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Ministério do Meio Ambiente
Instituto Brasileiro do Meio Ambiente e dos Recursos Naturais Renováveis

  

MINUTA DE PORTARIA

  

Estabelece  os procedimentos para
autorização de  exportação de produtos e
subprodutos madeireiros de espécies nativas
oriundos de florestas naturais ou plantadas.

 

O PRESIDENTE DO INSTITUTO BRASILEIRO DO MEIO AMBIENTE E DOS RECURSOS
NATURAIS RENOVÁVEIS (IBAMA), no uso de suas atribuições que lhe foram conferidas pelo pelo
Decreto nº 8.973, de 24 de janeiro de 2017, que aprovou a Estrutura Regimental do IBAMA, publicado no
Diário Oficial da União do dia subsequente, e pelo Regimento Interno do IBAMA, aprovado pela Portaria
nº 2542, de 23 de outubro de 2020, publicada no Diário Oficial da União de 27 de outubro de 2020;
 
Considerando a Lei nº 7.735, de 22 de fevereiro de 1989, que criou o Instituto Brasileiro do Meio
Ambiente e Recursos Naturais Renováveis;
Considerando os Arts. 35, 36 e 37 da Lei nº 12.651, de 25 de maio de 2012, que dispõe sobre o controle da
origem dos produtos florestais disciplinado pelas regras de proteção da vegetação nativa;
Considerando o disposto no Art. 46 da Lei nº 9.605, de 12 de fevereiro de 1998, que dispõe sobre as
sanções penais e administrativas derivadas de condutas e atividades lesivas ao meio ambiente;
Considerando o Decreto nº 8.973, de 24 de janeiro de 2017, e a Portaria Ibama nº 4.396, de 10 de
dezembro de 2019, que dispõem sobre o regimento interno do Ibama;
Considerando a necessidade de estabelecer procedimentos para a exportação de produtos e subprodutos
florestais madeireiros e de carvão vegetal de origem nativa;
Considerando a Instrução Normativa n° 21, de 23 de dezembro de 2014, que institui o Sistema Nacional de
Controle da Origem dos Produtos Florestais - Sinaflor, com a finalidade de controlar a origem da madeira,
do carvão vegetal e de outros produtos e subprodutos florestais e integra os respectivos dados dos
diferentes entes federativos;
Considerando o Decreto nº 3.607, de 21 de setembro de 2000 , que regulamenta o comércio internacional
de espécies e espécimes incluídos nos Anexos I, II e III da Convenção sobre o Comércio Internacional das
Espécies da Flora e Fauna Selvagens em Perigo de Extinção - CITES;
Considerando a Portaria MMA n° 443, de 17 de dezembro de 2014, que reconhece como espécies da flora
brasileira ameaçadas de extinção aquelas constantes da "Lista Nacional Oficial de Espécies da Flora
Ameaçadas de Extinção";
Considerando a origem, a natureza, a espécie, a quantidade, a qualidade, o grau de industrialização e outras
características consoantes à política de conservação dos recursos naturais renováveis; e
Considerando o disposto no processo Ibama nº 02001.005550/2015-25,
Resolve: 
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Art. 1º Estabelecer os procedimentos para a exportação de produtos e subprodutos madeireiros de espécies
nativas oriundos de florestas naturais ou plantadas.
Parágrafo único. Para efeito desta Portaria, espécies nativas são todas aquelas que ocorrem naturalmente
dentro dos limites do território brasileiro.
 
Art. 2º  Esta Portaria se aplica à exportação dos produtos e subprodutos madeireiros de origem nativa,
obrigados a controle em território nacional pela legislação pertinente, os quais dependerão de autorização
do Ibama no local do porto de jurisdição da exportação, ou na unidade jurisdicional mais próxima.
§ 1º A autorização de que trata este artigo deverá ser realizada no Portal Único de Comércio Exterior do
SISCOMEX, no ato de deferimento do LPCO (Licenças, Permissões, Certificados e Outros Documentos),
ou em sistema eletrônico próprio do Ibama, integrado ao SISCOMEX.
§ 2º O licenciamento da carga a ser exportada, de que trata esta Portaria, se inicia com a emissão do DOF
Exportação ou documento estadual similar junto ao módulo DOF do SINAFLOR, ou sistema estadual a ele
integrado, como etapa anterior obrigatória à solicitação do LPCO a que se refere o §1º deste artigo. 
§ 3º Nas hipóteses de cargas de espécies constantes dos Anexos da Cites, a autorização de que trata o caput
deste artigo deverá ser solicitada pelo requerente diretamente junto ao SISCITES - Sistema de Emissão de
Licenças CITES e Não-CITES. 
§ 4º Para as cargas que contenham produtos acabados, embalados, manufaturados e para consumo final, de
espécies constantes dos Anexos da Cites, a licença Cites  servirá como instrumento autorizativo próprio,
uma vez que esse tipo de produto não se enquadra na hipótese do caput deste artigo. 
 
Art. 3º O envio de produtos e subprodutos madeireiros de espécies nativas destinados a feiras, exposições,
testes ou à promoção comercial no exterior está sujeito à mesma autorização do artigo 2º desta Portaria,
quando igualmente obrigados a controle em território nacional pela legislação pertinente, ou quando se
tratar da mesma hipótese do § 3º do artigo 2º desta Portaria.
 
Art. 4º  Para solicitação da autorização de exportação o interessado deverá apresentar, no ato de
requerimento da LPCO no Portal Único de Comércio Exterior do SISCOMEX, os seguintes documentos:
I - Certificado de Regularidade na categoria de exportador no Cadastro Técnico Federal;
II - DOF Exportação, GF Exportação, autorização de transporte de produto florestal similar, adotada pelo
órgão ambiental competente;
III - cópia do documento fiscal (nota fiscal);
IV – memorial descritivo da carga, com romaneio da mercadoria ou packing list, com detalhamento dos
fardos ou paletes, quando couber; 
V – requerimento SISCITES, certificado ou licença para as espécies constantes dos anexos da Convenção
sobre o Comércio Internacional de Espécies da Flora e da Fauna Selvagens em Perigo de Extinção –
CITES;
Parágrafo Único: Após o deferimento do LPCO pela unidade jurisdicional do Ibama, o requerente deverá
vincular a mesma ao Documento Único de Exportação (DUE), e proceder à atualização do status da carga
junto ao módulo DOF do SINAFLOR.
 
Art. 5º Além das exigências trazidas para as cargas ordinárias de que trata o artigo 4º desta Portaria, serão
exigidos os documentos adicionais listados ao longo deste artigo, para os seguintes tipos de produtos e
subprodutos:
I - madeira em tora;
II - madeira serrada com espessura acima de 250 mm;
III - carvão vegetal de origem de madeira de espécies nativas;
IV - resíduos de processamento industrial de madeira,
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V - lenha de espécies nativas.
§ 1º A solicitação de exportação dos produtos descritos nos incisos I e II do caput deste artigo deverá
conter os seguintes documentos adicionais:
I - declaração da espécie vegetal, dimensões, volume e o tipo de beneficiamento aplicado ao produto final,
conforme formulário do Anexo I;
II - declaração do uso final do produto exportado, apresentada pelo exportador e importador do produto
final, conforme formulário do Anexo II;
§ 2º A origem dos produtos e subprodutos de que tratam os incisos I e II do caput será comprovada com
indicação do Plano de Manejo Florestal Sustentável ou exploração de floresta plantada com espécie nativa,
devidamente aprovados pelo órgão ambiental competente, apresentando-se os documentos de transporte
que permitam identificar todas as etapas da cadeia produtiva, desde a floresta até a exportação.
§ 3º A exportação dos produtos descritos nos incisos I e II do caput  será permitida somente quando
comprovada sua utilização como produto final, justificada pelas características tecnológicas, e
condicionada a parecer técnico do Ibama, comprovando-se a sua origem na forma do § 2º deste artigo.
§ 4º A exportação dos produtos descritos no inciso III e seus derivados será permitida quando provenientes
de floresta  plantada  de espécies nativas; ou se advindos de  resíduos provenientes do processamento
industrial da madeira ou de cascas de frutos de essências florestais, inclusive das palmáceas nativas, cujo
beneficiamento seja  devidamente aprovado  pelo órgão ambiental competente, apresentando-se os
documentos de transporte que permitam identificar todas as etapas da cadeia produtiva, desde a floresta até
a exportação.
§ 5º A exportação dos produtos descritos nos incisos IV e V será permitida quando proveniente de Plano
de Manejo Florestal Sustentável ou de floresta plantada de espécies nativas, devidamente aprovados pelo
órgão ambiental competente, apresentando-se os documentos de transporte que permitam identificar todas
as etapas da cadeia produtiva, desde a floresta até a exportação.
§ 6º Somente será permitida a exportação de produtos e subprodutos madeireiros das espécies constantes
nas listas oficiais de espécies ameaçadas de extinção com quando provenientes de  Planos de Manejo
Florestal Sustentável ou de  floresta plantada  de espécies nativas, devidamente aprovados pelo órgão
ambiental competente, mediante a apresentação  prévia  de documentos de transporte que permitam
identificar todas as etapas da cadeia produtiva, desde a floresta até a exportação.
§ 7º Poderá ser aceito para fins de identificação de todas as etapas da cadeia produtiva previstas nos §§ 2°,
4°, 5° e 6°  apenas o DOF Exportação, GF Exportação ou autorização de transporte de produto florestal
similar, adotada pelo órgão ambiental competente, nos casos em que os sistemas de controle de origem,
industrialização e comércio de produtos florestais nativos possuam mecanismos de rastreabilidade do
crédito florestal; 
Parágrafo único. Não se enquadra no caput deste artigo, a exportação de aglomerados em bola, briquetes,
pellets, ou em formas semelhantes.
 
Art. 7º. Os produtos e subprodutos obrigados à autorização de exportação pelo Ibama serão inspecionados
por amostragem,  preferencialmente a granel ou "carga solta" em armazéns da retro-área, conferindo os
seguintes itens:
I - volume;
II - espécie (nome científico);
III - produtos, com respectivo grau de industrialização; e
III - marca do lote
§ 1º. A inspeção de mercadoria poderá ser realizada em contêiner, podendo o Ibama solicitar a retirada
total ou parcial da mercadoria quando julgar necessário.
§ 2º. A amostragem de que trata o caput deste artigo seguirá prévia parametrização dos critérios de
priorização das cargas a serem vistoriadas, podendo tal parametrização seguir procedimento padronizado
pela fiscalização ambiental ou pela respectiva unidade jurisdicional, ou atividade de inteligência de dados
realizada para um dado período, respeitando-se as limitações de pessoal de cada respectiva unidade.
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§ 3º. Na parametrização dos critérios de priorização das cargas a serem vistoriadas, será dada preferência
às cargas especiais de que trata o artigo 5º desta Portaria, bem como às espécies CITES e constantes nas
listas oficiais de espécies ameaçadas de extinção.
 
Art. 7º.  O Ibama poderá realizar fiscalizações por amostragem nas cargas de produtos e subprodutos
florestais não obrigados à autorização de exportação.
 
Art. 8º. Ficam revogadas as Instruções Normativas nº 77/2005, 15/2011 e 13/2018.
 
Art. 9º. Esta Portaria entra em vigor 15 (quinze) dias corridos após a data da sua publicação.
 
EDUARDO FORTUNATO BIM
Presidente
 
 
ANEXO I
Declaro, para fins de atendimento ao disposto no art. 5º, § 1º e 3º, que as peças a serem exportadas
possuem as seguintes características:

Peça de
madeira

Espécie vegetal
(nome científico)

Dimensões (largura,
comprimento e espessura) Volume Tipo de beneficiamento (etapas do

processamento e beneficiamento)

         

         

         

Local e data.
Assinatura.
 
 
ANEXO II
Declaro, para fins de atendimento ao disposto no art. 5º, § 1º e 3º, que as peças de madeiras da
espécie___________, medindo ___ x ___ x ___, totalizando um volume de ___ metros cúbicos, serão
utilizadas exclusivamente na forma final de__________ . Declaro, ainda, estar ciente de que essas peças
não poderão ser submetidas a operações de processamento mecânico para fins de comercialização pelo
importador da mercadoria.
Local e data.
Assinatura

Documento assinado eletronicamente por RAFAEL FREIRE DE MACEDO, Coordenador-Geral,
em 11/11/2021, às 19:16, conforme horário oficial de Brasília, com fundamento no art. 6º, § 1º, do
Decreto nº 8.539, de 8 de outubro de 2015.

Documento assinado eletronicamente por VICTOR CASTRO FERNANDES DE SOUSA,
Coordenador-Geral Substituto, em 11/11/2021, às 19:22, conforme horário oficial de Brasília, com
fundamento no art. 6º, § 1º, do Decreto nº 8.539, de 8 de outubro de 2015.

http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/_Ato2015-2018/2015/Decreto/D8539.htm
http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/_Ato2015-2018/2015/Decreto/D8539.htm
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A autenticidade deste documento pode ser conferida no site https://sei.ibama.gov.br/autenticidade,
informando o código verificador 10931791 e o código CRC 90F68068.

 

Referência: Processo nº 02001.005550/2015-25 SEI nº 10931791

https://sei.ibama.gov.br/controlador_externo.php?acao=documento_conferir&id_orgao_acesso_externo=0

