












VRTE 

ATUAL
3,4217

4.1 Produtor

4.1.1 Produtor de carvão vegeta l

4.1.1.1
Produtor de carvão vegeta l  - Classe I  (consumo maior ou igua l  a  12000 s t 

de lenha)
Regis tro 550

4.1.1.2
Produtor de carvão vegeta l  - Classe II  (consumo entre 600 e  12000 s t de 

lenha)
Regis tro 250

4.1.1.3
Produtor de carvão vegeta l  - Classe II I  (consumo menor ou igua l  a  600 s t 

de lenha)
Regis tro 50

4.1.2 Produtor de mudas  e sementes  floresta is Regis tro 50

4.2 Consumidor

4.2.1
Consumidor - Carvão vegeta l/moinha/briquetes/peletes  de carvão e 

s imi lares

4.2.1.1
Consumidor - Carvão vegeta l/moinha/briquetes/peletes  de carvão e 

s imi lares  - Classe I  (consumo maior ou igua l  a  4000 mdc)
Regis tro 500

4.2.1.2
Consumidor - Carvão vegeta l/moinha/briquetes/peletes  de carvão e 

s imi lares  - Classe II  (consumo entre 200 e  4000 mdc )
Regis tro 300

4.2.1.3
Consumidor - Carvão vegeta l/moinha/briquetes/peletes  de carvão e 

s imi lares  - Classe II I  (consumo menor ou igua l  a  200 mdc )
Regis tro 100

1.710,85R$        

1.026,51R$        

VALOR EM REAL 

1.881,94R$        

855,43R$           

171,09R$           

171,09R$           

4

REGISTRO E RENOVAÇÃO ANUAL DE REGISTRO DE PRODUTOR, CONSUMIDOR E 

EXTRATOR DE PRODUTOS E SUB-PRODUTOS FLORESTAIS E REGISTRO DE 

MOTOSSERRA:

 UNIDADE
VALOR EM 

VRTE

342,17R$           



4.2.2 Consumidor - Lenha/toretes/briquetes/cavaco/serragem e s imi lares  

4.2.2.1
Consumidor - Lenha/toretes/briquetes/cavaco/serragem e s imi lares  - 

Classe I  (consumo maior ou igua l  a  12000 s t de lenha)
Regis tro 450

4.2.2.2
Consumidor - Lenha/toretes/briquetes/cavaco/serragem e s imi lares  - 

Classe II  (consumo entre 600 e  12000 s t de lenha)
Regis tro 200

4.2.2.3
Consumidor - Lenha/toretes/briquetes/cavaco/serragem e s imi lares  - 

Classe II I  (consumo menor ou igua l  a  600 s t de lenha)
Regis tro 50

4.2.3 Construção de edi fícios  e obras  de infra  estruturas  

4.2.3.1
Construção de edi fícios  e obras  de infra  estruturas   - Classe I  (consumo 

maior ou igua l  a  6000 m³ de madeira)
Regis tro 500

4.2.3.2
Construção de edi fícios  e obras  de infra  estruturas   - Classe II  (consumo 

entre 600 e 6000 m³ de madeira)
Regis tro 200

4.2.3.3
Construção de edi fícios  e obras  de infra  estruturas   - Classe II I  (consumo 

menor ou igua l  a  600 m³ de madeira)
Regis tro 100

4.3 Fabricante/beneficiador/processador/desdobrador

4.3.1 Serraria  quando não associada  à  fabricação de artefatos

4.3.1.1
Serraria  quando não associada  à  fabricação de artefatos  - Classe I  

(consumo maior ou igua l  a  6000 m³ de madeira)
Regis tro 450

4.3.1.2
Serraria  quando não associada  à  fabricação de artefatos  - Classe II  

(consumo entre 600 e 6000 m³ de madeira)
Regis tro 200

4.3.1.3
Serraria  quando não associada  à  fabricação de artefatos  - Classe II I  

(consumo menor ou igua l  a  600 m³ de madeira)
Regis tro 100

684,34R$           

342,17R$           

1.710,85R$        

684,34R$           

1.539,77R$        

684,34R$           

171,09R$           

342,17R$           

1.539,77R$        



4.3.2 Fabricação de celulose e outras  pastas  para  a  fabricação de papel

4.3.2.1
Fabricação de celulose e outras  pastas  para  a  fabricação de papel  - 

Classe I  (consumo maior ou igua l  a  6000 m³ de madeira)
Regis tro 350

4.3.2.2
Fabricação de celulose e outras  pastas  para  a  fabricação de papel  - 

Classe II  (consumo entre 600 e 6000 m³ de madeira)
Regis tro 200

4.3.2.3
Fabricação de celulose e outras  pastas  para  a  fabricação de papel  - 

Classe II I  (consumo menor ou igua l  a  600 m³ de madeira)
Regis tro 100

4.3.2.4 Fabricação de papel  e papelão Regis tro 100

4.3.3
Fabricação de madeira  laminada e de chapas  de madeira  compensada, 

prensada e aglomerada 

4.3.3.1

Fabricação de madeira  laminada e de chapas  de madeira  compensada, 

prensada e aglomerada  - Classe I  (consumo maior ou igua l  a  6000 m³ de 

madeira)

Regis tro 350

4.3.3.2

Fabricação de madeira  laminada e de chapas  de madeira  compensada, 

prensada e aglomerada  - Classe II  (consumo entre 600 e 6000 m³ de 

madeira)

Regis tro 200

4.3.3.3

Fabricação de madeira  laminada e de chapas  de madeira  compensada, 

prensada e aglomerada  - Classe II I  (consumo menor ou igua l  a  600 m³ de 

madeira)

Regis tro 100

4.3.4 Industria  de Conserva/Beneficiamento de Pa lmito Regis tro 50

1.197,60R$        

684,34R$           

342,17R$           

171,09R$           

1.197,60R$        

684,34R$           

342,17R$           

342,17R$           



4.3.5 Fabricação de artefatos  de madeira  

4.3.5.1
Fabricação de artefatos  de madeira  - Classe I  (consumo maior ou igua l  a  

6000 m³ de madeira)
Regis tro 500

4.3.5.2
Fabricação de artefatos  de madeira  - Classe I I  (consumo entre 600 e 6000 

m³ de madeira)
Regis tro 250

4.3.5.3
Fabricação de artefatos  de madeira  - Classe I I I  (consumo menor ou igua l  

a  600 m³ de madeira)
Regis tro 100

4.3.5.4 Empacotador de Carvão Vegeta l Regis tro 50

4.3.6 Us ina  de Preservação da  Madeira

4.3.6.1
Us ina  de Preservação da  Madeira  - Classe I  (consumo maior ou igua l  a  

6000 m³ de madeira)
Regis tro 500

4.3.6.2
Us ina  de Preservação da  Madeira  - Classe I I  (consumo entre 600 e 6000 m³ 

de madeira)
Regis tro 250

4.3.6.3
Us ina  de Preservação da  Madeira  - Classe I I I  (consumo menor ou igua l  a  

600 m³ de madeira)
Regis tro 100

4.4 Extrator

4.4.1 Extrator de madeira Regis tro 50

4.4.2 Extrator de produtos  não madeirei ros Regis tro 20

1.710,85R$        

855,43R$           

342,17R$           

171,09R$           

1.710,85R$        

855,43R$           

342,17R$           

-R$                 

171,09R$           

68,43R$             



4.5 Comerciantes

4.5.1 Comerciante - Atacadis ta  de produto e subproduto floresta l  Regis tro 200

4.5.2
Comerciante - Vareji s ta  de produto e subproduto floresta l  - exceto carvão 

vegeta l  empacotado
Regis tro 100

4.5.3
Comerciante - Vareji s ta  de produto e subproduto floresta l   - Carvão 

vegeta l  empacotado
Regis tro 50

4.5.4 Depós i to de produto e subproduto floresta l Regis tro 50

4.6 Empreendimentos florestais

4.6.1 Atividade de Apoio a  produção floresta l Regis tro 100

4.8 Alteração cadastral de Certificado de Registro – CRFJ unidade 10

4.9 Segunda via de Certificado de Registro – CRFJ Docum. 10

-R$                 

34,22R$             

34,22R$             

342,17R$           

684,34R$           

342,17R$           

171,09R$           

171,09R$           

-R$                 
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