
4.1 Produtor

4.1.1 Produtor de carvão vegetal

4.1.1.1 Produtor de carvão vegetal - Classe I (consumo maior ou igual a 12000 st de lenha) Registro 1.929,62R$     

4.1.1.2 Produtor de carvão vegetal - Classe II (consumo entre 600 e  12000 st de lenha) Registro 877,10R$        

4.1.1.3 Produtor de carvão vegetal - Classe III (consumo menor ou igual a 600 st de lenha) Registro 175,42R$        

4.1.2 Produtor de mudas e sementes florestais Registro 175,42R$        

4.2 Consumidor

4.2.1 Consumidor - Carvão vegetal/moinha/briquetes/peletes de carvão e similares

4.2.1.1
Consumidor - Carvão vegetal/moinha/briquetes/peletes de carvão e similares - Classe I 

(consumo maior ou igual a 4000 mdc)
Registro 1.754,20R$     

4.2.1.2
Consumidor - Carvão vegetal/moinha/briquetes/peletes de carvão e similares - Classe II 

(consumo entre 200 e  4000 mdc )
Registro 1.052,52R$     

4.2.1.3
Consumidor - Carvão vegetal/moinha/briquetes/peletes de carvão e similares - Classe III 

(consumo menor ou igual a 200 mdc )
Registro 350,84R$        

4.2.2 Consumidor - Lenha/toretes/briquetes/cavaco/serragem e similares 

4.2.2.1
Consumidor - Lenha/toretes/briquetes/cavaco/serragem e similares - Classe I (consumo 

maior ou igual a 12000 st de lenha)
Registro 1.578,78R$     

4.2.2.2
Consumidor - Lenha/toretes/briquetes/cavaco/serragem e similares - Classe II (consumo 

entre 600 e  12000 st de lenha)
Registro 701,68R$        

4.2.2.3
Consumidor - Lenha/toretes/briquetes/cavaco/serragem e similares - Classe III (consumo 

menor ou igual a 600 st de lenha)
Registro 175,42R$        

4.2.3 Construção de edifícios e obras de infra estruturas 

4.2.3.1
Construção de edifícios e obras de infra estruturas  - Classe I (consumo maior ou igual a 

6000 m³ de madeira)
Registro 1.754,20R$     

4.2.3.2
Construção de edifícios e obras de infra estruturas  - Classe II (consumo entre 600 e 6000 

m³ de madeira)
Registro 701,68R$        

4.2.3.3
Construção de edifícios e obras de infra estruturas  - Classe III (consumo menor ou igual a 

600 m³ de madeira)
Registro 350,84R$        

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 

igual a 6000 m³ de madeira)
Registro 1.578,78R$     

4.3.1.2
Serraria quando não associada à fabricação de artefatos - Classe II (consumo entre 600 e 

6000 m³ de madeira)
Registro 701,68R$        

4.3.1.3
Serraria quando não associada à fabricação de artefatos - Classe III (consumo menor ou 

igual a 600 m³ de madeira)
Registro 350,84R$        

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 igual a 6000 m³ de madeira)
Registro 1.227,94R$     

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)
Registro 701,68R$        

4.3.2.3
Fabricação de celulose e outras pastas para a fabricação de papel - Classe III (consumo 

menor ou igual a 600 m³ de madeira)
Registro 350,84R$        

4.3.2.4 Fabricação de papel e papelão Registro 350,84R$        

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 igual a 6000 m³ de madeira)
Registro 1.227,94R$     

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)
Registro 701,68R$        
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4.3.3.3
Fabricação de madeira laminada e de chapas de madeira compensada, prensada e 

aglomerada  - Classe III (consumo menor ou igual a 600 m³ de madeira)
Registro 350,84R$        

4.3.4 Industria de Conserva/Beneficiamento de Palmito Registro 175,42R$        

4.3.5 Fabricação de artefatos de madeira 

4.3.5.1
Fabricação de artefatos de madeira - Classe I (consumo maior ou igual a 6000 m³ de 

madeira)
Registro 1.754,20R$     

4.3.5.2 Fabricação de artefatos de madeira - Classe II (consumo entre 600 e 6000 m³ de madeira) Registro 877,10R$        

4.3.5.3
Fabricação de artefatos de madeira - Classe III (consumo menor ou igual a 600 m³ de 

madeira)
Registro 350,84R$        

4.3.5.4 Empacotador de Carvão Vegetal Registro 175,42R$        

4.3.6 Usina de Preservação da Madeira

4.3.6.1
Usina de Preservação da Madeira - Classe I (consumo maior ou igual a 6000 m³ de 

madeira)
Registro 1.754,20R$     

4.3.6.2 Usina de Preservação da Madeira - Classe II (consumo entre 600 e 6000 m³ de madeira) Registro 877,10R$        

4.3.6.3
Usina de Preservação da Madeira - Classe III (consumo menor ou igual a 600 m³ de 

madeira)
Registro 350,84R$        

4.4 Extrator

4.4.1 Extrator de madeira Registro 175,42R$        

4.4.2 Extrator de produtos não madeireiros Registro 70,17R$          

4.5 Comerciantes

4.5.1 Comerciante - Atacadista de produto e subproduto florestal Registro 701,68R$        

4.5.2
Comerciante - Varejista de produto e subproduto florestal - exceto carvão vegetal 

empacotado
Registro 350,84R$        

4.5.3 Comerciante - Varejista de produto e subproduto florestal  - Carvão vegetal empacotado Registro 175,42R$        

4.5.4 Depósito de produto e subproduto florestal Registro 175,42R$        

4.6 Empreendimentos florestais

4.6.1 Atividade de Apoio a produção florestal Registro 350,84R$        


