderão aderir ao Fórum Nacional Socioambicntal 
do Setor de Florestas Plantadas instituições de ensino, pesquisa e 
extensão, empresas, representantes da sociedade civil. e órgãos pú 
blicos dos diferentes entes federados, relacionados com o setor · de 

florestas c:i:;~i· único. Caberá à seci"éiária··de0'Bíodivefsidàdé'1i:('lr 
!:1·,;1; 

Art. So O funcionamento do Fórum Nacional Socioamhiental 
do Setor de florestas Plantadas será definido cm Regimento Interno, 
no prazo de 120 dias, contados da data de publicação desta Por-· 
taria, 

Art. 6o Esta Portaria entra cm vigor na data de sua pu- 
blicação .. 

MARINA SILVA 


