
MOTOSSERRA: uma ferramenta de uso controlado pelo poder público 

A motosserra em um condomínio como o COMEL é ferramenta mais que necessária, já que 
temos diversas situações em que ela é imprescindível. 

Mas não basta apenas comprar o equipamento. É preciso abrir processo junto ao IBAMA para 
que uma licença seja concedida e depois, periodicamente, renovada: é a Licença de Porte e Uso 
da Motosserra (LPU). 

A normativa que rege o assunto é a Portaria IBAMA nº 149, de 30 de dezembro de 1992, e ela 
impõe, tanto ao usuário quanto ao fornecedor, a obrigatoriedade do registro.  

O assunto também é tratado na Lei de Crimes Ambientais nº 9.605/1998, em seu Artigo 51, e 
no artigo 69 da Lei nº 12.651/2010: “é crime ambiental quem comercializar motosserra ou 
utilizá-la em florestas e nas demais formas de vegetação, sem licença ou registro da autoridade 
competente, estando sujeito às penas de detenção, de três meses a um ano e multa”.  

A ferramenta em uso no COMEL foi cadastrada no IBAMA em dezembro de 2019 sob o no 
722030 e sua renovação (validação da licença e pagamento da taxa pertinente junto ao órgão 
federal) deverá ser feita até o dia 21 de dezembro de 2021 para, assim, assegurar sua 
regularidade pelos próximos 2 anos. 

Vale lembrar, contudo, que o licenciamento da motosserra não autoriza a supressão de 
espécies arbóreas. Vejamos o que diz a Lei nº 12.651/2010: 

Art. 70. Além do disposto nesta Lei (...) o poder público federal, estadual ou 
municipal poderá:  

I - proibir ou limitar o corte das espécies da flora raras, endêmicas, em perigo 
ou ameaçadas de extinção, bem como das espécies necessárias à 
subsistência das populações tradicionais, delimitando as áreas compreendidas 
no ato, fazendo depender de autorização prévia, nessas áreas, o corte de 
outras espécies;  

II - declarar qualquer árvore imune de corte, por motivo de sua localização, 
raridade, beleza ou condição de porta-sementes. 

O Distrito Federal é regido pelo Decreto n° 38.849/2018 que indica em seu Artigo 1º as espécies 
que, sob hipótese alguma, podem ser suprimidas por serem consideradas como Patrimônio 
Ecológico: 

 Copaiba (Copaifera langsdorffíi Desf.),  

 Sucupira-branca (Pterodon pubescens Benth),  

 Pequi (Caryocar brasiliense Camb),  

 Cagaita (Eugenia dysenterica DC),  

 Buriti (Mauritia flexuosa L.f.),  

 Gomeira (Vochysia thyrshoidea Polh).  

 Pau-doce (Vochysia tucanorum Mart.),  

 Aroeira (Astromium urundeuva (Fr.All), Engl.)  



 Embiriçu (Pseudobombax longiflorum (Mart.,et Zucc.) a. Rob),  

 Perobas (Aspidosperma spp.),  

 Jacarandás (Dalbergia spp.) e  

 Ipês (Tabebuia spp.). 

O referido decreto de tombamento prevê ainda no Parágrafo Único do Artigo 1º: 

Patrimônio Ecológico consiste na reunião de espécies tombadas imunes 
ao corte em áreas urbanas, ficando o órgão ambiental competente 
responsável por autorizar as exceções para execução de obras, planos, 
atividades ou projetos de relevante interesse social ou de utilidade 
pública." 

Desta forma, fica evidente que apesar de extremamente útil o uso desta ferramenta sem o 
norteamento jurídico pode culminar em problemas diversos para o Condomínio.  
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