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Instrução Normativa nº 001, de 08 de janeiro de 2009. 
 
O diretor presidente do Instituto de Defesa Agropecuária e Florestal do Espírito Santo – IDAF, 
usando as atribuições que lhe confere o artigo 48 do Regulamento do IDAF, aprovado pelo 
Decreto nº 910 – R, de 31/10/2001 e; 

Considerando a necessidade de uniformizar procedimentos quando do registro de pessoas físicas 
e/ou jurídicas que explorem, beneficiem, consomem, transformem, industrializem, utilizem e 
comercializem, sob qualquer forma produtos e/ou subprodutos da flora; 

Considerando a obrigatoriedade de qualquer empreendimento seguir as normas e regulamentos 
estabelecidos pelo Plano Diretor Municipal – PDM; 

Considerando a obrigatoriedade dos empreendimentos ou atividades utilizadoras dos recursos 
ambientais considerados efetiva ou potencialmente poluidores de obterem licença ambiental para 
seu funcionamento; 

Considerando a necessidade de se complementar os artigos 5º e 7º do Decreto nº 608 – R, de 09 
de março de 2001; 

 
RESOLVE:  
 
Artigo 1º - Os requerimentos de cadastramento para obtenção de registro inicial e renovação para 
produção de carvão, implantação de indústria de madeira serrada ou serraria, consumidor de 
lenha/toretes/brinquetes/cavacos/serragem e similares, e estabelecimento empacotador de carvão 
encaminhados ao Instituto de Defesa Agropecuária e Florestal do Espírito Santo - IDAF, 
deverão, obrigatoriamente, estar acompanhados dos documentos descritos nos artigos 5º e 7º do 
Decreto nº 608 – R, de 09 de março de 2001, adicionados  dos documentos listados abaixo. 
§1º- Documentos exigidos para consumidor de lenha/ toretes/ brinquetes/cavacos/serragem 

e similares (pessoa física e jurídica): 

I - Certidão negativa de débito ambiental junto ao IDAF; 

II - Licença Ambiental fornecida pelo Órgão Ambiental competente; 

III - Documento que garanta a disponibilidade e/ou fornecimento da matéria prima que será   
utilizada no período de validade do registro, e; 

IV - Cadastro preenchido em 2 (duas) vias. 

§ 2º - Documentos exigidos para indústria de madeira serrada ou serraria: 
I - Certidão negativa de débito ambiental junto ao IDAF; 
II - Licença Ambiental fornecida pelo Órgão Ambiental competente; 

III - Documento que garanta a disponibilidade e/ou fornecimento da matéria prima que será 
utilizada no período de validade do registro, e; 

IV - Cadastro preenchido em 2 (duas) vias. 
§ 3º - Documentos exigidos para empacotador de carvão: 
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I - Certidão negativa de débito ambiental junto ao IDAF; 
II - Licença Ambiental do fornecedor/produtor de carvão vegetal fornecida pelo Órgão 
Ambiental competente; 

III - Documento que garanta a disponibilidade e/ou fornecimento da matéria prima que será  
utilizada no período de validade do registro; 

IV   -  Layout da marca do carvão empacotado, e; 
V   -  Cadastro preenchido em 2 (duas) vias. 
§ 4º - Documentos exigidos para produtor de carvão –   pessoa física/jurídica: 
I    -   Certidão negativa de debito ambiental junto ao IDAF; 

II   -    Licença Ambiental fornecida pelo órgão ambiental competente; 

III -  Documento que garanta a disponibilidade e/ou fornecimento da matéria prima que será 
utilizada no período de validade do registro, e; 

IV  -   Cadastro preenchido em 2 (duas) vias. 

Artigo 2º - Para a renovação anual do registro das atividades de produção de carvão, indústria de 
madeira serrada ou serraria, consumidor de lenha/toretes/brinquetes/cavacos/serragem e 
similares e empacotador de carvão, caso não haja alteração dos dados cadastrais e licenciamento 
ambiental vencido, será exigido apenas o documento que garanta a disponibilidade e/ou 
fornecimento da matéria prima que será utilizada no período de validade do registro. 

Artigo 3º - Esta Instrução Normativa entrará em vigor na data de sua publicação. 
 
Artigo 4º - Revogam-se as disposições em contrário em especial a Instrução de Serviço 001-N, 
de 04 de março de 2004 e a Instrução de Serviço 019-N, de 30 de julho de 2007. 
 
Vitória-ES, 08 de janeiro de 2009. 
 
 
 ANTONIO FRANCISCO POSSATTI 
               diretor presidente 


