Regulamento de Material de Embalagem de Madeira para cargas
importadas ou exportadas para o Brasil

A partir de 1° de fevereiro de 2016, as autoridades aduaneiras e portuárias Brasileiras exigirão que os
Exportadores forneçam detalhes dos materiais de embalagem de Madeira para todas as cargas
de/para o Brasil.
Exportadores e importadores Brasileiros (todas as cargas para/de Brasil) serão obrigados a fornecer
detalhes do material de Madeira quando apresentarem a Instrução de Embarque para o armador.
Isso requere que na WEB CMA CGM a Instrução de Embarque indique claramente o seguinte:
Se a embalagem usada (incluindo Pallets) é feita de madeira
1st -

Não → (Madeira ou embalagem de madeira no embarque)
Wooden Packing: Not applicable

2nd –

Sim → É necessário enviar a declaração que deve seguir um dos itens abaixo:
Wooden Packing: Not treated and not certified
(The materials have not been treated nor fumigated and are without a certificate)
(Os materiais não foram tratados nem fumigados e estão sem certificado)
Wooden Packing: Treated and certified
(The materials have been treated and/or fumigated and include a certificate)
(Os materiais foram tratados e/ou fumigados e incluem um certificado)
Wooden Packing: Processed
(Packaging and supports entirely made of processed wood, such as plywood, particle board,
sliver plates of wood and wood laminate sheets produced using glue, heat, pressure or a
combination of these)
(Embalagem e suporte feitos inteiramente de madeira processada, como compensados,
aglomerados, lascas de placas de madeira e laminados de madeira produzidos utilizando
cola, aquecida, pressão ou uma combinação destes)

Como uma solução temporária para acomodar esta nova exigência da Aduana Brasileira, estamos
solicitando que os nossos clientes adicionem o texto no campo comentários B / L (Passo 5) ao enviar
instruções de embarque de / para o Brasil:
- Wooden Packing : not applicable
- Wooden Packing : Treated and Certified
- Wooden Packing : Not-Treated and Not-Certified
- Wooden Packing : Processed

Para clientes Web:
Passo 5 : Por favor forneça detalhes acima na parte de comentários do B/L.
Exemplo abaixo:

