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O PRES
SIDENTE DO
D
INSTITU
UTO BRAS ILEIRO DO
O MEIO AM
MBIENTE E DOS REC
CURSOS
NATURA
AIS RENOVÁ
ÁVEIS - IBA
AMA, nomead
do por Decre
eto de 16 de maio, publiccado no Diárrio Oficial
da União
o de 17 de maio
m
de 2012, no uso d as atribuiçõe
es que lhe conferem
c
o aart. 22 do An
nexo I do
Decreto nº 6.099, de
e 26 de abril de 2007, que
e aprovou a Estrutura Re
egimental doo Ibama, pub
blicado no
Diário Oficial da Uniã
ão de 27 de abril de 2007
7, e art. 111 do Regimen
nto Interno approvado pela
a Portaria
nº GM/M
MMA nº 341, de 31 de agosto d e 2011, publicada no Diário Ofici al da União
o do dia
subsequ
uente;
Considerando que as atividade
es utilizadorras de recurrsos naturais estão suj eitas ao reg
gistro no
Cadastro
o Técnico Fe
ederal, confo
orme Lei nº 6
6.938, de 31 de agosto de
e 1981;
Considerando o disp
posto nos arrts. 35 e 36 da Lei nº 12
2.651, de 25
5 de maio dee 2012, que preveem
que "o ccontrole da origem da madeira,
m
do carvão e de outros pro
odutos ou suubprodutos florestais
incluirá sistema nacional que integre os dados dos diferentes entes fede rativos, coo
ordenado,
fiscalizad
do e regulam
mentado pello órgão fed
deral compettente do Sis
snama", e quue "o transp
porte, por
qualquerr meio, e o armazenam
mento de ma
adeira, lenha
a, carvão e outros prod utos ou sub
bprodutos
florestaiss oriundos de
d florestas de espéciess nativas, pa
ara fins com
merciais ou iindustriais, requerem
r
licença d
do órgão com
mpetente do Sisnama";
Considerando a neccessidade de
e aprimorar e sistematiza
ar os proced
dimentos relaativos ao co
ontrole da
exploraçção, comercialização, ex
xportação e uso dos produtos
p
ou subprodutoss florestais em todo
território nacional;
Considerando que o inciso II do
o art. 4° da Lei Complementar nº 140, de 8 dee dezembro de 2011,
prevê co
omo instrum
mento de co
ooperação, e
entre outros
s, a celebraç
ção de acoordos de coo
operação
técnica e
entre os ente
es federativos para opera
acionalização
o de suas atribuições;
Considerando o disp
posto na Instrução Norma
ativa Ibama nº 10, de 7 de
d dezembroo de 2012, qu
ue regula
os proce
edimentos para apuraçã
ão de infraçõ
ões administtrativas por condutas
c
e aatividades le
esivas ao
meio am
mbiente, a im
mposição das
s sanções, a defesa ou impugnação, o sistema rrecursal e a cobrança
de multa
a e sua con
nversão em prestação d
de serviços de
d recuperação, preservvação e me
elhoria da
qualidad
de ambiental no âmbito do Ibama;
Considerando o que
e consta nos Processoss Administra
ativos Ibama n° 02001.0010375/2009
9-40 e n°
02001.00
02625/2014--35,
RESOLV
VE:
TÍTULO I DO SISTE
EMA NACION
NAL DE CON
NTROLE DA
A ORIGEM DOS
D
PRODU
UTOS FLORE
ESTAIS SINAFLO
OR
Art. 1° Instituir o Sistema Nacio
onal de Con
ntrole da Origem dos Prrodutos Florrestais - Sinaflor, em
observân
ncia ao dispo
osto no art. 35 da Lei nºº 12.651, de 2012, com a finalidade dde controlar a origem
da made
eira, do carvão e de outrros produtoss e subprodutos florestais
s e integrar oos respectivos dados
dos diferrentes entes federativos.
erão integrad
dos ao Sinafflor dados e informaçõe
es de imóveiis rurais oriu
undos do
Parágraffo único. Se
Sistema de Cadastro
o Ambiental Rural - SICA
AR, do Ato Declaratório
D
Ambiental
A
-A
ADA, do tran
nsporte e
armazen
namento doss produtos florestais
f
do
o Documento
o de Origem
m Florestal - DOF, do Cadastro
Técnico Federal de Atividades Potencialme
ente Poluidorras e Utilizadoras de Reecursos Amb
bientais CTF/APP
P e do Cada
astro Técnico
o Federal de Instrumentos de Defesa Ambiental - CTF/AIDA.

ação e regullamentação dos procedimentos opeeracionais do
o Sinaflor
Art. 2° A coordenaçção, fiscaliza
caberá a
ao IBAMA.
Art. 3° O IBAMA dissponibilizará sem ônus o Sinaflor ao
os órgãos es
staduais com
mpetentes inttegrantes
do SISN
NAMA, media
ante celebraç
ção de acord
do de coope
eração técnic
ca, atendenddo ao estabelecido no
art. 35 da Lei nº 12.6
651, de 2012
2.
TÍTULO II DISPOSIÇ
ÇÕES GERA
AIS REFERE
ENTES AO IM
MÓVEL RUR
RAL
Art. 4° Os imóveis rurais onde
e serão exe
ecutadas as
s atividades ou empreeendimentos florestais
deverão estar previa
amente inscriitos no Cada
astro Ambien
ntal Rural - CAR de que trrata o art. 29
9 da
Lei nº 12
2.651, de 20
012, e cadas
strados no S
Sistema de Cadastro
C
Am
mbiental Ruraal - SICAR, conforme
c
disposto
o nos arts. 3° e 4° do Dec
creto nº 7.830
0, de 2012.
a
ou empreendim
mento floresttal que venha a ser exerrcido em imó
óvel rural
Parágraffo único. A atividade
de terceiro dependerrá de prévia e expressa a
autorização do
d proprietárrio ou detenttor da posse.
Art. 5° O Ato Declara
atório Ambiental - ADA é o documentto de cadastro das áreass do imóvel rural junto
ao IBAM
MA e das áre
eas de intere
esse ambien
ntal, definido
o pela Lei nºº 10.165, dee 27 de deze
embro de
2000, pa
ara fins de id
dentificação da
d área tribu
utável pelo Im
mposto sobre
e a Propriedaade Territorial Rural ITR, noss termos do art.
a 10 da Lei n° 9.393, de
e 19 de nove
embro de 1996.
§ 1° O A
ADA deve se
er preenchid
do no formulá
ário eletrônic
co denomina
ado ADAWeeb, disponíve
el no sítio
eletrônicco do Ibama,, sem prejuíz
zo da obriga
ação de apre
esentação da
a Declaraçãoo do Imposto
o sobre a
Propried
dade Territoriial Rural - DIAT à Secrettaria da Rece
eita Federal do
d Brasil.
§ 2° O a
acesso ao forrmulário ADA
AWeb para ffins de preen
nchimento e transmissãoo poderá ser efetuado
por interrmédio do Mó
ódulo ADA, disponibilizad
d
do no Sinaflo
or.
§ 3° Os procedimen
ntos para apresentação d
do ADA ao IBAMA resp
peitarão o prrevisto pela Instrução
Normativva Ibama nº 05, de 25 de
e março de 2
2009.
TÍTULO III DA ESTR
RUTURA DO
O SINAFLOR
CAPÍTULO I DO CADASTRAME
ENTO DO EM
MPREENDIM
MENTO
Art. 6° A
As atividade
es florestais a serem e xercidas por pessoa fís
sica ou juríddica que, po
or norma
específicca, necessittem de licen
nça ou auto
orização do órgão amb
biental comppetente dev
verão ser
cadastra
adas e homologadas no Sinaflor.
S
§ 1° Pa
ara efeito de
esta Instruçã
ão Normativva, as ativida
ades a que se refere o caput dev
verão ser
cadastra
adas no Sina
aflor como em
mpreendimen
nto.
§ 2° No
os casos em
m que houver a necesssidade de criação
c
de um
u segundoo empreendimento, o
cadastra
amento deve
erá ocorrer a partir do Ca
adastro Nacio
onal de Pess
soa Jurídica - CNPJ espe
ecífico de
filial, noss termos da legislação específica,
e
sa
alvo em cará
áter excepcio
onal e tempoorário e devidamente
justificad
do junto ao órgão
ó
ambien
ntal compete
ente.
§ 3° No cadastramen
nto de empre
eendimentoss é obrigatóriia a vinculaç
ção da empreesa filial à su
ua matriz,
quando couber, deve
endo as mes
smas estarem
m regularizad
das no Cada
astro Técnicoo Federal do
o IBAMA CTF/APP
P.
§ 4° O usuário devverá cadastrrar seu emp
preendimento
o, conforme o ramo de atividade dentro
d
do
segmentto produtivo, obedecendo
o aos critério
os estabelecidos nesta In
nstrução Norrmativa.
Art. 7° P
Para efeito do
o cadastrame
ento das ativvidades do empreendime
ento, entendee-se por:
I - exploração: atividade voltada à exploraçã
ão de floresta
as nativas e formações ssucessoras, mediante
Plano de
e Manejo Flo
orestal Suste
entável e ou
utras atividad
des que envo
olvam explo ração floresttal, como

alternativo do solo e obras sujeitaas ao Licenciamento
as supressões de vegetação para uso a
Ambienttal Federal, Estadual
E
e Municipal;
M
II - coletta: atividade de extrativismo de prod
dutos oriund
dos da exploração florest
stal ou que envolva
e
a
coleta d
de folhas, flo
ores, frutos, sementes, cascas, raízes, mudas
s, óleos, paalmito, látex, resinas,
gomas, ccipós, essên
ncias, e outra
as;
III - prod
dução: ativid
dade destina
ada ao floresstamento e/o
ou refloresta
amento com espécies na
ativas ou
exóticas, com fins de
e obtenção de
d produtos e subproduto
os florestais madeireiros e não madeireiros;
IV - desd
dobro: ativida
ade de desdobro de tora s, de qualqu
uer natureza;
nação: atividades de laminação ou fa
aqueamento de toras, de qualquer naatureza;
V - lamin
VI - indu
ustrialização: atividade de
d transform ação de pro
odutos e sub
bprodutos floorestais de essências
e
nativas em produtoss para o us
so final, tais como fabric
cação de ca
asas de maadeira pré-fabricadas,
fabricaçã
ão de moveis com predo
ominância de
e madeira, manufatura
m
de
d artigos dee látex, de bo
orracha e
derivado
os de outros produtos não
o madeireiro
os;
VII - carvvoejamento: atividade de
e transformaçção de produ
utos e subpro
odutos floresstais em carv
vão;
omércio: ativvidade de co
ompra e ven
nda, atacadista e varejista, de proddutos e sub
bprodutos
VIII - co
florestaiss oriundos da
a exploração
o, coleta, pro
odução, desd
dobro e lamin
nação;
IX - arma
azenamento: atividade que se destin
na à estocage
em de produtos e subproodutos florestais;
X - conssumo: ativida
ade que se destinam
d
àa
aquisição e uso
u final de produtos
p
e ssubprodutos florestais
oriundoss da exploraçção, coleta, produção,
p
de
esdobro, lam
minação e industrializaçãoo;
XI - reccuperação: atividade
a
que envolva a
ações para restituição de
d um ecosssistema ou de uma
populaçã
ão silvestre degradada
d
ou
o alterada a uma condiç
ção não deg
gradada, quee pode ser distinta da
original.
§ 1° A
As atividade
es de explo
oração e ccoleta pode
erão ser ca
adastradas entre si co
omo um
empreen
ndimento úniico.
atividades de
e desdobro, laminação, industrializaç
ção, comércio e armazennamento pod
derão ser
§ 2° As a
cadastra
adas entre si como um em
mpreendime nto único.
gras para
§ 3° O IBAMA, a qualquer tempo, poderá esstabelecer novas atividades específiicas e as reg
seu cada
astramento.
Art. 8° A localizaçção georrefe
erenciada do
o empreend
dimento dev
verá ser infformada em
m módulo
específicco do sistema, de acordo
o com as ferrramentas dis
sponíveis parra este fim.
Art. 9° O
Os empreend
dimentos cujjas atividade
es requeiram
m prévia aná
álise do órgãão ambientall deverão
vincular responsávell técnico hom
mologado no
o Sinaflor con
nforme o disposto nos arrts. 12, 13 e 14 desta
Instrução
o Normativa.
Art. 10. O empreend
dimento deve
e ser cadastrrado pelo us
suário e homologado peloo órgão amb
biental da
respectivva jurisdição.
§ 1° O órgão amb
biental competente deffinirá os pro
ocedimentos
s e documeentos neces
ssários à
homolog
gação de que
e trata o caput.
§ 2° O empreended
dor deverá apresentar a
ao órgão am
mbiental com
mpetente cóópia dos doc
cumentos
necessá
ários à homollogação.
§ 3° O ó
órgão ambie
ental compettente poderá
á, a qualque
er tempo, vis
storiar o emppreendimento, com a
finalidad
de de conferê
ência das info
ormações prrestadas.

§ 4° A não apresenta
ação da doc
cumentação/iinformações faltantes em
m um prazo dde até 30 (trinta) dias
contadoss da data da
d ciência do
d interessad
do implicará
á o cancelam
mento autom
mático do pedido de
cadastro
o.
Art. 11. Qualquer alteração
a
ou mudança n
nos instrume
entos constitutivos do eempreendime
ento que
implique
e alteração dos dados
s cadastrais ou de titularidade do empreenddimento deverá ser
comuniccada ao órgão ambiental competente no prazo de
e 30 (trinta) dias.
d
ADASTRAME
ENTO DO R ESPONSÁV
VEL TÉCNICO
O
CAPÍTULO II DO CA
Art. 12. O registro no
n cadastro do Respon
nsável Técnico no Sinaflor é obrigattório à pess
soa física
ável por ativiidade, projetto técnico ou
u empreendim
mento.
responsá
Parágraffo único. A pessoa físiica responsá
ável deverá estar previamente reggistrada no Cadastro
Técnico Federal de
e Atividades e Instrume
entos de De
efesa Ambie
ental - CTF//AIDA, em categoria
pertinentte, conforme
e o disposto na
n Instrução Normativa Ibama nº 10, de 27 de maaio de 2013.
Art. 13. O órgão am
mbiental comp
petente efetu
uará a homo
ologação do cadastro doo responsáve
el técnico
no Sinafflor, uma vezz aprovada su
ua documen
ntação.
R
el Técnico so
omente pode
erá ser vincu
ulado ao emppreendimentto após a
Parágraffo único. O Responsáve
homolog
gação de seu
u cadastro no
o Sinaflor pe
elo órgão ambiental comp
petente.
ue dependem
Art. 14. A
As atividades ou projetos
s técnicos qu
m de Anotaç
ção de Respponsabilidade
e Técnica
- ART e
específica nã
ão poderão ser executa
ados sem o seu respectivo Respoonsável Técn
nico, nos
termos d
de legislação
o específica.
§ 1° A vvinculação do responsáv
vel técnico à atividade ou
o ao projeto
o técnico som
mente será efetivada
com o se
eu prévio ace
eite no Sinafflor e depend
derá da inserrção de inforrmações da A
ART específfica.
§ 2° Pa
ara efeito de
e sua desvinculação da
a atividade ou
o do projeto técnico nno Sinaflor, cabe ao
responsá
ável técnico registrar a baixa da resp
pectiva ART no
n sistema.
§ 3° Pod
derá o empreendedor proceder
p
à im
mediata substituição do responsáveel técnico me
ediante a
comuniccação de baixxa da respec
ctiva ART.
§ 4° A atividade do
d empreendimento pe rmanecerá suspensa no
n Sinaflor aaté a conclusão da
substituição do respo
onsável técn
nico.
CAPÍTULO III DO LICENCIAMEN
NTO DA EXP
PLORAÇÃO
O FLORESTA
AL
Art. 15. O projeto técnico
t
de exploração
e
fflorestal do empreendim
mento deveráá ser cadas
strado no
Sinaflor e submetido
o à análise pe
elo órgão am
mbiental competente.
§ 1° Parra efeito de elaboração
e
do
d projeto té
écnico, caberá ao empre
eendedor ou responsáve
el técnico,
no mínim
mo, atender ao
a seguinte:
I - vincullar o(s) imóvel(is) rural(is
s);
II - indica
ar a atividade
e florestal qu
ue será exerccida no imóv
vel rural ou no polígono ddo empreend
dimento;
III - vincu
ular o(s) resp
ponsável(is) técnico(s) pe
ela elaboração e execução do projetoo técnico;
IV - apre
esentar dado
os georrefere
enciados da a
atividade florrestal;
V - apre
esentar crono
ograma de exploração
e
e
e, quando couber, volum
metria a ser explorada durante
d
o
período de validade da autorizaç
ção;
VI - apre
esentar inven
ntário floresta
al, quando co
ouber;

VII - pre
estar informa
ações técnicas da ativida
ade florestal que será exercida,
e
de acordo com
m normas
federais,, estaduais e municipais.
§ 2° Oss dados geo
orreferenciad
dos deverão
o basear-se no sistema
a de referênncia de coorrdenadas
geográficcas DATUM Sirgas 2000
0 (código EP SG 4674).
§ 3° Parra cálculo da
a área de su
upressão da vegetação serão
s
aceita
as diferençass de, no máx
ximo, 5%
(cinco po
or cento).
§ 4° Informações suplementarres, como iimagens, mapas, documentos e pplanilhas, eletrônicas
poderão ser anexada
as ao projeto
o técnico.
§ 5° O S
Sinaflor posssibilitará ao órgão ambie
ental compettente estabe
elecer requissitos complem
mentares
relativoss ao que trata
a o inciso
VII do § 1°, conforme
e legislação específica.
Art. 16. O plantio ou
u reflorestam
mento com e
espécies nativas deverá
á ser previam
mente cadas
strado no
Sinaflor e a exploraçção ser previa
amente decl arada nele para
p
fins de controle
c
de oorigem.
Art. 17. Após análisse e aprovaç
ção do proje
eto técnico o órgão amb
biental compeetente pode
erá emitir,
sem prejjuízo da inclu
usão de outrros tipos, as seguintes au
utorizações:
I - Autoriização de Exxploração de
e Planos de M
Manejo Flore
estal - PMFS;
II - Autorrização de Exploração de
e Plano Ope racional Anu
ual - POA;
III - Auto
orização de Supressão
S
de
e Vegetação
o - ASV;
IV - Auto
orização de Supressão
S
de Vegetação
o para Uso Alternativo
A
do
o Solo - AUS
S;
V - Autorização de Corte
C
de Árvo
ores Isoladass - CAI; e
VI - Auto
orização para
a Utilização de
d Matéria P
Prima Floresttal - AUMPF..
e necessidad
de de reconh
hecimento de
e estoques dde produtos florestais
Parágraffo único. Na hipótese de
em situa
ações extrao
ordinárias, qu
ue não envo
olvam o cortte e cujos prrocedimentoss não se en
nquadrem
nos tiposs previstos nos
n incisos I a VI deste
e art., o interressado poderá requererr ao órgão ambiental
a
compete
ente a emisssão de Auto
orização Esp
pecial, na qu
ual serão detalhados os tipos de prrodutos e
respectivvos volumess, com a inse
erção dos cré
éditos refere
entes diretam
mente no Móódulo de Utilização de
Recurso
os Florestais do Sinaflor.
Art. 18. No caso de
e emissão de
d ASV sem
m a discrimiinação da volumetria
v
doo respectivo
o produto
florestal,, o órgão am
mbiental comp
petente deve
erá emitir pre
eviamente a correspondeente AUMPF.
Parágraffo único. O aproveitamen
a
nto do produ
uto florestal no
n interior da
a área do em
mpreendimen
nto ou do
imóvel ru
ural é isento de prévia em
missão de AU
UMPF.
naflor será de
Art. 19. A validade das autoriza
ações no Sin
d 1 (um) ano,
a
renovávvel por igual período,
ressalva
ada a salvo quando
q
estab
belecido perííodo distinto pelo ente fed
derativo com
mpetente.
Art. 20. Para efeitoss de emissão
o do DOF, o empreende
edor deverá inserir a deeclaração de corte no
Sinaflor, informando, após conferência, o vol ume e produ
utos efetivam
mente exploraados.
§ 1° A d
declaração de
d corte a que se refere
e o caput de
everá estar de
d acordo coom o cronog
grama da
volumetrria a ser exxplorada, ins
serido no Sin
naflor pelo responsável técnico e aaprovado pe
elo órgão
ambienta
al competentte.

ualquer alterração no crronograma d
da volumetria a ser exp
plorada devverá ser previamente
§ 2° Qu
comuniccada pelo em
mpreendedor ao órgão am
mbiental com
mpetente.
Art. 21. O empreend
dedor poderá
á consignar a terceiro os
s créditos de
e produtos floorestais gerados nas
autorizaçções de explloração.
§ 1° O cconsignatário
o se respons
sabilizará pe
ela exploraçã
ão da florestta a ele vincculada e res
speitará o
cronogra
ama de explo
oração aprov
vado pelo órg
gão ambienttal competente.
o de créditos de produttos florestais
s não exime
e o detentorr da autorização por
§ 2° A consignação
quaisque
er danos cau
usados à florresta durante
e a exploraçã
ão.
aberá ao co
onsignatário emitir a de claração de
e corte no Sinaflor,
S
infoormando o volume
v
e
§ 3° Ca
produtoss efetivamente explorado
os.
COMPANHA
AMENTO
CAPÍTULO IV DO AC
Art. 22. Compete ao
a órgão am
mbiental com
mpetente ana
alisar, em módulo
m
espeecífico do Sinaflor, o
écnico encam
minhado pelo empreende
edor ou resp
ponsável técn
nico.
projeto té
Parágraffo único. Parra a análise de
d que trata o caput, o órgão ambien
ntal compete nte poderá realizar,
r
a
qualquerr tempo, vistoria na área que se dará
á a exploraçã
ão florestal.
Art. 23. As pendênccias do projeto técnico e da vistoria deverão ser sanadas peelo empreendedor ou
responsá
ável técnico no prazo esttipulado pelo
o órgão ambiental compe
etente.
ncionado no
§ 1° Em
m caso de ve
encimento do prazo men
o caput, este
e poderá serr estendido, por uma
única ve
ez, pelo órgão
o ambiental competente..
§2° Em caso de ino
observância do prazo d e que trata o parágrafo
o anterior, o projeto técn
nico será
arquivad
do.
Art. 24. A
As ações e atividades
a
de
e natureza a
administrativa
a ou judicial inerentes aoo projeto dev
verão ser
informad
das em mód
dulo específfico no Sina
aflor e, quan
ndo for o ca
aso, a respeectiva docum
mentação
deverá sser inserida no
n sistema.
Art. 25. Após a sua análise e aprovação, o projeto técn
nico deverá ser homologgado no Sina
aflor pelo
órgão am
mbiental com
mpetente.
e
da autorização ocorrerá apenas após a homologaçção a que se
e refere o
Parágraffo único. A emissão
caput.
Art. 26. A autorizaçção original será emitid
da em 2 (duas) vias, uma
u
para innserção no processo
administtrativo e outra a ser destinada ao emp
preendedor.
ma única vez
Parágraffo único. A autorizaçã
ão original somente po
oderá ser impressa um
v
pelo
empreen
ndedor.
Art. 27. Será dispo
onibilizado ao
a empreend
dedor e ao responsáve
el técnico m
módulo espe
ecífico no
Sinaflor para acompa
o do respecttivo projeto té
anhamento da
d tramitação
écnico no órggão ambienttal.
CAPÍTULO V DO PROJETO
P
DE RECUPER
RAÇÃO DE ÁREAS DE
EGRADADAS
S OU ALTER
RADAS PRAD
Art. 28. O Projeto de Recuperação de á reas Degrad
dadas ou Alteradas
A
- P
PRAD deverá reunir
informaçções, diagnó
ósticos, levan
ntamentos e estudos qu
ue permitam
m a avaliaçãoo da degrad
dação ou
alteração
o e a conseq
quente definição de mediidas adequadas à recupe
eração da árrea.

o PRAD devve ser focad
da a recupe ração de árreas de inte
eresse ambieental degrad
dadas ou
§ 1° No
alteradass, principalm
mente as áre
eas de presservação permanente, áreas
á
de resserva legal e de uso
restrito.
§ 2° O PRAD deve
erá informarr os método
os e técnicas a serem empregadoss de acordo
o com as
peculiariidades de ca
ada área, devendo ser uttilizados de forma isolada ou conjuntta, preferenc
cialmente
aqueles de eficácia já comprovad
da.
Art. 29. Os PRAD, para
p
fins de cumprimento
o da legislaç
ção ambienta
al, serão caddastrados no
o Sinaflor
ponsável téccnico.
pelo resp
§ 1° O ccadastramentto dos crono
ogramas físicco e financeirro, assim com
mo a apreseentação dos relatórios
de mon
nitoramento e de avalia
ação do PR
RAD, pelo interessado,, também sserão efetua
ados por
interméd
dio do Módulo PRAD, dis
sponibilizado no Sinaflor.
nto, deverá sser anexado arquivo do PRAD
P
propossto em forma
ato '.pdf'.
§ 2° Por ocasião do cadastramen
de infração lavrados pelo
Art. 30. Os PRAD originados de autos d
p
IBAMA deverão ser a ele
e adoção d a pactuação
o de instrum
mentos de delegação ou
o apoio
apresenttados, sem prejuízo de
subsidiário com os demais
d
entes
s do SISNAM
MA.
§ 1° O ccadastro do PRAD origin
nado de açõ
ões de contro
ole e fiscaliz
zação desennvolvidas pelo IBAMA
respeitarrá o previsto na Instrução
o Normativa Ibama nº 4, de 13 de abril de 2011.
§ 2° No cadastro de
e PRAD orig
ginado de s anções aplic
cadas pelo IBAMA decoorrentes de infrações
cometida
as antes de 22 de julho de 2008, re
elativas à supressão irregular de veggetação em áreas de
preserva
ação perman
nente, de re
eserva lega
al e de uso restrito, de
e autuado qque tenha aderido
a
à
Program
ma de Regula
arização Am
mbiental - PR
RA, de que trata o art. 59
5 da Lei nºº 12.651, de
e 2012, e
firmado termo de compromisso
c
o de que tra
ata o Decre
eto nº 8.235
5, de 5 de maio de 20
014, será
considerrada a propo
osta de recomposição, re
ecuperação, regeneração ou compe nsação das referidas
áreas ap
provada pelo
o órgão ambiental compe
etente.
CAPÍTULO VI DO TR
RANSPORT
TE E ARMAZ
ZENAMENTO
O DOS PROD
DUTOS FLO
ORESTAIS
SUBCAP
PÍTULO I DO
O DOCUMEN
NTO DE ORIIGEM FLOR
RESTAL - DO
OF
Art. 31. O Documen
nto de Orige
em Florestal - DOF, insttituído pela Portaria MM
MA n° 253, de
d 18 de
agosto d
de 2006, co
onstitui licen
nça obrigató
ória para o transporte e armazenaamento de produtos
florestaiss de origem
m nativa, inc
clusive o ca rvão vegeta
al nativo, contendo as iinformações sobre a
procedência desses produtos, no
os termos do
o art. 36 da Lei
L nº 12.651, de 2012.
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§ 1° O D
DOF deverá ser
s emitido conforme
c
mo
odelo contido
o no Anexo I desta Instruçção Normativ
va.
§ 2º O controle de em
missão e utillização do D
DOF, assim como
c
dos esttoques manttidos pelos usuários e
atividade
es de beneficciamento e consumo
c
doss produtos, dar-se-á
d
por meio do Móódulo de Utilização de
Recurso
os Florestais do Sinaflor disponibiliza
ado no enderreço eletrônico do Ibamaa na rede mundial de
computa
adores."
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Art. 32. Para os efeiitos desta Instrução Nor mativa, ente
endesse por produto floreestal a maté
éria-prima
provenie
ente da exploração de florestas ou outras form
mas de vege
etação, classsificado da seguinte
forma:
I - produ
uto florestal bruto: aque
ele que se e
encontra no seu estado bruto ou inn natura, na
as formas
abaixo:
a) madeira em tora;

b) torete
e;
c) poste não imuniza
ado;
d) escora
amento;
e) estaca
a e mourão;
ases de extração/forneciimento;
f) acha e lasca nas fa
g) prancchão desdobrrado com mo
otosserra;
h) bloco,, quadrado ou
o filé obtido a partir da re
etirada de co
ostaneiras;
i) lenha;
j) palmito
o;
k) xaxim
m;
l) óleo esssencial.
II - produ
uto florestal processado:: aquele que
e, tendo pass
sado por ativ
vidade de proocessamento
o, obteve
a seguin
nte forma:
a) made
eira serrada
a devidamen
nte classifica
ada conform
me Glossário
o do Anexoo III desta Instrução
Normativva;
b) piso, forro (lambrril) e porta lis
sa feitos de madeira ma
aciça conforme Glossáriio do Anexo III desta
Instrução
o Normativa;;
c) rodap
pé, portal ou
u batente, alisar, tacos e decking feitos
f
de ma
adeira maciçça e de perffil reto, e
madeirass aplainadass em 2 ou 4 faces (S2S e S4S) confforme Glossário do Anexxo III desta Instrução
Normativva;
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d) lâmina
a torneada e lâmina faqu
ueada;
eira serrada curta classificada confo
orme Glossá
ário do Anex
xo III desta Instrução Normativa,
e) made
obtida po
or meio do aproveitamen
a
nto de resídu
uos provenie
entes do proc
cessamento de peças de
e madeira
categorizzadas na alín
nea "a";
f) resídu
uos da indússtria madeire
eira para fin
ns energético
os ou para fins
f
de aprooveitamento industrial
conforme
e Glossário do
d Anexo III desta Instru ção Normativa, exceto serragem;
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g) dorme
entes;
h) carvão
o de resíduo
os da indústria madeireira
a;
i) carvão
o vegetal nativo, inclusive
e o empacota
ado na fase de saída do local da expploração flore
estal e/ou
produção
o;
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j) artefattos de xaxim na fase de saída
s
da indú
ústria;
k) cavaccos em geral.

l) bolach
ha de madeirra.
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Parágraffo único. Co
onsidera-se também
t
prod
duto floresta
al, para os fin
ns do controole a que se
e refere o
art. 31, as plantas vivas coleta
adas na nattureza e os óleos essenciais da floora nativa brasileira,
b
constanttes em lista federal
f
de es
spécies ame
eaçadas de extinção
e
ou nos
n Anexos da Convenç
ção sobre
o Comérrcio Internacional das Espécies da Fllora e Fauna
a Selvagens em
e Perigo dee Extinção - Cites.
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Art. 33. O acesso ao
o Módulo de Utilização de
e Recursos
Florestais do Sinafllor será dis
sponibilizado
o à pessoa física ou ju
urídica cadaastrada na categoria
pertinentte junto ao Cadastro
C
Téc
cnico Federa
al - CTF e em
m situação regular perante
te o Ibama.
§ 1° A re
egularidade perante
p
o Iba
ama será verrificada por meio
m
do Certtificado de R
Regularidade no CTF.
§ 2° Os usuários de que trata o caput
c
poderã
ão delegar o acesso de seus
s
empreeendimentos a uma ou
mais pesssoas físicass que o repre
esentem.
§ 3° Na hipótese de delegação de
d acesso à pessoa físic
ca prevista no parágrafo anterior, estta deverá
registrarr-se no sistem
ma como Re
esponsável O
Operacional para
p
habilitação da posssibilidade de vínculo a
um ou m
mais empreen
ndimentos
§ 4° O detentor do empreendime
ento deverá vvincular o Re
esponsável
Operacio
onal por me
eio de meca
anismo dispo
onível no sis
stema, mediante a indiccação de pe
eríodo de
vigência do vínculo, sem prejuízo
o de revogaçção antecipada do acesso, em caso dde necessida
ade.
§ 5° Em
m caso de impossibilida
ade de acessso do deten
ntor, o órgão ambientall competente
e poderá
efetuar a vinculação, mediante re
equerimento formal do in
nteressado.
SUBCAP
PÍTULO II DA
A EMISSÃO DO DOCUM
MENTO DE ORIGEM
O
FLO
ORESTAL
Art. 34. O DOF será emitido eletronicamente
e e impresso pelo usuário
o, com base no saldo de produtos
florestaiss, via acesso
o ao
Módulo de Utilizaçção de Recursos Florrestais do Sinaflor, disponível naa rede mundial de
bama.gov. br.
computa
adores no en
ndereço eletrônico www.ib
b
Art. 35. Para sua em
missão e imp
pressão em ú
única via, o DOF
D
deverá ser obrigatooriamente prreenchido
pelo usu
uário, conform
me instruçõe
es disponívei s na interfac
ce do sistema
a.
§ 1° A vvia impressa do DOF aco
ompanhará o
obrigatoriam
mente o produto florestal nativo, da origem
o
ao
destino nele consig
gnados, por meio de tra
ansporte ind
dividual nas modalidadees rodoviário
o, aéreo,
ferroviárrio, fluvial, ma
arítimo ou co
onjugado nesssas modalid
dades.
§ 2° O D
DOF deverá ser utilizado
o uma única vez para ac
cobertar o transporte e o armazenam
mento do
produto florestal ne
ele consignado, sendo cconsiderada infração am
mbiental a ssua reutilização, nos
termos d
da legislação
o vigente.
§ 3° O preenchime
ento do cam
mpo relativo ao documento fiscal é obrigatório sempre que
e houver
normatizzação no âm
mbito fazend
dário estadu
ual ou federral e, em ca
aso de isennção fiscal, deve ser
declarad
do no campo corresponde
ente com a e
expressão "is
sento".
§ 4° Devverá ser emittido um DOF
F para cada n
nota fiscal referente à carga a ser trannsportada.

DOF somen
nte será emittido pela pe
essoa física ou jurídica quando
q
estaa estiver em situação
§ 5° O D
regular ccom relação à obrigação
o de cumprim
mento da reposição flore
estal, nas hippóteses em que esta
for exigívvel.
§ 6° Nass hipóteses de
d estoque de
d produto flo
orestal objeto de Autorização Especiial, conforme
e previsto
no parág
grafo único do
d art.
17, o do
ocumento há
ábil para acompanhame
ento do transporte será o DOF Esppecial, que seguirá
s
o
modelo contido no Anexo I desta Instruçã o Normativa
a e que será emitido a partir da re
espectiva
Autorização Especia
al.
§ 7° O D
DOF Especia
al poderá ser emitido pello órgão amb
biental comp
petente, em nome do interessado
e media
ante requerimento formal em qu
ue constem
m todas as
s informaçõões necessá
árias ao
preenchimento.
Art. 36. A emissão do
d DOF para o transporte
e de produto
o florestal dar-se-á após aaceitação da
a oferta e
a indicação do pátio
o de destino
o no Módulo
o de Utilizaç
ção de Recu
ursos Floresstais do Sina
aflor pelo
usuário rrecebedor.
Art. 37. Para fins de
e transporte a partir do lo
ocal de exploração do produto,
p
o DO
OF será emitido pelo
detentorr da autorização previa
amente conccedida, ou pessoa por ele anterioormente indicada no
sistema, com base no volume autorizado, que será lib
berado confo
orme declaraação no sisttema das
etapas d
de transporte
e previstas pa
ara o empree
endimento.
§ 1° Em
m se tratando
o de exploração de Plan
no de Manejo
o Florestal Sustentável
S
- PMFS, o DOF
D
será
emitido exclusivame
ente pelo de
etentor da a
autorização, na condição de responnsável por todas as
etapas d
de execução do projeto.
§ 2º A e
emissão do DOF
D
poderá ocorrer até 90 (noventa
a dias) após o fim da viggência da autorização
de PMFS
S, desde que
e não impliqu
ue operaçõe s de explora
ação, nos termos de legisslação espec
cífica.
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Art. 38. O DOF oriiundo da ind
dústria ou e
empreendime
ento comerc
cial será em
mitido com base
b
nos
estoquess de pátio de
evidamente contabilizado
c
os no Sistem
ma.
a de produttos florestais
s entre pátio
os da mesm
ma empresa deve ser
Parágraffo único. A transferência
acompan
nhada do DO
OF correspon
ndente.
Art. 39. Ficam dispe
ensados de emissão
e
de DOF e inclu
usão do sald
do corresponndente no sis
stema os
produtoss florestais oriundos
o
de corte ou exxploração de espécies nativas em im
móveis partic
culares e
áreas de supressão
o de vegeta
ação inserid
das no âmb
bito do licen
nciamento aambiental fe
ederal ou
concessão florestal federal cuja
a utilização sseja integralmente dentrro da mesmaa propriedad
de ou da
área obje
eto da licençça ambiental.
§ 1º O disposto no
o caput não
o desobriga o interessa
ado do cum
mprimento daas exigência
as legais
referente
es à autoriza
ação de corte
e ou exploraçção dos prod
dutos floresta
ais.
§ 2º No caso de licen
nciamento ambiental fed
deral deverão
o ser observa
adas as exiggências estab
belecidas
quanto a
ao transporte
e dos produto
os dentro do s limites do empreendim
e
ento.
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SUBCAP
PÍTULO III DO
D LOCAL DE
D ARMAZEN
NAMENTO DOS
D
PRODU
UTOS FLOR
RESTAIS
Art. 40. Para efeito desta Instru
ução Norma
ativa, denomina-se pátio o local de armazenamento dos
produtoss florestais do empreendimento.
§ 1° O pátio deve se
er cadastrado
o pelo usuári o e homolog
gado pelo órg
gão ambientaal competente.

da usuário de
eve possuir apenas
a
um p
pátio cadastrrado, corresp
pondente à ssua unidade industrial
§ 2º Cad
PJ).
ou come
ercial devidam
mente inscritta no Cadasttro Nacional da Pessoa Jurídica
J
(CNP
. Parágrafo com
m redação dada pela Instrução Normativa IBAM
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§ 3º Pod
derá ser perrmitida a hom
mologação d
de mais de um
u pátio parra um mesm
mo usuário qu
uando se
referir a um único empreendime
e
ento, nos te
ermos do § 2º do art. 6º
6 desta Insttrução Norm
mativa, ou
quando a atuação da entidade comercial
c
esttiver desobriigada ao cad
dastro de CN
NPJ de filial por força
de legislação especíífica, ou em situações
s
de
e caráter exce
epcional ou temporário.
t
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d área, desscrição de acesso
a
e
§ 4° É obrigatória a indicação do endereçço completo, tamanho da
coordena
adas geográ
áficas dos pá
átios.
ncessão de florestas públlicas, os pátiios dos conc
cessionários destinados a receber
§ 5° No caso de con
produtoss provenienttes das concessões serrão cadastra
ados no Módulo de Utillização de Recursos
R
Florestais do Sinaflor sob a deno
ominação esp
pecífica de "Pátio
"
Conce
essão".
§ 6º No caso de Lice
enciamento Ambiental
A
Fe
ederal - LAF
F, os pátios dos
d detentorres de autorização de
supressã
ão de vegettação destinados a rece
eber produto
os provenien
ntes das áreeas exploradas serão
cadastra
ados no Mó
ódulo de Uttilização de Recursos Florestais do
d Sinaflor ssob a deno
ominação
específicca de "Pátio LAF.
. Parágrafo com
m redação dada pela Instrução Normativa IBAM
MA 09/16
§ 7º O u
uso do Pátio
o Concessão
o e do Pátio
o LAF será permitido
p
unicamente paara o recebim
mento de
produtoss provenienttes das área
as sob conccessão flore
estal e sob licenciamentto ambiental federal,
respectivvamente.
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Art. 41. O saldo volu
umétrico dos produtos flo
orestais conttabilizados no Pátio do ssistema deve
e ser uma
nto, devendoo o usuário realizar o
represen
ntação fiel do
o saldo físico
o existente n
no local de armazename
a
controle e manter atualizado os seus estoqu
ues mediante
e o lançamen
nto das operrações pertin
nentes no
Sistema.
§ 1° O saldo volu
umétrico dos
s produtos deverá respeitar a tax
xonomia e a nomencla
atura em
conformidade com o Glossário do Anexo IIII da presente Instrução Normativaa, inclusive quanto à
madeira serrada e à madeira serrrada curta.
§ 2º Se
erá admitida variação de
e até 10% ((dez por cento) nas dim
mensões daas peças de madeira
serrada, incluindo su
ubclassificaç
ções prevista
as no § 3º do
o art. 9º da Resolução C
Conama nº 411,
4
de 6
de maio de 2009, de
esde que não ultrapasse
e 10% (dez por
p cento) do
o volume totaal em estoqu
ue ou em
carga.
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Art. 42. Eventuais divergências contábeis, in
nclusive prov
venientes de
e perdas ressiduais em trransporte
ou arma
azenagem, in
ncêndios, inttempéries e outras, deve
erão ser ime
ediatamente informadas ao órgão
ambienta
al compete
ente que, mediante a
análise do mérito, promoverá oos devidos ajustes
administtrativos, sem
m prejuízo de eventuais sa
anções administrativas cabíveis,
c
em caso de com
mprovada
conduta irregular porr parte do us
suário.
Parágraffo único. Co
omo condiçã
ão para a re
ealização do
o ajuste mencionado noo caput, os produtos
florestaiss existentes no pátio deverão estar organizados
s por tipo, espécie taxonnômica e dim
mensões,
de modo
o a permitir a identificação e mensura
ação de todo
os os itens.
SUBCAP
PÍTULO IV DO
D TRANSPORTE

Art. 43. É obrigatório
o o preenchiimento dos ccampos rela
ativos ao meio de transpoorte, à(s) pla
aca(s) ou
registro do(s) veícullo(s) ou da(s
s) embarcaçção(ões) a ser(em)
s
utiliz
zada(s), assi m como a descrição
d
completa
a da rota de transporte para cada tre cho a ser pe
ercorrido.
§ 1° Na
a hipótese de
e produtos florestais
f
tra
ansportados em comboio
o, por mais de uma unidade de
transporrte e um úniico documen
nto fiscal, de
eve ser emittido um DOF específicoo para cada unidade,
acompan
nhado do resspectivo doc
cumento fisca
al em um veíículo e cópia
a do mesmo nnos demais.
§ 2° Oss veículos a serem utilizados no ttransporte de produto florestal
f
devvem ser previamente
cadastra
ados no Mó
ódulo de Utilização de Recursos Florestais
F
do
o Sinaflor, a partir do CTF do
respectivvo proprietárrio.
do veículo, o órgão ambiental podeerá desabilitá-lo para
§ 3° Se constatada irregularidade no uso d
futuras e
emissões de DOF.
ndisponibilid ade permanente do veículo para o tra
ransporte de produtos
§ 4° Em caso de perrda total ou in
florestaiss, o proprietário deverá
á realizar su
ua baixa de
efinitiva no sistema
s
ou requerê-la ao
a órgão
ambienta
al competentte.
Art. 44. No caso de
d transbord
do, em que o trânsito de uma mesma cargaa requeira diferentes
d
modalida
ades de tra
ansporte, de
eve ser em
mitido um único DOF, com o dettalhamento de cada
modalida
ade utilizada
a, especificaç
ção das placcas ou registtros de veícu
ulos ou embaarcações e descrição
d
do itinerá
ário a ser pe
ercorrido em cada trecho integrante do
d percurso total da viageem.
Parágraffo único. Qu
uando não fo
or conhecida , no momento da emissã
ão do DOF, a placa do veículo a
ser utilizzado em treccho posterior ao inicial, a mesma de
everá ser infformada no sistema anttes de se
iniciar o percurso do
o respectivo trecho,
t
sem o qual o tran
nsporte pass
sa a ser conssiderado irreg
gular nos
termos d
da legislação
o em vigor.
Art. 45. O prazo de
d validade para o tra nsporte, entendido com
mo o tempoo necessário
o para a
concretizzação do pe
ercurso total a ser percorrrido, será in
nformado pe
elo usuário nno ato de em
missão do
DOF, resspeitados oss seguintes limites:
I - quatro
o dias para o transporte terrestre
t
intra
aestadual;
II - sete d
dias para o transporte
t
terrestre intere
estadual;
III - quinzze dias para o transporte
e fluvial ou m
marítimo;
e ferroviário; e
IV - quattro dias para o transporte
V - um d
dia para o tre
echo aéreo de transporte .
§ 1° O p
prazo de valiidade inform
mado pelo ussuário deve coincidir
c
com
m o tempo prrevisto para o efetivo
percurso
o conforme o meio de trransporte e a distância entre
e
a orige
em e o destiino, observa
ando-se o
disposto
o no art. 35, § 2º da prese
ente Instruçã
ão Normativa
a.
§ 2° O IIbama poderá fixar limites de valida
ade diferenciados consid
derando os llocais de origem e o
destino.
Art. 46. Se, por mo
otivo de caso
o fortuito ou
u força maior, houver ne
ecessidade dde suspensã
ão ou da
extensão
o do prazo de validade do DOF, o interessa
ado deverá requerê-la ao órgão ambiental
a
compete
ente apresen
ntando docum
mentação qu
ue comprove
e os motivos
s da solicitaçção e, se for o caso,
boletim d
de ocorrência lavrado jun
nto à autorida
ade policial.
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§ 1° O D
DOF suspensso poderá se
er reativado, mediante requerimento do
d interessa do, quando sanada a
condição
o adversa que
q
motivou
u a suspenssão e desde que as todas as coondições inic
cialmente
consigna
adas no DOF
F permaneça
am inalterada
as.

§ 2° No ato da reativvação do DO
OF poderá se
er concedida
a pelo órgão ambiental coompetente uma
u
nova
data de vvalidade parra permitir a conclusão
c
do
o transporte,, respeitados
s os limites pprevistos no art.
a 45.
§ 3° Na hipótese de
e extensão de
d validade o
ou de atribu
uição de nov
va validade a um DOF reativado,
r
será obrrigatória a emissão da nova
n
via do DOF com o dado atualizado, que ppassará a co
onstar na
consulta
a pública online.
Art. 47. A validade para
p
transporrte poderá te
er início até cinco
c
dias ap
pós a emissãão do DOF, conforme
c
data indiicada pelo em
mitente.
§ 1° Na hipótese pre
evista no cap
put deste artiigo, o transp
porte da carga deverá serr efetuado so
omente a
partir do início da validade do DO
OF, sendo co
onsiderado irrregular o trá
áfego da cargga em data anterior
a
à
indicada
a.
o caso em que
q
o início
o da validad
de ocorrer na
n mesma data
d
de emi ssão do DO
OF, e na
§ 2° No
ocorrênccia de imped
dimento do trransporte, o usuário pode
erá procederr ao cancela mento do do
ocumento
no prazo
o de até duass horas a contar do horárrio de emissão do DOF.
§ 3° Ulttrapassado o prazo estabelecido n o § 2º destte artigo e persistindo
p
a impossibilidade do
transporrte, o interesssado deverá solicitar o estorno do DOF ao órrgão ambienntal compete
ente, com
justificativa dos mottivos que de
eterminaram o cancelam
mento da rem
messa, assim
m como a nota fiscal
devidam
mente cancela
ada, se for o caso, junto ao órgão faz
zendário esta
adual.
Art. 48. O Documen
nto de Origem Florestal será considerado inválid
do para todoos os efeitos
s quando
forem ve
erificadas quaisquer das situações ab
baixo, entre outras,
o
duran
nte o transpoorte:
I - quanttidade/volum
me ou espécie de produto
o transportad
do diferente do autorizaddo/declarado
o, quando
excedido
os os limites previstos no
o § 2º do art. 41 e no art. 53;
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II - utiliza
ação de perccurso diferen
nte do autorizzado/declara
ado;
III - transsporte realiza
ado em veícu
ulo(s) diferen
nte(s) do auttorizado/ dec
clarado;
IV - canccelado ou forra do prazo de
d validade;
V - apressentação do produto dife
erente do auttorizado/declarado, observadas as deefinições do Anexo III
desta Insstrução Norm
mativa;
VI - rasu
ura, omissão ou inconsisttência em qu
uaisquer de seus
s
campos
s.
gem do produ
uto diferente do endereço
o informado no documen
nto de transpporte.
VII - orig
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Parágraffo único. A divergência
d
entre
e
quaisqu
uer informaç
ções do DOF
F e do docum
mento fiscal, e destes
com a carga transpo
ortada, também sujeita o
os infratores às sanções previstas naa Lei nº 9.60
05, de 12
de fevere
eiro de 1998
8, e no Decre
eto nº 6.514, de 22 de julho de 2008.
Art. 49. C
Conforme prrevisto no § 5º
5 do art. 36 da Lei nº 12
2.651, de 201
12, consideraam-se fora do escopo
do contrrole de fluxo
o florestal e, portanto, d
dispensados da emissão
o de DOF paara transporrte, salvo
legislaçã
ão mais restrritiva no âmb
bito estadual ou municipa
al, os casos de:
d
I - mate
erial lenhoso
o proveniente
e de erradiccação de culturas, poma
ares ou de ppoda de arb
borização
urbana;
presentam acabados,
II - produtos que, po
or sua nature
eza, já se ap
a
em
mbalados, m
manufaturado
os e para
consumo
o final, tais como: portta almofada
ada ou com
mpensada; ja
anela; móveeis; pisos co
ompostos

alizados; cab
bos de madeira para diiversos fins e caixas; chapas
c
aglom
meradas, prrensadas,
industria
compenssadas e de fibras;
f
ou outtros objetos ssimilares com
m denominaç
ções regionaais;
III - celullose, goma-rresina e dem
mais pastas d
de madeira;
IV - serrragem, palete
es e briquete
es de madei ra, folhas de
e essências plantadas, foolhas, palhas
s e fibras
de palmáceas, cascca e carvão produzido
p
da
a casca de coco,
c
moinha e briquetees de carvão
o vegetal,
madeira usada em geral e rea
aproveitamen
nto de made
eira de cerc
cas, currais e casas, exceto de
espéciess constantes dos Anexos
s da Cites;
V - carvvão vegetal empacotado
o, exceto n a fase de saída
s
do loc
cal da explooração florestal e/ou
produção
o;
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mbu (Bambussa vulgares) e espécies a
afins;
VI - bam
VII - vegetação arbustiva de origem plantada
a para qualqu
uer finalidade
e;
VIII - pla
antas vivas coletadas
c
na natureza e ó
óleos essenciais da flora
a nativa brassileira não co
onstantes
em lista federal de espécies
e
ame
eaçadas de extinção e nem
n
nos Ane
exos da Citees, bem como demais
produtoss florestais não madeireirros; e
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IX - exsiccata para pe
esquisa cienttífica.
Art. 50. Para o transsporte de pro
odutos floresstais destinad
dos à pessoa
a física ou juurídica, cuja atividade
não exija
a o cadastro
o no CTF em
m categoria pertinente ao
a controle florestal, serrá emitido DOF
D
para
Consum
midor Isento de
d CTF.
. Caput com reddação dada pelaa Instrução Norrmativa IBAMA 09/16
§ 1º Ficca vedada a emissão de
e DOF para Consumidorr Isento de CTF para deestinatário sujeito
s
ao
cadastro
o no CTF e que
q exerça attividade econ
nômica pertinente ao con
ntrole florestaal.
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§ 2° Não
o haverá isen
nção do uso do DOF inde
ependentemente da quantidade com ercializada.
SUBCAP
PÍTULO V DO RECEBIM
MENTO DE P
PRODUTOS FLORESTAIS
Art. 51. O recebimen
nto do DOF ou documen
nto estadual de controle deverá ser iinformado no
o Módulo
de Utiliza
ação de Reccursos Flores
stais do Sina
aflor pelo destinatário, po
or meio do có
código de con
ntrole, no
ato do rrecebimento da carga, para
p
fins de
e lançamento
o contábil do
o respectivoo crédito no pátio de
destino.
Parágraffo único. O não
n atendimento ao disp
posto no cap
put deste artiigo até o diaa subsequente à data
final de validade do documento de transporrte implicará
á ao destinattário a suspeensão autom
mática de
emissão
o e recebimen
nto de novos
s documento
os de transpo
orte florestal.
Art. 52. Na eventu
ual recusa do
d recebime
ento de carrga, o interessado nãoo deverá re
egistrar o
recebime
ento do DOF
F, mas solicittar a suspen são do DOF ao órgão am
mbiental com
mpetente, cab
bendo ao
remetente requerer o lançamento de Autorizzação Especial com o saldo do DOF recusado vis
sando ao
remaneja
amento da carga
c
para no
ovo destinatá
ário.
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Art. 53. O consumido
or de produto
os florestais,, inclusive ca
arvão vegeta
al nativo, quee verificar div
vergência
maior qu
ue 10% (dezz por cento) entre os vo
olumes reais
s da carga e os contidos
os no DOF e na nota

onsiderando a classifica
ação por esp
pécie e prod
duto, deverá recusar a ccarga e com
municar a
fiscal, co
unidade do órgão am
mbiental com
mpetente para
a adoção da
as providências cabíveis nnos termos do
d art. 47
do Decre
eto nº 6.514,, de 2008, e demais dispo
osições lega
ais.
Parágraffo único. Havvendo diverg
gência meno
or que 10% (dez
(
por centto), o destinaatário deverá
á solicitar
ao órgão
o ambiental competente
c
o devido ajusste administrrativo conforrme o volumee verificado.
SUBCAP
PÍTULO VI DA
D CONVER
RSÃO E DES
STINAÇÃO FINAL
F
Art. 54. A conversã
ão de produ
utos floresta
ais por meio
o do proces
ssamento inddustrial ou processo
semimeccanizado de
eve ser informada no Mó
ódulo de Uttilização de Recursos F lorestais do Sinaflor,
respeitan
ndo os limite
es máximos de
d coeficientte de rendim
mento volumé
étrico disposttos no Anexo
o II desta
Instrução
o Normativa.
§ 1° A conversão de
d produtos
s, inclusive q
quando ocorrer na área
a de exploraação, será permitida
e para emp
preendedores
s devidame
ente licencia
ados para essa
e
atividaade, nos termos da
somente
legislaçã
ão específica
a.
uente à trans
sformação oou beneficiam
mento de
§ 2° A cconversão deve ser indicada até o dia subsequ
produto florestal, pa
ara efeito de atualização
o contábil jun
nto ao sistem
ma, estandoo o usuário sujeito
s
às
sançõess previstas na legislaç
ção ambien
ntal em cas
so de desconformidadde entre os
s saldos
contabilizados e as quantidades
q
dos estoque
es físicos existentes.
§ 3° O saldo de resíduo mad
deireiro gerrado na con
nversão de produtos bbrutos para produtos
processa
ados, conforrme disposto
os no Art. 3
32, terá redução de, no
o mínimo, 1 0% (dez po
or cento),
referente
e a perdas na forma de serragem
s
ep
pó de serra.
§ 4° Eve
entuais perda
as decorrentes da conve
ersão entre produtos
p
proc
cessados devverão ser infformadas
no sistem
ma conforme
e o volume obtido da ope
eração.
§ 5º Para coeficientte de rendim
mento volum
métrico superrior ao previisto no Anexxo II desta Instrução
Normativva, o usuário
o deverá aprresentar estu
udo técnico conforme
c
descrito nos paarágrafos 4º ao 7º do
art. 6º da
a Resolução Conama nº 411, de 6 de
e maio de 20
009.
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o apresentação dos estud
dos específic
cos quanto ao
a rendimentto volumétric
co de que
§ 6° No caso de não
trata o p
parágrafo 5º,, os usuários
s ficarão suje
eitos às sanções previstas na legislaação ambien
ntal, caso
coeficien
ntes distintoss sejam cons
statados por ocasião de inspeção industrial ou açção fiscalizató
ória.
§ 7º Peçças de made
eira serrada com comprrimento inferrior a 80 cm
m (oitenta cenntímetros) não serão
considerradas curtas quando pro
oduzidas a pa
artir de desd
dobro princip
pal ou seccioonamento de
e madeira
serrada de dimensõe
es superiore
es, ou seja, q
quando não provenientes do processsamento de resíduos
da indússtria madeireira a que se refere o art. 55.
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m redação dada pela Instrução Normativa IBAM
MA 09/16
§ 8º Os coeficientess de rendime
ento volumétrrico em conv
versões a pa
artir dos proddutos brutos
s "Tora" e
"Torete" para peçass de madeira
a serrada, d
dispostos no
o Anexo II desta Instruçção Normativ
va, serão
ajustado
os conforme o que determina o art. 7
7º da Resolu
ução Conam
ma nº 474, dee 6 de abril de 2016,
devendo
o ser observa
ados os proc
cedimentos e
estabelecidos
s nos seus parágrafos.
p
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Art. 55. Resíduos da
a indústria madeireira
m
po
oderão gera
ar peças de madeira serrrada curta, conforme
c
descritoss no art. 32, inc. II, "e", desta Instruçã
ão Normativa
a.
§ 1° A trransformaçã
ão mencionada no caputt fica condiciionada à apresentação dde um laudo
o técnico,
contendo
o estudos de
e coeficiente de rendimen
nto volumétrico, relatório fotográfico e ART espec
cífica.

partir da pub
blicação da Instrução N ormativa IBA
AMA nº 21, de 26 de ddezembro de
e 2013, o
§ 2° A p
no sistema como "Resííduo de Serrraria" passouu a ser recla
material até então contabilizado
c
assificado
como "R
Resíduos da Indústria Ma
adeireira para
a Fins Energéticos".
Art. 56. A operação contábil den
nominada "D
Destinação Final" refere-s
se às operaçções que res
sultam na
saída do
o produto flo
orestal do fluxo de contro
ole, mediante
e a sua utiliz
zação ou applicação finall, ou pela
transform
mação em produto
p
aca
abado, nos termos dos incisos II e V do art. 49 desta Instrução
Normativva e em confformidade co
om as ativida
ades informa
adas pelo usu
uário junto aoo CTF.
ada no Mód
dulo de Util ização de Recursos
R
Parágraffo único. A destinação final deve ser informa
Florestais do Sinaflo
or até o dia subsequente
s
e à operação
o referida no caput, esta ndo o usuárrio sujeito
às sançções previsttas na legis
slação ambiiental em caso
c
de desconformidaade entre os saldos
contabilizados e as quantidades
q
dos estoque
es físicos existentes.
Art. 57. Por ocasião de inspeção
o industrial o
ou ação fisca
alizatória, o usuário
u
deveerá realizar, em
e prazo
nado pela autoridade competente , a atualiza
ação dos procedimento
p
os de rece
ebimento,
determin
conversã
ão e destinaçção pendenttes no Sistem
ma.
PÍTULO VII DA
D EXPORT
TAÇÃO E IM PORTAÇÃO
O
SUBCAP
Art. 58. Para o prod
duto floresta
al de origem
m nativa obje
eto de opera
ações de co mércio exterior, será
mitido DOF específico
e
pa
ara essa fina
alidade, denominado DO
OF de Exporrtação ou
obrigatoriamente em
de Impo
ortação, respectivamentte, para o a
acobertamen
nto de trans
sporte realizzado até o terminal
alfandeg
gado de interrnacionalizaç
ção da carga
a ou a partir do
d ponto de nacionalizaçção.
§ 1° A emissão do DOF
D
de Expo
ortação ou de
e Importação
o será disponibilizada appenas à pess
soa física
ou jurídicca cadastrad
da na catego
oria pertinentte junto ao CTF.
§ 2° O d
disposto no caput
c
deste artigo aplica
a-se igualme
ente aos cas
sos em que o estado rec
ceptor ou
exportad
dor da carga utilize sistem
ma próprio de
e controle flo
orestal.
§ 3º O a
atendimento das normas de que trata
a este subca
apítulo dar-se
e-á sem prejjuízo da observância,
quando for o caso, das normas de que tratta a Medida Provisória nº
n 2.186-16, de 23 de agosto
a
de
2001, qu
ue dispõe so
obre o acess
so ao patrim
mônio genético, a proteç
ção e o acessso ao conhecimento
tradicion
nal associado
o, a repartiçã
ão de benefíccios e o aces
sso à tecnolo
ogia e transfe
ferência de te
ecnologia
para sua
a conservaçã
ão e utilizaçã
ão.
Art. 59. Quando da
a importação
o de produto
os florestais
s, o usuário deverá caddastrar os dados
d
da
respectivva Declaraçã
ão de Imporrtação - DI n
no Sistema, indicando o terminal alfaandegado de
e entrada
do produ
uto no país onde
o
se processará o dessembaraço aduaneiro
a
de
e importação .
§ 1° Enttende-se porr Declaração
o de Importaçção - DI o documento emitido pelo S
Sistema Inte
egrado de
Comérciio Exterior - Siscomex, mediante
m
o re
recolhimento dos imposto
os pertinentees, junto à Secretaria
S
da Rece
eita Federal.
§ 2° A DI original deve
d
ser ap
presentada p
para conferê
ência por parte da autorridade comp
petente e
posteriorr homologaçção e lançam
mento dos resspectivos cré
éditos no Sistema.
§ 3° Oss créditos pa
ara emissão do DOF de
e Importação
o serão prop
porcionalmennte liberados
s após o
lançame
ento no Siste
ema dos dados de Man
nifesto Intern
nacional de Carga Rodooviária/Declaração de
Trânsito Aduaneiro - MIC/DTA, por
p parte do u
usuário.
Art. 60. O DOF de Importação
o será obriga
atoriamente emitido, no
os termos daa presente Instrução
Normativva, para o transporte dos produttos florestais importado
os a partir do recinto de sua
nacionallização, obedecidos os demais proccedimentos, prazos e critérios
c
geraais da legislação em
vigor.
§ 1º Oss produtos florestais dev
vem ser esccoados, a partir
p
do pon
nto de nacioonalização, no prazo
máximo de 60 (sesssenta) dias, prorrogável por igual pe
eríodo, conta
ado da data de homolog
gação da
respectivva DI.
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§ 2° Fin
ndo o prazo
o estabeleciido no pará
ágrafo anterior, eventua
ais saldos reemanescente
es serão
cancelad
dos.
Art. 61. O
Os produtos florestais na
ativos destina
ados à expo
ortação deverrão estar acoompanhados
s de DOF
de Exportação desde
e o pátio de origem até o terminal alffandegado onde será proocessado o despacho
d
aduaneirro de exporta
ação.
§ 1° No
o ato da em
missão, deve
erá ser indiicado o term
minal alfandegado de i nternacionalização e
embarqu
ue, assim como o endere
eço completo
o do importad
dor no país de
d destino daa carga.
§ 2° O D
DOF de Expo
ortação ou do
ocumento esstadual de tra
ansporte sim
milar será em
mitido pelo de
etentor do
produto florestal sem
m necessidad
de de cadasttro de oferta, nem de hom
mologação dde pátio espe
ecífico no
alização.
local de internaciona
§ 3° A cchegada da carga no terrminal alfand
degado, ou no
n armazém de retaguarrda integrado a este,
deve ser informada no sistema DOF, por m
meio do códiigo de controle do docuumento, inclu
usive nas
unidadess da federaçção que utilizam sistema próprio de co
ontrole de flu
uxo florestal.
o aduaneiro e embarque
ós o efetivo desembaraç
d
e internacion
nal da carga,, o exportado
or deverá
§ 4º Apó
registrarr a exportação do produ
uto em transsação espec
cífica do Mó
ódulo de Uti lização de Recursos
R
Florestais do Sinaflor, mediante
e informaçã
ão do número e data do
d Despachoo de Exporttação da
Receita Federal (DE
E), no prazo de
d 10 (dez) d
dias a contarr do informe de chegada da carga ao
o terminal
alfandeg
gado a que se
s refere o § 3º deste a
art., sob pen
na de bloque
eio da emisssão de novo
o DOF de
Exportaçção enquanto
o persistir a pendência.
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§ 5° A e
exportação, com
c
finalidad
de comercia
al, de plantas
s vivas e pro
odutos floresstais não ma
adeireiros
da flora nativa brasileira constan
ntes em lista
a nacional de espécies ameaçadas
a
de extinção somente
será perrmitida quand
do:
I - provenientes de propagação
p
ou
o de multipl icação contrrolada pelo homem; ou
II - coleta
a ou manejo de ecossiste
emas natura
ais aprovados
s pelo órgão ambiental ccompetente.
Art. 61-A
A Em compllemento § 6º ao art. 60 , quando ho
ouver previsã
ão de utilizaação de arm
mazém de
retaguarrda no qual a carga perm
manecerá po
or período superior à validade do DO
OF de Expo
ortação, o
exportad
dor deverá in
nformar nome e endereçço do armazé
ém no ato da
a emissão doo referido do
ocumento
de transporte e segu
uir os procedimentos disp
postos nos parágrafos se
eguintes.
§ 1º Adm
mitindo-se que haverá trransbordo d a carga a partir da saíd
da do armazzém de retag
guarda, a
deverá ser feita confo
emissão
o do DOF Exportação
E
orme o disposto do artt. 44, com posterior
preenchimento da placa
p
do veículo que effetuará o tra
ansporte do armazém aao porto ou terminal
alfandeg
gado, nos terrmos do pará
ágrafo único do mesmo art.
a
§ 2º Casso a identifica
ação do veíc
culo que fará
á o transporte a partir do armazém nãão seja conh
hecida no
ato da e
emissão do documento de transporrte, o campo referente deverá ser deixado em
m branco,
devendo
o ser preench
hido posterio
ormente.
§ 3º A chegada da
a carga ao armazém de retaguarrda deverá ser informaada no siste
ema pelo
exportad
dor, por meiio do código
o de controlle do DOF de Exportaç
ção, e nessse ato a validade do
documen
nto será auto
omaticamentte suspensa..
§ 4º No momento de
e saída do arrmazém de rretaguarda com destino ao
a local de eexportação, o DOF de
Exportaçção deverá ser reativad
do pelo exp
portador por meio de opção espeecífica do sistema e
mediante
e identificaçã
ão do veículo que efetua
ará o transpo
orte nesse trrecho, confoorme §§ 1º e 2º deste
art.

§ 5º Ao concluir a operação des
scrita no pará
ágrafo anterrior, a validad
de do docum
mento prosse
eguirá do
ponto e
em que foi interrompida
a pelo ato previsto no § 3º, e o exportadorr deverá cu
umprir os
procedim
mentos dispo
ostos nos §§ 3º e 4º do a rt. 60.
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Art. 62. N
No eventual cancelamen
nto parcial ou
u total da exp
portação, em
m vez de regisstrar a exporrtação do
produto, o emissor deverá
d
soliciitar o estorn o do saldo não
n exportad
do junto à u nidade do IB
BAMA de
al alfandegad
do.
jurisdição no termina
§ 1° Ap
pós análise e deferimen
nto da solicittação por parte
p
do Ibama, os crédditos remane
escentes,
vinculados ao DOF de exportação, serão di sponibilizado
os em origem específicaa denominad
da "Saldo
Não Exp
portado", a partir
p
do qua
al o usuário p
poderá emitiir DOF para retorno da ccarga à origem, para
outro destino do merrcado interno
o, ou novo D OF exportaç
ção.
§ 2º Os volumes de
e produto florrestal inserid
dos no "Sald
do Não Expo
ortado" deveerão ser remanejados
conforme
e as opções dispostas no
o § 1º deste art. dentro do
d prazo de 72
7 (setenta e duas) horas, após o
qual o u
usuário ficará
á impedido de
d emitir no
ovo DOF de Exportação para qualquuer porto ou
u terminal
alfandeg
gado.
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CAPÍTULO VII DA REPOSIÇÃO
R
FLORESTA
AL
Art. 63. A geração do
d crédito de
d reposição
o florestal oc
correrá mediante o cadaastro pelo us
suário de
levantam
mento circun
nstanciado ou
o de projetto de flores
stamento ou reflorestam
mento e a re
espectiva
análise p
pelo órgão ambiental com
mpetente.
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§ 1° Para efeito destta Instrução Normativa,
N
e
entende-se por:
p
I - projetto de floresttamento ou reflorestame
r
ento: projeto técnico de introdução e desenvolvim
mento de
em estágio de
povoame
ento florestal (em fase de
e plantio ou e
d desenvolv
vimento iniciaal); e
II - levantamento circunstanciado: leva
antamento efetuado
desenvo
olvimento veg
getativo cons
solidado.

em

povoam
mento

flores
stal

com

§ 2° Pa
ara fins de aprovação
a
do
d levantam ento circuns
stanciado e do projeto de florestam
mento ou
refloresta
amento, serã
ão considera
ados, durante
e a análise e vistoria, asp
pectos técniccos do povoa
amento.
§ 3° Parra efeito de cadastramen
c
nto do levanttamento circu
unstanciado e do projetoo de florestam
mento ou
refloresta
amento, o ussuário deverrá, previamen
nte, estar ins
scrito no CTF
F/APP e posssuir empreendimento
específicco inserido no
n Sinaflor.
§ 4° Oss imóveis rurrais objeto de
d levantame
ento circuns
stanciado ou de projeto de florestam
mento ou
refloresta
amento deve
erão estar previamente iinscritos no CAR de que
e trata o art. 29 da Lei nº 12.651,
a análise pelo órgão amb
de 2012, com docum
mentação objjeto de prévia
biental comppetente.
Art. 64. O usuário poderá
p
transfferir a tercei ro, em parte
e ou no todo
o, o crédito dde reposição
o florestal
concedid
do pelo órgão ambiental competente..
ansferência de que trata o caput se d
§ 1° A tra
dará uma única vez.
§ 2° O d
detentor dos créditos de reposição fl orestal, após
s aprovação
o do projeto, poderá disp
ponibilizálos em a
ambiente púb
blico no Sina
aflor, com a ffinalidade de
e tornar pública sua intennção de transferência
do créditto a outros usuários
u
do sistema.
s

a do crédito de reposição
o florestal po
or quaisquerr meios não exime o detentor do
§ 3° A transferência
povoame
ento de sua condução e manutenção
o.
§ 4° A transferência ou comercia
alização dos créditos de reposição
r
flo
orestal não trransfere o do
omínio do
produto florestal a se
er extraído.
TÍTULO IV DAS DISPOSIÇÕES FINAIS
Art. 65. O órgão am
mbiental competente reallizará, a qua
alquer tempo
o, vistorias e atos de fisc
calização
mprimento das disposiçõ
ões contidas
s nesta Insttrução Norm
mativa, solicittando ao
para verrificar o cum
usuário a apresentaçção dos docu
umentos fisccais e informa
ações complementares ppara conferê
ência com
as inform
mações existtentes no Sin
naflor.
Art. 66. Constatada irregularidade na execu
ução de auttorização de
e exploraçãoo ou de utiliz
zação de
matéria-prima, no estoque
e
ou nas movim
mentações realizadas
r
no
n Sinaflor, o órgão ambiental
a
compete
ente suspenderá as ope
erações de pessoa física ou jurídica nos sisttemas e efe
etuará os
devidos ajustes nos saldos conta
abilizados.
§ 1° A adoção da medida de que trata o caput deste
e artigo, sejja de natureeza sancionatória ou
acautela
atória, será acompanha
ada da lavrratura de termo
t
próprrio em quee conste justificativa
demonsttrando a neccessidade da medida e relatório da
as providênc
cias adotadaas ou necess
sárias no
caso con
ncreto.
§ 2° Na hipótese de necessidade
e ou determin
nação da liberação das operações
o
doo usuário no
o Sinaflor,
somente
e poderá efettuála o órgão
o ambiental rresponsável pela suspen
nsão anteriorrmente impos
sta.
Art. 67. O acesso ao
o Sinaflor dis
sponibilizado às pessoas físicas e jurídicas será rrealizado porr meio de
certificaçção digital, cabendo
c
a es
sses provide
enciar seus próprios
p
certificados, confforme espec
cificações
a serem fornecidas pelo
p
Ibama.
§ 1° O IB
BAMA poderrá obstar o acesso ao sisstema de que
e trata o caput do empreesário individual ou da
sociedad
de em comu
um que não
o possuam inscrição no
o CNPJ, nos
s termos daas legislaçõe
es civil e
tributária
a, quando en
ntendida com
mo obrigatórria a referida
a inscrição em
e vista da atividade ec
conômica
desempe
enhada pelo
o usuário.
§ 2° Na hipótese pre
evista no parrágrafo anterrior, o usuário deverá pro
ovidenciar suua inscrição no CNPJ
TF/APP com essa identifficação, para
a fins de aces
sso ao Sinaflflor.
e cadasttrar-se no CT
Art. 68. Os usuárioss com acesso
o ao ambien
nte interno do Sinaflor, no
n âmbito dee suas comp
petências,
brigados a realizá-lo por meio
m
de certiificado digita
al.
ficam ob
Parágraffo único. A partir
p
de 2 de março de 20
015, somentte será admittido o uso dee certificado digital do
tipo A3 p
para acesso dos usuários
s mencionad
dos no caput deste artigo
o e no caput ddo art. 67.
Art. 69. O sistema Siinaflor será disponibilizad
d
do em âmbito nacional a partir de 01 de janeiro de 2017.
. Artigo com reddação dada pelaa Instrução Norrmativa IBAMA 09/16
0
Art. 70. A partir do dia
d 2 de maio de 2018, ttodas as ativ
vidades flore
estais, empreeendimentos
s de base
florestal e processoss correlatos sujeitos ao controle po
or parte dos órgãos do S
Sistema Nac
cional do
Meio Am
mbiente - Sisnama serão efetuadass necessariamente por meio
m
do Sinnaflor ou porr sistema
estaduall a ele integrado.
. Nota Ius Natura: fica prorroga
ado até 22.07.2
2019 o prazo prrevisto no art. 70, para solicitarr autorização de
e atividades
fflorestais sob a competência do
os órgãos muniicipais de meio ambiente, confo
orme Instrução Normativa IBAM
MA 04/19.

. Artigo com reddação dada pelaa Instrução Norrmativa IBAMA 13/17
Parágraffo único. As solicitações de autoriza ção de ativid
dades floresttais sob com
mpetência do
os órgãos
municipa
ais de meio ambiente terão prazo atté o dia 31 de
d janeiro de
e 2020 paraa inclusão no
o sistema
referido no caput.

. Parágrafo acreescido pela Insttrução Normativva IBAMA 21/199
§ 1º As alterações previstas
p
no presente arttigo não isen
ntam o intere
essado da obbtenção de eventuais
e
autorizaçções, licença
as ou outros procedimenttos exigidos pelo órgão municipal
m
dee meio ambie
ente.
. Parágrafo acreescido pela Insttrução Normativva IBAMA 21/199
§ 2º Para
a transporte de produto florestal
f
oriu ndo de autorização desc
crita no parággrafo único do
d art. 70
da IN nº 21/2014, o interessad
do deverá re
equerer ao órgão ambiental compeetente a em
missão de
Autorização, com a inserção dos
d
respectiivos créditos
s diretamente no Móduulo de Utiliz
zação de
Recurso
os Florestais do Sinaflor, para fins de emissão do documento de transporte
te (DOF).
. Parágrafo acreescido pela Insttrução Normativva IBAMA 21/199
§ 3º Apó
ós o prazo mencionado,
m
, as autoriza
ações deverã
ão ser emitid
das apenas por meio do
o Sinaflor
para finss de controle das atividad
des florestaiss.
. Parágrafo acreescido pela Insttrução Normativva IBAMA 21/199
§ 4º O Ibama bloque
eará a emiss
são de Docu
umento de Origem
O
Flore
estal (DOF) ddos entes federativos
que desccumprirem o prazo estab
belecido no p
parágrafo único do art. 70
0 da IN nº 211/2014.
. Parágrafo acreescido pela Insttrução Normativva IBAMA 21/199
Art. 71. A
As disposiçõ
ões contidas no Parágraffo Único do Artigo 17, no
o § 3º do Artt. 33 e nos §§
§ 6º e 7º
do Art. 3
35 serão disp
ponibilizadas a partir da d
data indicada
a no Art. 69.
Art. 72 O IBAMA dissponibilizará, na sua pág
gina oficial na
n rede mun
ndial de com
mputadores, dados
d
do
Sinaflor para consulta pública, com os finss de atende
er ao dispos
sto no §4° ddo art. 35 da
d Lei nº
12.651/2
2012.
Art. 73 E
Esta Instrução Normativa entra em vig
gor na data de
d sua public
cação.
Art. 74 F
Ficam revoga
adas as Insttruções Norm
mativas IBAM
MA n°s 1, de
e 23 de abril de 2003; 17
77, de 18
de junho
o de 2008; 11,
1 de 29 de
e setembro d
de 2011; 21, de 26 de dezembro
d
dee 2013; 10, de 25 de
junho de
e 2014; e 16,, de 31 de ou
utubro de 20 14.
VOLNEY
Y ZANARDI JÚNIOR
J
nte do Ibama
a
Presiden
24.12.14
4

ANEXO I
MODELO DO DOF

1 - Emissor

2 – Ibama/CTF

3 – Endereço
4 – Bairro

5 – Município

6 – Origem

7 – Coordenadas

8 – Endereço
9 – Bairro

10 – Município

11 – Roteiro de Acesso
12 – Autorização

13 – Tipo

14 – Produto / Espécie

15 Qtd

18 – Interessado

16 Un.

17 – Valor

19 – Ibama/CTF

20 – Endereço
21 – Bairro

22 – Município

23 – Destino

24 – Coordenadas

25 – Endereço
26 – Bairro

27 – Município

28 – Roteiro de Acesso
29 – Meio de Transporte

30 – Placa/Registro

31 – Nº Doc. Fiscal

32 – Validade

33 – Rota do Transporte
34 – Código de controle
Código de Barra

35 – Para uso da fiscalização do______,
repartições fiscais e outras

ANEXO II
COEFICIENTES DE RENDIMENTO VOLUMÉTRICO

Item a processar

Produto processado

Índice (%)

Alisar (m³)

50

Decking (m³)

50

Forro (Lambril) (m³)

50

Lâmina Faqueada (m³)

50

Madeira Serrada (Caibro) (m³)

50

Madeira Serrada (Prancha) (m³)

50

Madeira Serrada (Pranchão) (m³)

50

Madeira Serrada (Tábua) (m³)

50

Madeira Serrada (Vareta) (m³)

50

Madeira Serrada (Viga) (m³)

50

Madeira Serrada (Vigota) (m³)

50

Pisos e assoalhos (m³)

50

Porta Lisa Maciça (m³)

50

Portal ou Batente (m³)

50

Ripa (m³)

50

Rodapé (m³)

50

Sarrafo (m³)

50

Tacos (m³)

50

Bloco, Quadrado ou Filé (m³)

Lenha (st)

Briquete (m³)

33,33

Carvão Vegetal (mdc)

33,33

Cavacos (m³)
Lenha de Espécies Exóticas (st)

Madeira Serrada (Caibro) (m³)

Carvão Vegetal de Espécies Exóticas (mdc)

100
33,33

Alisar (m³)

82

Decking (m³)

82

Forro (Lambril) (m³)

82

Pisos e Assoalhos (m³)

82

Porta Lisa Maciça (m³)

82

Portal ou Batente (m³)

82

Item a processar

Produto processado
Ripa (m³)

94

Rodapé (m³)

82

Sarrafo (m³)

94

Tacos (m³)

82

Alisar (m³)

82

Decking (m³)

82

Forro (Lambril) (m³)

82

Madeira Serrada (Caibro) (m³)

94

Madeira Serrada (Tábua) (m³)

94

Madeira Serrada (Vareta) (m³)

94

Madeira Serrada (Viga) (m³)

94

Madeira Serrada (Prancha) (m³) Madeira Serrada (Vigota) (m³)

Madeira Serrada (Pranchão)
(m³)

Índice (%)

94

Pisos e Assoalhos (m³)

82

Porta Lisa Maciça (m³)

82

Portal ou Batente (m³)

82

Ripa (m³)

94

Rodapé (m³)

82

Sarrafo (m³)

94

Tacos (m³)

82

Alisar (m³)

82

Decking (m³)

82

Forro (Lambril) (m³)

82

Madeira Serrada (Caibro) (m³)

94

Madeira Serrada (Tábua) (m³)

94

Madeira Serrada (Vareta) (m³)

94

Madeira Serrada (Viga) (m³)

94

Madeira Serrada (Vigota) (m³)

94

Pisos e Assoalhos (m³)

82

Porta Lisa Maciça (m³)

82

Portal ou Batente (m³)

82

Ripa (m³)

94

Item a processar

Madeira Serrada (Tábua) (m³)

Madeira Serrada (Viga) (m³)

Madeira Serrada (Vigota) (m³)

Produto processado

Índice (%)

Rodapé (m³)

82

Sarrafo (m³)

94

Tacos (m³)

82

Alisar (m³)

82

Decking (m³)

82

Forro (Lambril) (m³)

82

Pisos e Assoalhos (m³)

82

Porta Lisa Maciça (m³)

82

Portal ou Batente (m³)

82

Ripa (m³)

94

Rodapé (m³)

82

Sarrafo (m³)

94

Tábua Aplainada 2 Faces (S2S) (m³)

85

Tábua Aplainada 4 Faces (S4S) (m³)

82

Tacos (m³)

82

Alisar (m³)

82

Decking (m³)

82

Forro (Lambril) (m³)

82

Lascas (m³)

100

Madeira Serrada (Caibro) (m³)

94

Madeira Serrada (Tábua) (m³)

94

Madeira Serrada (Vareta) (m³)

94

Madeira Serrada (Vigota) (m³)

94

Pisos e Assoalhos (m³)

82

Porta Lisa Maciça (m³)

82

Portal ou Batente (m³)

82

Ripa (m³)

94

Rodapé (m³)

82

Sarrafo (m³)

94

Tacos (m³)

82

Alisar (m³)

82

Item a processar

Produto processado

Índice (%)

Decking (m³)

82

Forro (Lambril) (m³)

82

Lascas (m³)

100

Madeira Serrada (Caibro) (m³)

94

Madeira Serrada (Tábua) (m³)

94

Madeira Serrada (Vareta) (m³)

94

Madeira Serrada (Vigota) (m³)

94

Pisos e Assoalhos (m³)

82

Porta Lisa Maciça (m³)

82

Portal ou Batente (m³)

82

Rodapé (m³)

82

Ripa (m³)

94

Sarrafo (m³)

94

Tacos (m³)

82

Resíduo de Serraria para Fins
Energéticos (m³)

Carvão Vegetal de Resíduo (mdc)

50

Cavacos (m³)

100

Sarrafo (m³)

Ripa (m³)

94

Bloco, Quadrado ou Filé (m³)

45

Cavacos (m³)

100

Lâmina Torneada (m³)

55

Lâmina Faqueada (m³)

45

Madeira Serrada (Caibro) (m³)

45

Madeira Serrada (Prancha) (m³)

45

Madeira Serrada (Pranchão) (m³)

45

Madeira Serrada (Tábua) (m³)

45

Madeira Serrada (Vareta) (m³)

45

Madeira Serrada (Viga) (m³)

45

Madeira Serrada (Vigota) (m³)

45

Ripa (m³)

45

Sarrafo (m³)

45

Toretes (m³)

90

Tora (m³)

Item a processar

Produto processado

Índice (%)

Carvão Vegetal (mdc)

50

Cavacos (m³)

100

Bloco, Quadrado ou Filé (m³)

45

Cavacos (m³)

100

Lâmina Torneada (m³)

55

Lâmina Faqueada (m³)

45

Madeira Serrada (Caibro) (m³)

45

Madeira Serrada (Prancha) (m³)

45

Madeira Serrada (Pranchão) (m³)

45

Madeira Serrada (Tábua) (m³)

45

Madeira Serrada (Vareta) (m³)

45

Madeira Serrada (Viga) (m³)

45

Madeira Serrada (Vigota) (m³)

45

Ripa (m³)

45

Sarrafo (m³)

45

Rolete (m³)

Toretes (m³)

ANEXO III
GLOSSÁRIO DE PRODUTOS DE ORIGEM FLORESTAL

Carvão Vegetal
Substância combustível, sólida, negra, resultante da carbonização da madeira (troncos,
galhos, nós e raízes), podendo apresentar diversas formas e densidades.
Carvão Vegetal de Resíduo
Substância combustível, sólida, negra, resultante da carbonização de resíduo da
industrialização da madeira, podendo apresentar diversas formas e densidades.
Cavacos
Fragmentos de madeira na forma de flocos ou chips decorrentes da picagem de toras, lenha
ou resíduos, utilizando equipamento próprio de cavaqueamento.
Decking
Madeira serrada capaz de suportar peso, semelhante a um piso, mas normalmente
construídos ao ar livre, frequentemente elevado em relação ao solo e geralmente usado para
circundar banheiras e piscinas.
Dormentes
Peças de madeira posicionadas no solo, perpendicularmente à via férrea, utilizadas para
afixação de trilhos.
Escoramento
Peça de madeira, normalmente uma seção de tronco, fino e alongado, manuseável, também
denominado espeque, esteio, estronca, ou vara, geralmente utilizados em obras e construções
para escorar ou suster temporariamente andaimes, partes superiores, inclinadas, revestidas,
obras de arrimo e apoio emergencial de edificações.
Dimensões usuais: diâmetro da menor seção maior que 6 cm, comprimento maior que 260
cm.
Estaca
Peça alongada de diferentes tamanhos, geralmente uma seção de tronco que se crava no solo
com finalidade estrutural para transmitir-lhe carga de uma construção, como parte de
fundação, como marco referencial, como peça de sustentação e outros.
Forro (lambril)
Peças de madeira com encaixe tipo macho-fêmea pregadas nos caibros do telhado ou teto
pelo lado de dentro do ambiente.

Lâmina Faqueada
Denominação referente à lâmina de madeira ou fragmento chato e delgado, obtido pelo
processamento da tora no sentido longitudinal ou rotacional por método de laminação
contínua e repetitiva.
Lâmina Torneada
Denominação referente à lâmina de madeira ou fragmento chato e delgado obtido pelo
método de processamento rotativo ou torneamento, resultante do giro contínuo da tora sobre
mecanismo de corte.
Lasca
Denominação referente à peça de madeira ou parte de tronco, obtida por rompimento no
sentido longitudinal, forçado a partir de rachaduras e fendas na madeira, geralmente de
dimensões que possibilitam manuseio e com dois lados formando um vértice e geralmente
destinadas à utilização como estaca e mourão de cerca de arame.
Dimensões usuais: comprimento acima de 220 cm, espessuras variáveis.
Lenha
Porção de galhos, raízes e troncos de árvores e nós de madeira, normalmente utilizados na
queima direta ou produção de carvão vegetal.
Madeira serrada
É a que resulta diretamente do desdobro de toras ou toretes, constituída de peças cortadas
longitudinalmente por meio de serra, independentemente de suas dimensões, de seção
retangular ou quadrada. A madeira serrada será classificada de acordo com as seguintes
dimensões:

Denominação

Espessura (cm)

Largura (cm)

Bloco, Quadrado ou Filé *

>12,0

>12,0

Pranchão

>7,0

>20,0

Prancha

4,0-7,0

>20,0

>4,0

11,0-20,0

Vigota

4,0-11,0

8,0-10,9

Caibro

4,0-8,0

4,0-7,9

Tábua

1,0-3,9

>10,0

Sarrafo

2,0-3,9

2,0-10,0

<2,0

<10,0

Viga

Ripa

* O produto “Bloco, Quadrado ou Filé” possui seção quadrada; portanto, uma peça de
madeira somente poderá ser classificada desta forma quando coincidirem suas medidas de
espessura e largura.
Madeira serrada curta
Peça de madeira obtida a partir da conversão de resíduos da indústria madeireira, conforme
disposto no art. 55 desta Instrução Normativa, com comprimento máximo de 80 cm. A
madeira serrada curta será classificada de acordo com as seguintes dimensões:

Denominação

Espessura

Largura

Comprimento

>4,0

11,0-20,0

<80

Vigota curta

4,0-11,0

8,0-10,9

<80

Caibro curto

4,0-8,0

4,0-7,9

<80

Tábua curta

1,0-3,9

>10,0

<80

Sarrafo curto

2,0-3,9

2,0-10,0

<80

<2,0

<10,0

<80

Viga curta

Ripa curta

Mourão
Peça de madeira, geralmente parte de tronco, manuseável, normalmente resistente à
degradação e forças mecânicas, utilizado como estaca tutorial agrícola, como esteio fincado
firme para imobilização de animais de grande porte, como estrutura de sustentação de cerca
de tábuas, de arames, de alambrados ou à beira de rios onde se prendem embarcações leves.
Dimensões usuais: comprimentos acima 220 cm, diâmetros variáveis.
Óleo essencial
Compostos orgânicos voláteis das plantas, extraídos por destilação a vapor ou extração por
solventes, das folhas, flores, cascas, madeiras e raízes, sendo que seu processo de extração
exige o aniquilamento da planta ou de parte dela.
Palmito
Gomo terminal, obtido da região próxima ao meristema apical, longo e macio, do caule das
palmeiras, comestível em algumas espécies.
Pisos e Assoalhos
Peças de madeira, podendo ou não ter encaixe tipo macho-fêmea, utilizada como pavimento
no interior de construções.

Porta Lisa Maciça
Produto composto por madeira sólida, com dimensões usuais do produto em referência, com
os quatro lados lixados. Não inclui portas almofadadas.
Portal
Conjunto de batentes contendo vincos bem definidos, onde serão fixadas as dobradiças e
contra-testa da fechadura da porta.
Poste
Haste de madeira, ou parte de tronco, de uso cravado verticalmente no solo para servir de
suporte a estruturas, transformadores e isoladores sobre os quais se apóiam cabos de
eletricidade, telefônicos, telegráficos e outros, ou como suporte para lâmpadas.
Produto Acabado
Produto obtido após o processamento industrial da madeira que se encontra pronto para o
uso final e não comporta qualquer transformação adicional.
Resíduo da Indústria Madeireira
Aparas, costaneiras e demais restos de beneficiamento e de industrialização de madeira,
devidamente qualificados por espécie, passíveis de processamento para obtenção de peças
curtas.
Resíduo de Serraria para Fins Energéticos
Aparas, costaneiras e demais restos de beneficiamento e de industrialização de madeira em
geral que não se destinam para obtenção de peças curtas, porém passíveis de utilização para
energia ou transformação em cavacos ou carvão vegetal de resíduo.
Rolete ou Rolo Resto
Peça de madeira roliça, longa, cilíndrica e manuseável, resultante de laminação por
torneamento de toras.
Dimensões usuais: comprimento de 150 a 330 cm
Tábua Aplainada 2 faces (S2S)
Madeira serrada, com dois lados aplainados, apresentando duas faces totalmente lisas
(lixadas) e duas laterais em bruto.
Tábua Aplainada 4 faces (S4S)

Madeira serrada, com os quatro lados aplainados, apresentando as duas faces e as duas
laterais totalmente lisas (lixadas).
Tacos
Cada uma das pequenas peças de madeira que formam um piso composto (parquet).
Tora
Parte de uma árvore, seções do seu tronco ou sua principal parte, em formato roliço,
destinada ao processamento industrial.
Torete
Seções aproveitáveis da árvore originadas a partir da galhada, ou de seções de tora
destinadas à cadeia produtiva da madeira serrada.
Vara
Haste de madeira longa e fina, manuseável, roliça, pontiaguda, flexível, natural de espécies
características ou de espécies arbóreas de grande porte, jovens, ou preparada neste formato.
Dimensões usuais variáveis: menor diâmetro acima de 6 cm.
Vareta
Peças de madeira serrada de formato retangular para produção de arcos de instrumentos
musicais.
Xaxim
Tronco de certas samambaias arborescentes da família das ciateáceas, muito usado em
floricultura, e cuja massa fibrosa se constitui inteiramente de raízes adventícias entrelaçadas.

