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Resumo Executivo
O objetivo do presente estudo foi de analisar a situação atual em relação à governança florestal e o comércio 
nacional e internacional de madeira nativa brasileira. Foram utilizadas, principalmente, fontes secundárias 
para a elaboração desse documento. Informações sobre a situação das florestas, instituições, políticas 
públicas e estratégias governamentais relacionadas com o setor florestal foram obtidas de publicações de 
órgãos governamentais, organizações não governamentais (ONGs), academia e trabalhos de consultoria 
sobre esse tópico.

Informações sobre a produção de madeira nativa no Brasil e os mecanismos de controle da origem da matéria 
prima e produtos secundários foi derivada de relatórios técnicos e revisões recentes de órgãos governamentais, 
organizações internacionais e ONGs.

O Capítulo 1 desse estudo examina tanto as florestas nativas brasileiras (com o foco principal na Amazônia) e 
plantações de árvores públicas e privadas (na maioria compostas por espécies exóticas nas regiões sul e sudeste 
do País). Uma breve retrospectiva da governança e do manejo de recursos florestais no Brasil é apresentado, 
objetivando apoiar o entendimento de posicionamentos e decisões (i.e., motivações e interesses) de governos 
passados e presentes e da sociedade civil sobre o uso e conservação dos recursos florestais. Para finalizar esse 
capítulo são apresentados três exemplos de esforços para melhoria da governança florestal no País.

O Capítulo 2 apresenta uma revisão crítica da produção e comercialização de madeira nativa na 
Amazônia, incluindo a análise de aspectos da legalidade, ilegalidade, informalidade e um descritivo 
de iniciativas de comando e controle das atividades do setor florestal no País. Rotas de transporte e o 
comércio nacional e internacional de madeira são descritos, incluindo um detalhamento dos principais 
mercados de madeira da Amazônia.

O Capítulo 3 apresenta uma análise do conhecimento, entendimento, percepções e ações relativas ao Plano 
de Ação FLEGT pelos vários atores, direta e indiretamente, relacionados com o setor florestal no Brasil.

O Brasil tem uma área territorial total de 851 milhões de hectares, dos quais 54,4% tem cobertura 
florestal (SFB 2013). A maior parte dos 456 milhões de hectares de florestas nativas brasileiras estão 
localizadas na região Amazônica, cobrindo uma área de 325,5 milhões de hectares. Plantações de 
árvores em monocultura abrangem 7,2 milhões de hectares, particularmente de Eucaliptus e Pinus, 
concentradas nas regiões sul e sudeste do País.

Ainda que a legislação brasileira permita um percentual de desmatamento de florestas nativas, dentro das 
propriedades privadas, para a implementação de usos alternativos do solo, essas derrubadas, na maioria dos 
estados e municípios, já ultrapassaram o montante permitido (IBGE 2012). Essa situação é um reflexo da 
falta de uma política florestal aplicável à todo o País e associado à isso a baixa capacidade do Estado de fazer 
cumprir as leis ambientais que assegurem a conservação e uso sustentável dos recursos naturais.

Todavia, existem no País vários programas, tanto governamentais como da iniciativa privada, que enfocam o 
setor florestal. Ainda que não ocorra uma coordenação adequada entre essas e outras iniciativas (particularmente 
com aquelas que enfocam na geração benefícios econômicos), esses programas têm demonstrado potencial 
para gerar avanços no debate dobre governança florestal.

O Brasil tem também um mecanismo oficial de controle da produção de madeira nativa por meio do 
Documento de Origem Florestal (DOF), o qual foi desenhado em um formato digital para substituir o sistema 
cartorial das Autorizações para o Transporte de Produtos Florestais (ATPF). As ATPFs, ao longo de seus 13 
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anos de existência, acumularam problemas e se tornou muito ineficiente. Todavia, o sistema DOF e sua 
base digital não se concretizaram como foi proposto na Resolução CONAMA no. 379/2006 e falhou na 
resolução de problemas de desmatamento e atividades ilegais no setor florestal. Esses gargalos continuam 
a desafiar os compromissos do País para reduzir suas emissões de gases de efeito estufa (GEE) até 2020.

Esses compromissos do Brasil deveriam levar o governo brasileiro a resolver a dicotomia entre o uso 
sustentável das florestas nativas e os programas de desenvolvimento, mas principalmente com a legislação 
que encoraja ou falha na hora de punir a destruição das florestas nativas (Barreto e Araújo 2012). Para 
cumprir as promessas de reduzir as emissões de GEE, o Brasil terá que alcançar consistência em suas 
políticas macroeconômicas  e outras atividades produtivas que disputam espaço físico com o uso sustentável 
das florestas tropicais (i.e., agropecuária, mineração, geração de energia hidrelétrica, etc.).

Três exemplos atuais de projetos que buscam melhorar a governança florestal refletem o posicionamento de 
segmentos da sociedade e de governos subnacionais nesse sentido:

1. Mesa Redonda da Madeira Tropical Sustentável cujo objetivo é promover o diálogo entre produtores 
e consumidores de madeira nativa da Amazônia de maneira a promover a governança florestal em 
relação à transparência da origem e reduzir o desperdício apoiando a madeira produzida legal e 
sustentavelmente na Amazônia.

2. Programa Madeira Legal da Secretaria de Meio Ambiente (SMA) do Estado de São Paulo, o qual é uma 
iniciativa pioneira para a melhoria da governança florestal no nível estadual, buscando mecanismos 
para resolver os gargalos relacionados a comercialização de madeira nativa, assegurando o suprimento 
legal e sustentável. Essa iniciativa começa com o registro voluntario de todos os comerciantes e 
usuários de madeira no estado de São Paulo no cadastro do CADMADEIRA; na sequência, essa base 
de dados é correlacionada com o sistema DOF do governo federal; em terceiro lugar, o cadastramento 
e a manutenção de uma situação de regularidade são condições para participação em processos de 
compras públicas do estado de São Paulo.

3. Programa Municípios Verdes (PMV) tem antecedentes em uma iniciativa do Ministério Público Federal 
no Estado do Pará para a criação de mecanismos para regular a criação de gado para reduzir as áreas de 
pastagens desmatadas ilegalmente na Amazônia. O PMV é baseado em pactos e acordos locais entre 
empresários e a administração pública (estadual e municipais) com a participação da sociedade civil 
para promover o estabelecimento de atividades produtivas dissociadas do desmatamento ilegal. A força 
motriz para participação nas iniciativas do PMV é a legislação federal que limita o acesso à credito e 
mercados para aqueles envolvidos com práticas de desmatamento ilegal.

Em relação à importância e contribuição dos mercados consumidores na promoção da legalidade e 
sustentabilidade da produção de madeira nativa da Amazônia, de acordo com estimativas do Programa 
Amazônia (Amigos da Terra/ Programa Amazônia 1999), o maior consumidor desses recursos é o Estado de 
São Paulo, particularmente o setor da construção civil.

Sobre as exportações brasileiras de madeira nativa, uma análise do período de 2006-2012 mostra a existência 
de operações comerciais com 160 países. É importante notar que tanto em 2006 como em 2012 o maior 
comprador de madeira brasileira foi o Estados Unidos (47.78% e 34,38% do valor total comercializado). 
Nesse mesmo período, França e Bélgica alternaram posições como o segundo maior destino da madeira nativa 
brasileira de exportação. A Bélgica, contudo diminuiu suas compras em 13,65% (valor comercializado) entre 
2006 e 2012. Mas de qualquer maneira, de todos os países europeus listados como os principais destinos 
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da madeira nativa brasileira, somente a Alemanha aumentou sua participação de compras (20,33% do valor 
comercializado).  No outro extremo, a Espanha reduziu suas compras em 86,75% (valor comercializado) 
durante esse período de tempo e deixou o ranking dos principais destinos da madeira brasileira. As exportações 
para a China também caíram significativamente, em 74,68% (valor comercializado), caindo do terceiro lugar 
em 2006 para o sétimo lugar em 2012. Entre 2006 e 2012, Argentina e México passaram a figurar entre os 
principais destinos das exportações de madeira nativa brasileira (MDIC 2013).

Executive Summary
Brazil has a total area of 851 million hectares of which 54.4% is covered by forests (SFB 2013). 
Most of Brazil’s 456 million hectares of native forest are in the Amazon region, covering an area of 
325.5 million hectares. Monoculture tree plantations comprise 7.2 million hectares, particularly of 
Eucalyptus and Pinus, and are concentrated in the south and south-east of the country.

Although Brazilian law allows a percentage of clear cutting of native forests on private land for the 
implementation of alternative land uses, the felling has surpassed the permitted amount in most States 
and municipalities (IBGE 2012). This situation is a reflection of the lack of a country-wide forest 
policy to ensure the conservation and sustainable use of natural resources.

Nevertheless, several programs do exist in the country, both governmental and private enterprise that 
are focused on the forestry sector. Although there is a lack of adequate co-ordination between them 
and with other initiatives (particularly those that are focused on generating economic benefits), these 
programs have shown potential for advances in the forest governance debate.

Brazil also has an official mechanism to control the source of native timber production through the 
Document of Forest Origin (DOF), which was designed in an electronic format to replace the notarial 
Authorization for the Transportation of Forest Products (ATPFs) system. Throughout its 13 year history 
the ATPF accumulated problems and became very inefficient. However, the DOF system and its digital 
database did not materialize as envisaged under CONAMA Resolution no. 379/2006 and failed to solve 
the problems of deforestation and illegal activities in the forestry sector. These bottlenecks continue to 
challenge the country’s commitments to reduce greenhouse gas (GHG) emissions by 2020.

These commitments should lead the Brazilian Government to resolve the dichotomy between 
sustainable use of forests and the current model of economic development promoted through programs 
and policies that encourage, or fail to punish, the destruction of forests (Barreto e Araújo 2012). To fulfil 
the promise of reducing GHG emissions, Brazil will have to achieve consistency in its macroeconomic 
policies and other economic activities that impact on the sustainable use of tropical forests (i.e. cattle 
ranching, mining, hydropower, etc.).

Three examples of current projects that seek to improve forest governance reflect the current positioning 
of segments of society and of subnational governments in this regard:

4. Roundtable on Sustainable Tropical Wood, whose objective is to promote dialogue between 
suppliers and consumers of Amazonian native timber in order to promote forest governance in 
relation to transparency of origin and reduced waste generation to support Amazonian native 
timber produced legally and sustainably. 

5. The Legal Timber Program of the Department of the Environment (SMA) of the State of São 
Paulo, which is a pioneering initiative to improve forest governance at the State level, should 
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seek mechanisms to solve the bottlenecks related to the commercialization of native timber, to 
ensure legal and sustainable supplies. This involves firstly enrolling all traders and major users of 
wood in the State of São Paulo in a voluntary database (CADMADEIRA); secondly linking this 
database with information from the DOF federal system; and thirdly establishing, as a condition 
for participation in public tenders, compliance with this State registration scheme.

6. The Green Municipalities Program (PMV) has antecedents in an initiative of the Federal Public 
Prosecutor’s Office of Para State to create mechanisms to regulate the supply of livestock to reduce 
the incidences of illegal deforestation in the Amazon. The PMV is based on pacts and agreements 
between local entrepreneurs and the public administration (municipality and State levels), with the 
participation of civil society, to permit the establishment and strengthening of economic activities not 
associated with illegal deforestation. The driving force for joining the PMV is federal legislation that 
limits access to credit and markets to those involved in illegal deforestation.

Regarding the importance and contribution of consumer markets in promoting legality and sustainability 
in the production of native Amazonian wood, according to estimates by the Amazon Program (Friends 
of the Earth Brazil / Amazon Program 1999), the main consumer of native timber is the State of São 
Paulo, particularly in the construction industry.

For Brazilian exports of native wood, analysis of the period 2006–2012 shows the existence of 
trade operations with 160 countries. It is noteworthy that in both 2006 and 2012 the main buyer of 
Brazilian wood was the United States (47.78% and 34.38% of the total traded value). Within this 
period, France and Belgium alternated positions as the second largest destination of Brazilian native 
wood exports. Belgium, however, decreased its purchases by 13.65% (traded value) between 2006 
and 2012. Nevertheless, of all European countries listed among the top destinations of Brazilian native 
wood, only Germany increased its share of purchases (20.33% of traded value). At the other extreme, 
Spain reduced its purchases by 86.75% (traded value) during the time period and ceased to be among 
the main destinations of Brazilian wood. Exports to China also fell significantly, by 74.68% (traded 
value), falling from third place in 2006 to seventh in 2012. Between 2006 and 2012, Argentina and 
Mexico became the top destinations for Brazilian native wood exports (MDIC 2013).

The aim of the present study was to analyse the current situation regarding forest governance and 
national and international trade of native Brazilian timber. Secondary sources were mainly used in 
the preparation of the document. Information on the status of forests, institutions, public policies and 
government strategies related to the forestry sector was obtained from publications of government 
agencies, non-governmental organizations (NGOs), academia and consultancy work on these topics.

Information on native timber production in Brazil and control mechanisms on the origin of raw 
materials and secondary products derives from technical reports and recent reviews by government 
agencies, international organizations and NGOs.

Chapter 1 of this study examines both native Brazilian forests (with the main focus on the Brazilian 
Amazon) and public and private plantations (mostly composed of exotic species in south-eastern and 
southern regions). A brief retrospective of the governance and management of forest resources in Brazil 
is presented, aiming to support an understanding of the positions and decisions (i.e. motivations and 
interests) of past and current government and civil society regarding the use and conservation of forest 
resources. Finally, three examples are presented on efforts to improve forest governance in the country.
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Chapter 2 presents a critical overview of production and marketing of Amazonian native timber 
including an analysis of aspects of legality, illegality, informality and a description of initiatives aimed 
at command and control of forestry sector activities in the country. Transport routes and national 
and international marketing of timber are described, including a depiction of the main markets for 
Amazonian timber.

Chapter 3 presents an analysis of the knowledge, understanding, perceptions and actions relating to the 
FLEGT Action Plan by various stakeholders directly and indirectly related to the forestry sector in Brazil.

Conclusions 
1. Brazil requires an integrated and co-ordinated Forest Policy that supports the country’s development 

strategy. This Forest Policy must go beyond the Ministry of Environment’s current operational 
approach of command and control to be more proactive in finding positive solutions for the forestry 
sector. 

2. Although 54.4% of Brazilian territory is covered by forests (456 million hectares are native of which 
325.5 million hectares are located in the Amazon; another 7.2 million hectares consisting of tree 
plantations are mostly located in the southern states), there is currently limited co-ordination and 
coherence in the government’s actions towards the forestry sector. The most adverse consequence 
of this situation is not only the lack of advancement of forestry in the Amazon and Brazil, but a 
setback of forest schedule on a global scenario of rising interest in the role of forests.

3. Production and marketing of native timber in Brazil faces strong unfair competition from illegal 
logging. It is estimated that illegal timber can reach the final consumer at a production cost of 50% 
less. Illegal timber has no embedded costs of land acquisition, either from a private property or 
as a concession within public areas, and illegal logging operations typically employ an informal 
workforce or make use of slave labour. Finally, illegal operations evade applicable taxes. 

4. The legal framework for the licensing of timber processing units is flawed and counterproductive 
in terms of sustainable use of forest resources. Most logs (61%) processed in the Amazon are 
bought by sawmills from third parties and not directly harvested by them in the forest. Sawmills 
mark the starting point in the timber processing trade chain that ends as final consumer products. 

5. Legal timber production suffers many disincentives. The tax burden for most timber companies 
in the Amazon is approximately 31%. Companies dedicated to final sales of timber in the largest 
consumer state—São Paulo—pay taxes 50% higher than similar businesses in other States of 
Brazil. This situation creates incentives for the commercialization of other products that compete 
with native timber. These other products, such as iron and PVC substitutes, can sometimes be very 
harmful to the environment.

6. Illegal timber production affects the commitments made by Brazil at various international forums to 
reduce deforestation to about 3800 km²/year by 2020. The increase in the deforestation rate in the 
Amazon during 2012–2013 (5843 km²/year) indicates that the country must resolve the dichotomy 
between sustainable use of forests and the current model of economic development promoted in 
Brazil through programs and policies that encourage, or fail to punish, the destruction of forests. 

7. The search for improved forest governance in Brazil does not occur in a vacuum of social participation 
and control over government actions. However, it is important to recognize that the reactions and 
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responses of the Brazilian Government have also occurred under the government’s own initiative 
and not only because of internal (i.e. Brazilian civil society) or external (i.e. international treaties 
and/or actions of individual governments) pressures. Particularly at the subnational level (i.e. State 
governments) initiatives are being implemented that promote improvements in the forestry sector, 
such as the Program Madeira Legal (Legal Timber) in the State of São Paulo (the largest consumer 
of Brazilian native timber production) and the Green Municipalities Program in the State of Pará 
(the largest native timber producer in Brazil). Civil society has also developed initiatives such as 
the Roundtable on Sustainable Tropical Timber. 

8. Trade of native timber is an important element in the promotion of legality. Sustainable public 
procurement programs may determine the survival of those producers and traders who commit to 
traceability and transparency in their businesses. 

9. The FLEGT Action Plan and other international initiatives to promote legality in timber trading 
might provide incentives for the adoption of best practices in Brazil and other producer countries. 

Recommendations 
This study identifies some recommendations for improving forest governance and promotion of 
legality in the production and marketing of native timber in Brazil. The main institutions that need to 
be part of any paradigm shift in the forestry sector are governments, both at Federal and State levels, 
while the private sector and civil society also have a role in the process: 

For the Government: 
1. Developing a Forest Policy should begin with a review of the National Forest Program (PNF). This 

review should be conducted at the highest political level i.e. by the Presidency. As demonstrated 
with the Plan for Prevention and Control of Deforestation in the Amazon (PPCDAM), the Civil 
Cabinet should monitor and supervise participation of all branches and institutions of government: 
proposals will otherwise remain on paper only and Ministries will continue to pursue policies not 
necessarily in line with the sustainable use and conservation of forest resources.

2. Revision of the PNF is dependent on the composition of the National Forestry Commission 
(CONAFLOR). This participatory forum for discussion and proposal of strategies related to the 
forestry sector should be taken to the highest level of government decision making. It should 
include not only the contributions from civil society and the forestry private sector, but also 
those from forest specialists and decision makers in all institutions affecting native forest or tree 
plantation areas in Brazil. 

3. The PNF should be reviewed also in terms of proposed actions. Suggestions for possible actions come 
from the study on “Subsidies and Proposals for the Formulation of a Sustainable Forestry-Industrial 
Policy for the Amazon” commissioned by the Center of Industries of Producers and Exporters of 
Timber of the State of Mato Grosso (CIPEM) and the National Forum of Forest-Based Activities 
(FNABF), in partnership with the National Confederation of Industries (CNI) and made public in 
June 2013. This event had the support of several entities that represent Amazonian States such as 
the Association of the Forest Supply Chain of the Amazon (UNIFLORESTA) and the Association 
of Timber Exporters and Industries of the State of Pará (AIMEX), as well as government actors (i.e. 
Forest Service) and civil society organizations. 
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4. Although there is a clear need for a full government Forestry Policy, at the very least a program of 
public procurement clearly favouring legal and sustainable timber should be established. The Public 
Bidding Law (Law no.8.666/1993) under review by Congress presents an opportunity to include 
clauses that determine selection criteria for the production of native timber. As a minimum, these 
should be consistent with the government’s strategy of promoting concessions in areas of both 
Federal and State forests with a guaranteed market through the provision of public procurement 
programs such as the “My House, My Life” affordable housing programme. 

5. Implementation of the new Forest Code (Law 12.651/2012) will strengthen control over the source of 
forest products. Via Article 35, the creation of a national control system integrating data on the origin 
of timber, charcoal and other forest products or by-products from different federal entities has been 
established. This system should be co-ordinated, supervised and regulated by the appropriate federal 
agency from the National Environmental System (SISNAMA) and the data made available for public 
access via the internet. The federal agency co-ordinating the system should provide the necessary 
computer capabilities and set a deadline for integration of the data and information into the national 
system. The disclosure of data from the forestry sector by the National Forest Administration Portal 
should fully comply with the provisions of the National Council for the Environment (CONAMA) 
Resolution no.379/2006 on the integration, standardization, transparency, disclosure and control of 
forest products and by-products. 

6. In addition to promoting access to government procurement, the government should also adopt 
different taxation mechanisms for timber produced legally and sustainably. This would greatly 
enhance the chances of survival of forest businesses that operate within the law, enabling greater profit 
margins. To ensure those working illegally do not also benefit from this differentiated taxation, the 
government should establish a system for cross-checking and auditing with the Treasury Department 
and the Internal Revenue Service and control mechanisms for use by agencies such as the Agents 
Sanitary Supervision in the States of Pará and Mato Grosso. 

7. Brazil should assume a leading role in observing internationally recognized parameters for the 
accounting and payment of carbon credits for forest conservation and honour the commitments made 
by the Brazilian Government at CoP 19 of the Climate Change Convention regarding GHG emissions.

8. The government should be transparent in its actions for the promotion of good forestry governance, 
respecting the use of the Access to Information Act (Law no.12527 and Decree no.7724). 

For the Private Sector and Civil Society Organizations 
9. The production of legal and sustainable timber will be determined in part by the private sector, 

which still accounts for most native timber production in Brazil. Mechanisms such as the one 
promoted by the Timber Pact launched within the Sustainable Tropical Timber Roundtable should 
be adopted to ensure the inclusion of private timber production in all the benefits mentioned above. 
Those adhering to the Timber Pact should adopt a platform of transparency in transactions between 
producers and consumers that would guarantee both the origin of products and the veracity of the 
information on species and volumes produced legally and sustainably. Transparency regarding the 
real level of demand for forest products (i.e. volume and specifications) should also be assured, as 
this would allow adjustments in production to avoid waste and also would increase profit margins 
for both producers and consumers.
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Introdução

O Plano de Ação FLEGT e a legislação EUTR são iniciativas da Comunidade Econômica Europeia (CEE). 
O Plano de Ação FLEGT, que em inglês significa Forest Law Enforcement, Governance and Trade (Plano 
de Ação para Legalidade, Governança e Comércio do Setor Florestal), foi lançado em 2003 como resposta 
ao posicionamento mundial ocorrido no encontro do G8 de 1998 o qual discutiu a necessidade de medidas 
para combater a extração ilegal de madeira e a comercialização dos produtos daí derivados. A cadeia de 
valor a partir de madeira ilegal foi vinculada ao desmatamento e destruição de florestas em todo o mundo. 

Em outubro de 2010, como parte de um conjunto de ações no âmbito do Plano de Ação FLEGT, a 
União Europeia adotou um novo regulamento, que estabelece obrigações dos operadores que colocam 
no mercado europeu madeira e produtos de madeira. O objetivo da Regulamentação no. (EU) 995/2010 
(conhecido como EU Timber Regulation ou EUTR em inglês) é de combater o comércio de madeira 
extraída ilegalmente. A EUTR entrou em vigor em 03 de março de 2013 proibindo a colocação no mercado 
da União Europeia de madeira extraída ilegalmente e de produtos derivados da mesma; e também exigindo 
a aplicação das “devidas diligências” por todos os operadores da União que colocam pela primeira vez 
produtos de madeira no mercado da União Europeia.

A EUTR, como parte do Plano de Ação FLEGT, incorpora em sua essência a necessidade de comprovação 
de existência ou, ao menos, de melhorias na governança da gestão dos recursos florestais e da capacidade 
de assegurar a origem legal da madeira e seus subprodutos.

Diante das demandas comercias que começam a existir para o mercado consumidor europeu de madeira, 
a partir da vigência da EUTR, vem crescendo a preocupação sobre como aderir às exigências das novas 
regras, tanto por parte dos importadores europeus, como pelos produtores e exportadores de madeira do 
Brasil e de outros países. 

Em decorrência desse cenário, existe uma busca por entendimento da realidade das florestas brasileiras, 
o contexto de produção e comercialização de madeira e a posição do Brasil em relação ao Plano de 
Ação FLEGT e o mecanismo normativo da EUTR. O desafio que se apresenta, então, é de compilação, 
organização e apresentação dessas informações de maneira a oferecer aos operadores europeus uma 
perspectiva abrangente sobre o setor florestal no Brasil, que também terá utilidade aos produtores e/ou 
exportadores brasileiros que queiram estabelecer e/ou manter negócios com a Europa. Esse documento os 
auxilia a se situarem em um ambiente de negócios em que valores de responsabilidade social e ambiental 
se equiparam à oferta de preços.
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1 SITUAÇÃO DOS RECURSOS FLORESTAIS, 
DA GOVERNANÇA E DA GESTÃO 
FLORESTAL NO BRASIL. 

1.1 As florestas brasileiras

De uma área total de 851 milhões de hectares, 54,4% do território brasileiro é coberto por florestas (SFB 
2013), sendo 456 milhões de hectares de florestas nativas, distribuídos em seis biomas (Amazônia, 
Mata Atlântica, Cerrado, Caatinga, Pantanal e Pampa). As plantações de árvores, em monocultivo, 
em sua maioria com espécies de Eucaliptus e Pinus, ocupam 7,2 milhões de hectares, correspondendo 
a apenas 0,84% do território brasileiro e à 1,55% da área total contabilizada como florestas pelas 
estatísticas oficiais do País.

A maior parte das florestas nativas brasileiras estão Amazônia, com 325,5 milhões de hectares; seguidas 
das florestas de Cerrado com 57,3 milhões de hectares; das florestas de Caatinga, com 41,4 milhões 
de hectares; dos remanescentes de Mata Atlântica, que somam 20,1 milhões de hectares; das áreas 
florestadas do Pantanal, com 8,9 milhões de hectares; e por último, das áreas florestais nos Pampas, 
com 2,8 milhões de hectares.

As plantações de árvores de Eucaliptus e Pinus se concentram, principalmente, em dois estados da 
região Sudeste (Minas Gerais e São Paulo), nos três estados da região Sul (Paraná, Santa Catarina e Rio 
Grande do Sul) e em um estado do Nordeste (Bahia). Minas Gerais, São Paulo e Bahia, juntos, detêm 
60% da área total de 5,1 milhões de hectares de plantações de Eucalipto no Brasil. Os três estados da 
região Sul detém quase 85% dos 1,5 milhões de hectares de plantios com Pinus.

A variedade de biomas existente no Brasil reflete a enorme riqueza da flora e da fauna que situa o 
país como possuidor de uma das maiores biodiversidades do planeta. Esta abundante variedade de 
vida – que se traduz em mais de 20% do número total de espécies da Terra – eleva o Brasil ao posto 
de principal nação entre os 17 países megadiversos. A diversidade também ocorre no campo social, 
representada por mais de 305 etnias indígenas e por diversas comunidades tradicionais.

1.2 A propriedade e o uso das florestas do Brasil

As florestas nativas brasileiras podem ser áreas de Florestas Públicas (FPs), isto é, pertencentes ao 
Governo Federal, aos Estados e aos Municípios, ou serem áreas privadas - aquelas ocupadas e/ou 
adquiridas por pessoas individuais ou empresas. As plantações de árvores estão, em sua maioria, em 
áreas privadas. Mas existem algumas plantações dentro de Florestas Nacionais que estão, portanto, em 
áreas públicas.

As florestas públicas, e também as florestas privadas, são regulamentadas por uma série de normas 
e regras que devem assegurar a manutenção de um ambiente ecologicamente equilibrado, já que as 
florestas são bens considerados necessários para o bem estar de todos os brasileiros. Ainda assim, 
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de acordo com a legislação brasileira, há vários tipos de usos permitidos para os recursos florestais, 
dependendo da classificação ecológica dessas áreas. Por exemplo, dentro de unidades de conservação 
existem as de proteção integral e as de uso sustentável, como, por exemplo, as Florestas Nacionais e 
Estaduais. Já nas áreas privadas, a dinâmica de uso dos recursos florestais madeireiros segue as regras 
do Código Florestal, sendo que as Áreas de Proteção Permanente (APPs), como margem de rios, 
corpos d›água e encostas íngremes, devem ser integralmente preservadas.

1.2.1  As florestas nativas públicas
Do total de florestas que atualmente cobrem o território nacional, 67,5% (308 milhões de hectares) 
já foram classificadas como áreas de Florestas Públicas (FPs) e incluídas no Cadastro Nacional de 
Florestas Públicas (CNFP), publicado pelo Serviço Florestal Brasileiro. 

Das FPs brasileiras, 124 milhões de hectares são de uso comunitário, seja em Terras Indígenas ou de 
uso de comunidades tradicionais (i.e., em Reservas Extrativistas ou Territórios Quilombolas). Também 
são FPs as áreas militares (3,8 milhões de hectares) e as Unidades de Conservação (152,72 milhões de 
hectares).

As populações indígenas no Brasil são tuteladas pela Fundação Nacional do Índio (FUNAI) e detém o 
direito de uso, para gerações presentes e futuras, das áreas de FPs que ocupam, incluindo seus recursos 
naturais (da superfície). Nestas áreas, as atividades de exploração de recursos florestais para fins 
comerciais só são autorizadas para produtos não madeireiros. Neste caso, os produtos madeireiros só 
podem ser explorados para subsistência e manutenção das comunidades.

As FPs de uso comunitário pelas chamadas populações tradicionais podem ser tanto de propriedade do 
governo federal como dos governos estaduais. A essas comunidades também é dado o direito de uso 
dos recursos da superfície, sendo-lhes permitida a exploração dos recursos florestais, madeireiros e não 
madeireiros, para fins comerciais.

Também existem as áreas de FPs que foram ou são utilizadas para o estabelecimento de assentamentos 
rurais, que podem ser ocupados em até 20% da área original de floresta para a produção agropecuária 
ou para projetos de produção de produtos florestais. Essas áreas podem ser originalmente do governo 
federal ou dos governos estaduais, porém, após período pré-determinado de ocupação e uso, é dada a 
titulação da terra aos assentados. Nessas áreas, também respeitada a legislação vigente, é possível o uso 
comercial dos recursos florestais madeireiros e não madeireiros.

As FPs também podem ser designadas como Unidades de Conservação (UCs) federais, estaduais 
ou municipais, e podem ser classificadas como UCs de proteção integral (não permitem extração de 
produtos florestais) ou de uso sustentável (permitem extração segundo critérios de sustentabilidade). 
Nas UCs de uso sustentável, como as Florestas Nacionais Federais (i.e., FLONAS) e as Florestas 
Nacionais Estaduais (i.e., FLOTAS) podem ocorrer licitações públicas de concessões florestais 
onerosas, de acordo com os preceitos da Lei 11.284/2006, de Gestão de Florestas Públicas. 

As concessões florestais onerosas, com contratos de até 40 anos de duração, dão direito ao(s) 
concessionário(s), ganhadores das licitações públicas, de explorar recursos (i.e., produtos madeireiros 
e não madeireiros) e serviços ambientais (i.e., turismo, esporte de aventura), mediante pagamentos 
pecuniários ao governo pelos produtos e serviços florestais manejados. O(s) concessionário(s) também 



19Elementos, dados e fatos para análise da governança florestal e situação da produção e comércio de madeira legal no Brasil

tem que cumprir regras contratuais que garantem benefícios sociais, econômicos e ambientais (critérios 
técnicos) para os municípios do entorno das áreas sob concessão. 

As áreas de FPs federais já em concessões florestais somam 232.990,31 hectares1, mas outros 
831.948,54 já estão em processo de licitação2. Além disso, o Plano Anual de Outorga Florestal (PAOF), 
publicado pelo Serviço Florestal Brasileiro, anualmente, estabeleceu como elegíveis - período 2013-
2014 - para concessões florestais federais cerca de 5,3 milhões de hectares. No nível estadual, já 
existem 1,1 milhão de hectares em áreas concedidas nos Estados do Acre, Amapá, Amazonas e Pará.

Os contratos de concessão em áreas federais são geridos pelo Serviço Florestal Brasileiro (SFB), órgão 
vinculado ao Ministério de Meio Ambiente (MMA), e os contratos estaduais são geridos pelos órgãos 
criados com as mesmas funções no respectivo nível administrativo. Os planos de manejo florestal 
sustentável para a exploração de recursos madeireiros e não madeireiros são aprovados, no nível 
federal, pelo Instituto Brasileiro para o Meio Ambiente (IBAMA) e, nos estados, nos Órgãos Estaduais 
de Meio Ambiente (OEMAs). Os planos para a exploração de serviços ambientais, como ecoturismo e 
de aventura devem ser aprovados, quando da localização das concessões em Unidades de Conservação 
de Uso Sustentável, pelo Instituto Chico Mendes de Conservação da Biodiversidade (ICMBio), para 
as áreas federais, e pelas respectivas OEMAS nos Estados.

1.2.2  As florestas nativas privadas
32,5% da área de florestas brasileiras (148 milhões de hectares) são passíveis de serem de domínio 
privado3, ainda que, principalmente na Amazônia, prevaleça a irregularidade da titularidade dessas 
áreas.

Este cenário de insegurança fundiária se deve ao modelo de ocupação da região promovido pelo próprio 
governo (Barreto e Araújo 2012). Até o início da década de 1980, o Instituto Nacional de Colonização 
e Reforma Agrária (INCRA) estimulava os ocupantes de terras públicas a desmatarem os imóveis 
rurais no mínimo em 50% para conceder-lhes o título de propriedade.  Somente a partir de 2009, o 
governo federal lançou políticas específicas de apoio às regularizações fundiária e ambiental. Primeiro 
foi lançado o Programa Terra Legal (Lei nº 11.952/2009) com o objetivo de regularizar até 300 mil 
ocupações informais em terras públicas na Amazônia. Porém, até 2011, somente 1% das propriedades 
cadastradas havia sido regularizado (Barreto e Araújo 2012).

Em 2012, foi criado o Sistema de Cadastro Ambiental Rural (CAR), pela Lei nº 12.651/2012 e o 
Decreto nº 7.830/2012, de levantamento de informações georreferenciadas de todos os imóveis rurais 
do Brasil, com delimitação das Áreas de Proteção Permanente (APP), da Reserva Legal (RL), de 
remanescentes de vegetação nativa, da área rural consolidada e das áreas de interesse social e de 
utilidade pública, com o objetivo de traçar um mapa digital a partir do qual são calculados os valores 
das áreas para diagnóstico ambiental (i.e., passivo ambiental a ser corrigido). No Novo Código Florestal 
(Lei no. 12.651/2012, modificada pela Lei no. 12.727/2012), o CAR foi instituído como obrigatório 

1  Localizadas nas Florestas Nacionais de Jamari e Jacundá em Rondônia; e na Floresta Nacional de Saracá-Taquerá no Pará.
2  Nas Florestas Nacionais de Amana, Saracá II e Crepori.
3  Parte dessas áreas podem também ainda ser de florestas públicas não identificadas e/ou cadastradas.
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para todas as propriedades e posses rurais. Planejado para fornecer acesso público das informações 
pela internet, o CAR tem a pretensão de formar uma base de dados para o controle, monitoramento 
e planejamento ambiental e econômico, além de contribuir para o combate ao desmatamento.

Os proprietários ou ocupantes legais das propriedades e posses privadas, com floresta ou outra 
vegetação, não têm direito de uso dos recursos do subsolo do ponto de vista legal, já que o Artigo 176 
da Constituição estabelece que “as jazidas minerais e os potenciais de energia hidráulica pertencem 
à União e constituem propriedade distinta da do solo” e o Art. 84 do Código de Mineração de 1967 
(Decreto-Lei no. 227/67), ainda vigente, declara que: “a jazida é bem imóvel, distinto do solo onde 
se encontra, não abrangendo a propriedade do minério ou a substância mineral útil que a constitui”.

Como recursos passíveis de uso pelos proprietários ou ocupantes legais de propriedades 
privadas estão: 

• A vegetação nativa, mediante a aprovação de plano de manejo florestal pela autoridade 
competente federal ou estadual (IBAMA ou OEMAs);

• A fauna nativa, devendo se obter permissão, licença ou autorização de autoridade competente. 
Contudo, a Lei de Crimes Ambientais prevê a caça de subsistência, não considerando crime o 
abate de animal, quando realizado “em estado de necessidade, para saciar a fome do agente ou 
de sua família” (Lei no 9.605/98); 

• Os recursos hídricos, passíveis de outorga pela Agencia Nacional de Águas (ANA) (Lei nº 
9.433/1997); 

• O patrimônio genético, incluindo a proteção e o acesso ao conhecimento tradicional associado, à 
repartição de benefícios e o acesso à tecnologia e transferência de tecnologia para sua conservação 
e utilização (Medida Provisória no. 2.186-16/2001 );

• Dos serviços ambientais, sendo a maioria de apoio a serviços ambientais de forma ampla, com 
algumas exceções mais direcionadas a sequestro ou conservação de estoque de carbono.

1.2.3  As plantações de árvores
As plantações de árvores no Brasil, mesmo em monocultivo, são denominadas de florestas 
plantadas. As plantações com as espécies dos gêneros Eucalipto e Pinus representam 92,8% dessas 
áreas (ABRAF 2013).  

Do total de plantios com Eucalipto e Pinus combinados, 52% pertencem e/ou são utilizados 
por empresas do setor de papel e celulose, sendo 69% (2,2 milhões de hectares) em áreas de 
propriedade dessas empresas, 17% (≈541 mil hectares) utilizados por meio de arrendamento da 
terra de terceiros e 13% (≈419 mil hectares) utilizados por meio de programas de fomento também 
em terras de terceiros (ABRAF 2013).

1.3  Desmatamento das florestas brasileiras

Nas áreas de florestas nativas privadas, a legislação brasileira permite o desmatamento de um 
percentual da propriedade para a implementação de usos alternativos do solo. Para a região 
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amazônica o desmatamento pode ser de até 20% da propriedade; de 65% no Cerrado e de 80% nas 
áreas de domínio da Mata Atlântica. 

Todavia, em todo o Brasil, a destruição das florestas nativas já foi muito além desses percentuais 
e certamente muito além da fronteira entre as propriedades privadas e as terras públicas (inclusive 
as demarcadas para conservação e uso de populações indígenas e tradicionais). Um levantamento 
de Indicadores de Desenvolvimento Sustentável, do Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística 
(IBGE), apresentado às vésperas da Conferência das Nações Unidas sobre Desenvolvimento 
Sustentável – Rio+20, registrou que, até 2012, 38% de toda vegetação nativa do país já havia sido 
destruída (IBGE 2012). 

Das áreas de Mata Atlântica, ao longo de 500 anos de ocupação, já foram destruídas 88% da cobertura 
original. As florestas nativas de Mata Atlântica foram exploradas primeiramente como suprimento 
da Coroa Portuguesa, com a madeira corante de Pau Brasil (Caesalpinea echinata) (Castro 2002). 
Nos séculos seguintes, a Mata Atlântica foi explorada por todas as suas espécies nobres de madeira 
e substituída por plantios de cana de açúcar, café, pastagens e, mais recentemente, por monocultivo 
de Eucaliptus e Pinus (Dean 1995). As áreas urbanas também marcaram fortemente a ocupação do 
território do bioma. 

O segundo bioma mais devastado é o Pampa, ocorrendo exclusivamente no Estado do Rio Grande 
do Sul. Já foram substituídos 64% da cobertura nativa dos Pampas com ocupação humana, criação 
extensiva de gado, agricultura familiar por imigrantes europeus e de outras nacionalidades, plantios 
de soja, arroz, trigo, viniticultura e também para plantios de Pinus e Eucaliptus. A coleta extrativa 
da erva-mate (Ilex paraguariensis) nos bosques nativos dos Pampas também causou devastações 
por ser mais intensiva do que a capacidade de regeneração do ecossistema.

As áreas de Cerrado já decresceram em média 49%. O bioma é marcado pela ocupação humana 
em áreas urbanas, como a substituição da vegetação por vastas extensões de pastagens, plantios 
de soja, milho, algodão, arroz, outros cultivos agrícolas e plantações de árvores exóticas. Além 
disso, as árvores do Cerrado ainda são utilizadas para produção de carvão vegetal que alimenta, em 
grande parte, siderúrgicas. 

Na Caatinga 46% do bioma já foi desmatado. A ameaça à este bioma vem também da produção de 
carvão vegetal para indústrias (i.e., gesseiras e de cerâmica), da substituição da vegetação nativa 
por pastos com espécies exóticas e também da agricultura de subsistência e do agronegócio. 

O Pantanal já perdeu 15% de sua vegetação nativa. Neste bioma a vegetação nativa também foi 
utilizada para a produção de carvão vegetal e substituída por pastos, plantios de soja, cana de açúcar 
e plantações de árvores exóticas.

Na Amazônia, os dados oficiais estimam que cerca de 15% da floresta já tenha sido desmatada ou, 
ao menos, seriamente degradada. Mas esse percentual médio para toda a região pode mascarar a 
realidade de devastação ocorrida em alguns estados. Enquanto no Estado do Amapá, Amazonas e 
Roraima o percentual de desmatamento foi de apenas 3%, 4% e 5%, respectivamente, em Rondônia 
e no Maranhão o percentual de desmatamento já chegou a 36% do território de cada um desses 
estados. O Pará desmatou 22% e o Mato Grosso 25%. Já o Tocantins desmatou 13% do bioma 
Amazônia em seu território e o Acre 15%. 
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O monitoramento sistemático dos desmatamentos das florestas brasileiras vem sendo realizado 
desde meados da década de 80, quando a disponibilização de imagens de satélite permitiu um 
acompanhamento da evolução (ou melhor, involução) desses ecossistemas. A Fundação SOS Mata 
Atlântica monitora as áreas de ocorrência de Mata Atlântica em todo o Brasil desde 1985, publicando, 
anualmente, um atlas sobre a situação do bioma. Mais recentemente, esse  monitoramento da Mata 
Atlântica tem sido realizado em parceria com o Instituto de Pesquisas Espaciais (INPE). O INPE 
publica também, desde 1988, publica, anualmente, os cálculos das taxas de desflorestamento da 
Amazônia Legal obtidas pelo Sistema PRODES. Para os demais biomas, o Ministério do Meio 
Ambiente (MMA), com apoio do Programa das Nações Unidas para o Desenvolvimento (PNUD), 
desde 2008, conduz o Projeto de Monitoramento do Desmatamento dos Biomas Brasileiros por 
Satélite (PMDBBS).

Desde o início do monitoramento da região amazônica pelo INPE, as taxas mais altas de 
desmatamento no bioma ocorreram em 1995, com quase três milhões de hectares no ano. Nos dois 
anos seguintes (1996-1997) ocorreu uma queda no desmatamento de aproximadamente 38% no 
primeiro ano e de aproximadamente 27% no segundo ano desse período. Entretanto, na sequência 
dos cinco anos subsequentes, a taxa de desmatamento voltou a crescer, primeiro se mantendo em 
patamares quase estáveis, entre 1998 e 1999 (com aumento aproximado de 30% em relação à 
1997) e entre 2000 e 2001 (com aumento aproximado de 6% em relação à 1999) e, depois, subindo 
mais acentuadamente a partir de 2002 (com aumento aproximado de 19%) até atingir novo pico de 
desmatamento em 2004 de 2,7 milhões de hectares. 

Figura 1: Taxa anual de desmatamento na Amazônia brasileira 1988 a 2013 (a) média de 1977 a 1988 e 
(b) média entre 1993 e 1994.

Uma análise da série histórica dos desmatamentos na Amazônia, de 2004 a 2011, mostra que a maior 
densidade de desmatamentos se distribuiu ao longo da macrorregião denominada como “arco do 
desmatamento”, região onde a fronteira agrícola avança em direção à floresta. O arco do desmatamento 
cobre cerca de 500 mil km², do oeste do Maranhão, passando pelo leste e sul do Pará e seguindo em 
direção oeste, passando pelo norte do Mato Grosso e Rondônia e chegando ao sul do Acre.

O monitoramento do desmatamento na Amazônia, além de ter sido o primeiro assumido 
oficialmente pelo governo, também sempre foi o de maior foco de interesse do mundo. Quando 

Fonte: INPE 2013
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na região começaram a ocorrer altas taxas de desmatamento, a atenção do mundo despertou e se 
começou a associação do desmatamento com as mudanças climáticas. 

Na última década, o Brasil foi responsável por 51% do desmatamento global (FAO 2010). Até 2012, 
aproximadamente 79,7 milhões de hectares de floresta amazônica brasileira foram desmatados 
(INPE 2013). Durante os anos em que ocorreram as maiores taxas de desmatamento, a média 
de emissões anuais foi calculada em 200 milhões de toneladas de carbono.  Essas estimativas 
colocaram o Brasil entre os cinco países mais poluidores do mundo. Atualmente, em cálculo 
feito a partir dos dados de emissões de gases de efeito estufa reportados oficialmente por cada 
país à Convenção Quadro das Nações Unidas sobre Mudança do Clima, as emissões brasileiras 
representam cerca de 5% das emissões globais (Barreto e Araújo 2012). Mas os novos dados de 
desmatamento divulgados pelo INPE para o período 2012-2013 apontam que foram destruídos 
5.843 km² na Amazônia Legal, número 27,8% maior que no período anterior.

1.4  Atores, políticas e gestão do setor florestal na 
Amazônia

Toda essa riqueza florestal do Brasil, todavia, não tem se traduzido em políticas coerentes para a 
preservação e uso sustentável dos recursos naturais desses biomas. A razão dessa situação pode ser 
buscada – mas não necessariamente compreendida – na lógica dos atores e interesses políticos e 
econômicos vigentes no País ao longo dos anos. Nessa seção, com especial enfoque na Amazônia, 
se busca descrever os principais fatos e fatores, seguindo uma cronologia temporal e/ou de relação 
causal, que influenciaram as ações governamentais e da sociedade civil em relação às florestas 
brasileiras.

Para simplificação desse exercício se estabeleceu alguns marcos ou períodos de referência, a saber:

• Década de 80, do aumento da conscientização ambiental mundial com o estabelecimento de 
conexões entre pobreza, degradação e poluição ambiental;

• Década de 90, com a busca pelo desenvolvimento sustentável;

• Início do século 21, quando a degradação ambiental, com grande enfoque em florestas, é 
associada à mudanças climáticas planetárias;

• Momento presente para as florestas brasileiras pós Rio+20 em uma economia de baixo carbono 
e REDD+. 

1.4.1 O desenvolvimento a qualquer preço
A partir da década de 1970, intensificou-se a ocupação da Amazônia de maneira desordenada e 
predatória, em decorrência do modelo de desenvolvimento econômico promovido para a região. 
A visão prevalecente era de ocupar a Amazônia e utilizar os solos ocupados por florestas para 
gerar o desenvolvimento da região e do País. Nesse período foram disponibilizados incentivos e 
os investimentos e os novos colonizadores da região foram orientados para  substituírem a floresta 
nativa por atividades agropecuárias, consideradas mais econômicas (Goodland and Irwin 1974). 



24    Elementos, dados e fatos para análise da governança florestal e situação da produção e comércio de madeira legal no Brasil

Não se levava em consideração como potencial para o desenvolvimento local a própria floresta ou 
as populações locais. 

Já na década seguinte, a partir do aumento da pressão social e governamental mundial pela 
preservação das florestas brasileiras, em 1981, o governo lançou normas como a Política Nacional 
de Meio Ambiente (PNMA; Lei no. 6.938/1981). A PNMA teve  como objetivos  a compatibilização 
do desenvolvimento econômico-social com a preservação ambiental e organizar a atuação de todas 
as instâncias administrativas em relação à temática ambiental. A PNMA, oficialmente, passou a 
ser  a referência  para todas as demais normas, políticas e programas setoriais ambientais, criados 
a partir desse momento, como a Política Nacional de Recursos Hídricos, a Política Nacional 
de Resíduos Sólidos, a Política Nacional de Biodiversidade, a Política Nacional de Mudanças 
Climáticas, entre outras.

A PNMA instituiu o Sistema Nacional do Meio Ambiente (SISNAMA), ao qual estão ligados 
os órgãos e instituições ambientais da União (i.e., MMA, IBAMA e ICMBio), dos Estados (i.e., 
OEMAs) e o Conselho Nacional de Meio Ambiente (CONAMA). O CONAMA é um órgão 
consultivo e deliberativo que estabelece normas e padrões federais que deverão ser observados 
pelos Estados e Municípios, ainda que os quais possuam liberdade para estabelecer critérios de 
acordo com suas realidades, desde que não sejam mais permissivos. O CONAMA conta, em 
sua estrutura, com  participação da sociedade civil e de diferentes níveis de governo, criando 
um cenário de alguma transparência e algum espaço para contribuições externas no desenho 
de diretrizes governamentais. O CONAMA se tornou referência para vários outros programas 
e políticas governamentais que passaram a incorporar conselhos consultivos em sua estrutura.

Foi nesse clima de oportunidades de participação da sociedade civil na vida pública do País exixtente 
a partir de meados dos anos 80 que foi eleita  uma Assembleia Constituinte que gerou a Constituição 
de 1988. Entre todas as Constituições que o Brasil teve, essa é a primeira a tratar diretamente de 
questões ambientais (Capítulo VI – Do meio ambiente), sendo que o artigo 225 elenca o meio 
ambiente ecologicamente equilibrado como um direito de toda a população. A partir desse marco 
legal, o meio ambiente passou a ser considerado como um bem de uso comum e essencial à sadia 
qualidade de vida de toda a população brasileira, cabendo ao Poder Público, aos Ministérios Públicos 
(federal e estaduais) e à coletividade o dever de defendê-lo e preservá-lo para as presentes e futuras 
gerações (Art. 225 do Título VIII (Da Ordem Social) do Capítulo VI do Meio Ambiente).  

Entretanto, previsões da Constituição de 1988 também acarretaram impactos negativos indiretos 
para o meio ambiente. Como exemplo, os Fundos Constitucionais, criados nessa Lei, passaram a 
destinar 3% da arrecadação do Imposto de Renda e do Imposto sobre Produtos Industrializados 
(IPI) para serem aplicados em financiamentos para o setor produtivo privado nas regiões 
consideradas menos desenvolvidas (i.e., Norte, Nordeste e Centro-Oeste). No caso da Amazônia, 
os recursos do Fundo Constitucional de Financiamento do Norte (FNO) reestabeleceram a política 
de disponibilidade de crédito para grandes empreendimentos agropecuários na região, como havia 
sido feito na década de 60 pela Superintendência de Desenvolvimento da Amazônia (SUDAM), 
estimulando o desmatamento (Brito 2001).

Nesse novo contexto nacional a questão florestal foi inserida na criação, em 1989,do Instituto 
Brasileiro do Meio Ambiente e dos Recursos Naturais Renováveis (IBAMA) (Lei no. 7.735/1989). 
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O IBAMA surgiu a partir do antigo Instituto Brasileiro de Desenvolvimento Florestal (IBDF), de 
1967, combinado com os funcionários e patrimônio da Superintendência da Borracha (SUDHEVEA), 
da Superintendência da Pesca (SUDEPE) e da antiga Secretaria de Meio Ambiente da Presidência 
da República.  Do lado florestal, o corpo técnico foi principalmente suprido pelo antigo IBDF, que 
tinha mais tradição de fomento e não compartilhava da visão preservacionista dos técnicos da antiga 
SEMA. Assim, essas disputas internas decorrentes de diferentes visões ideológicas entre os técnicos 
criaram uma situação de fragilidade, já no início do novo órgão que, com certeza, contribuíram para 
as contínuas dificuldades sofridas pela instituição na definição de uma visão de atuação e clareza de 
papéis nas questões ambientais e, mais especificamente, florestais.

1.4.2 O desenvolvimento sustentável
Já no início da década de 90, o cenário a ser considerado era o de organização e realização da 
Conferência das Nações Unidas para o Meio Ambiente e Desenvolvimento, realizada na cidade do 
Rio de Janeiro, em 1992 (UNCED ou ECO 92).  Nesse momento   de reorganização da sociedade 
civil brasileira, houve uma proliferação de movimentos e organizações, em sua maioria, sócio-
ambientais.Nesse ambiente, o discurso ambiental global  em defesa do manejo florestal sustentável 
(i.e., comprovado por meio da certificação florestal independente) cresceu rapidamente e também 
foi incorporado por agências internacionais de desenvolvimento e por governos (principalmente 
em países desenvolvidos) (Colchester 1990; Zhouri 2006). Este novo modelo de campanha fazia 
a ligação entre o consumo de madeira em países desenvolvidos e a destruição da Amazônia (e de 
outras florestas tropicais), buscando traduzir, de forma simplificada, a complexidade do modelo de 
ocupação e desenvolvimento de áreas de fronteira na floresta (Greenpeace 2001). A promoção da 
vocação florestal da Amazônia, ou seja, o uso sustentável dos produtos madeireiros, não madeireiros 
e os serviços ambientais, se encaixaram no discurso hegemônico do desenvolvimento sustentável, 
que recomendava o equilíbrio do tripé social, ambiental e econômico, introduzido no relatório da 
Comissão Brundtland - Nosso Futuro Comum, documento de referência da ECO 92 (UNDP 1987).

Desde a fase preparatória da ECO 92, o setor empresarial também se organizou, ainda que de 
maneira paralela, e até em contraposição às organizações ambientalistas e do movimento social. 
As grandes corporações internacionais lideraram o movimento para influenciar as diretrizes e 
documentos produzidos na ECO 92. Também o governo, no início da década de 90, já entrando em 
uma nova era de práticas um pouco mais ambientalmente corretas, anuncia o Programa Piloto para 
a Proteção das Florestas Tropicais (PPG7) com a finalidade de desenvolver estratégias inovadoras 
para a proteção e o uso sustentável da Floresta Amazônica e da Mata Atlântica, associadas a 
melhorias na qualidade de vida das populações locais.  

Os recursos do PPG7 propiciaram o fortalecimento de entidades da sociedade civil, principalmente 
do movimento social. Por demanda dos doadores para recebimento dos recursos, o governo 
induziu à gestação do Grupo de Trabalho da Amazônia (GTA). A Rede GTA da Amazônia Legal, 
como agora é conhecida, é formada por 20 regionais nos nove estados região, articulando mais 
de 600 entidades representativas de indígenas, populações tradicionais e pequenos agricultores. 
Estima-se que esse coletivo representado seja de mais de 6,5 milhões de pessoas vivendo na 
Amazônia. 
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Especificamente para o manejo florestal, o PPG7 apoiou o ProManejo que foi executado, em 
parte, diretamente pelo MMA e, outra parte, pelo IBAMA, com dois objetivos: 1) Contribuir 
para que os produtos madeireiros da região sejam oriundos de unidades de produção onde se 
pratique o manejo florestal de impacto reduzido; e 2) gerar experiências – piloto que contribuam 
para o aprendizado dos diversos segmentos envolvidos com a questão florestal e com a gestão de 
unidades de conservação de uso direto.

Todas essas iniciativas governamentais, desde a ECO 92, demonstram a vontade governamental 
de responder às demandas da sociedade brasileira e internacional e também de governos de outros 
países para que o Brasil passasse a cuidar melhor da Amazônia. Porém, a atenção dada ao tema 
florestas começou a ressaltar problemas graves existentes no setor. Entre 1993 e 2005, o IBAMA 
começou a conduzir operações de fiscalização dos planos de manejo existentes na Amazônia, 
na busca das irregularidades sendo agora denunciadas pelas entidades da sociedade civil, tanto 
ambientalistas como de movimentos sociais e indigenistas. A constatação principal dessas vistorias 
foi quanto à falta de veracidade das informações prestadas pelos detentores dos Planos de Manejo 
Florestal, principalmente em relação ao volume sendo produzido nas áreas autorizadas (Cavalcanti 
1993; 1996; 1997; 2000; 2001). 

Essas vistorias também demonstraram a limitada capacidade de fiscalização do IBAMA nos 
empreendimentos no campo. Diante desse cenário, o governo criou um mecanismo, considerado 
à época à prova de fraudes, para garantir o transporte de madeira com origem legal chamado 
Autorização de Transporte de Produto Florestal (ATPF) (Portaria IBAMA no. 44-N/1993). Esse 
documento, impresso em papel moeda e sob a responsabilidade de gestão do IBAMA, foi fraudado 
de todas as maneiras possíveis e imagináveis. Assim, as denúncias de ilegalidade na produção 
de madeira nativa continuavam e culminaram com a elaboração de um estudo pela Secretaria de 
Assuntos Estratégicos (SAE) que classificou 80% da produção de madeira na Amazônia como de 
origem ilegal (SAE 1997).

Diante dos crimes ambientais sendo constatados, se fazia necessária a criação de mecanismos de 
punição. A Lei de Crimes Ambientais (Lei no. 9.605/1998) foi criada com a intenção de garantir 
agilidade e eficácia na punição dos infratores do meio ambiente, que respondem nas esferas 
administrativa, penal e civil (Santos 2008).  A Lei de Crimes Ambientais é considerada uma 
contribuição fundamental contra a impunidade e a corrupção dentro das instituições governamentais 
responsáveis   pela proteção ambiental. 

Com a publicação da Lei de Crimes Ambientais ocorreu um momento propício para a discussão 
de questões florestais no País e, seguindo-se as recomendações do Painel Intergovernamental de 
Florestas (IFP) das Nações Unidas, foi elaborada legislação para o Programa Nacional de Florestas 
(PNF) (Decreto no. 3.420/2000), mecanismo comum em vários países, para assegurar a governança 
dos recursos florestais. Criado por meio do decreto nº 3.420 de 2000, ele instituiu a Comissão 
Nacional de Florestas (CONAFLOR).

Em 2003, após a troca de governo na administração federal, foi incrementado o processo 
de consulta de revisão do PNF e nova legislação foi publicada (Decreto no. 4.864/2003) com 
considerável expansão da representação de diferentes segmentos do setor florestal e também da 
operacionalização do CONAFLOR. O CONAFLOR é um colegiado de caráter consultivo composto 
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por representantes de diversos ministérios e organismos governamentais, além de representantes de 
entidades civis e dos segmentos que compõem o setor de produção de base florestal. 

Importante notar, todavia, que o tema florestas, ao longo desse histórico, não se constituiu em 
uma política nacional, mas somente em um programa. Além do mais, espaços políticos como  o 
CONAFLOR perderam força  nos últimos anos, deixando inclusive de realizar  reuniões ordinárias 
há anos atrás. Além do mais, o PNF e outros programas isolados do governo com a temática 
florestal nunca conseguiram se contrapor à outros interesses políticos e econômicos de programas 
de desenvolvimento lançados para a região como o Avança Brasil. Como exemplo, esse programa, 
entre outras iniciativas, incluía a construção e/ou pavimentação de 12 mil quilômetros de estradas, 
o que foi associado por diversos trabalhos científicos na região amazônica como uma fonte 
primordial de devastação das florestas (Ramos e Lima 2006).

Diante desse cenário desenvolvimentista que persistia na Amazônia, as ameaças às florestas também 
pelo setor madeireiro ainda continuavam muito sérias na região. Para denunciar essa situação, 
entidades da sociedade civil (ambiental, social e indigenistas) deram enfoque ao problema por meio 
de denúncias da exploração ilegal de mogno (Swietenia macrophylla) em áreas protegidas e terras 
indígenas, por ser a madeira de maior valor comercial extraída da Amazônia (Greenpeace 2001). 

A Campanha do Mogno (CEDI 1992), lançada pela sociedade civil logo depois da ECO 92, 
preconizava a inclusão da espécie na listagem da Convenção Internacional sobre o Comercio de 
Espécies Ameaçadas (CITES). A CITES era percebida como um porto seguro para a espécie. A 
inclusão do mogno no Apêndice II ofereceria a proteção máxima para a espécie. Em 1998, foi 
obtida a primeira vitória da Campanha do Mogno com a inclusão da espécie no Apêndice III. Em 
2002, após 10 anos de campanha, na 13o Conferência das Partes da CITES, o mogno foi incluído 
no Apêndice II da Convenção. 

Para assegurar essa medida de proteção ao mogno determinada pela CITES, ainda que, todavia 
a espécie já se encontrava em quase extinção comercial, o IBAMA somente em 2004  publicou  
legislação pertinente (Decreto no. Decreto no. 1963/1996; Decreto no. 4593/2003; Portaria no. 
03/2004). Mas muitos são os  problemas para a efetividade da CITES no Brasil. Por exemplo existe  
o fato do IBAMA ser tanto a Autoridade Administrativa como a Autoridade Científica no País, 
levando à possíveis conflitos de interesse e falta de uma fiscalização adequada dos procedimentos 
de licenciamento da comercialização de espécies listadas. Essa situação ocorre quando  o IBAMA, 
por ter recebido ordens judiciais,  emiti licenças para a exportação de cargas de mogno que haviam 
sido apreendidashá mais de uma década, por serem de origem ilegal4.

O mogno, na verdade, só exemplificou, por meio de uma espécie com alto interesse do comércio 
exterior, o descontrole existente na emissão de autorizações de exploração e comercialização de 
qualquer espécie de madeira na Amazônia. Assim, o governo começou a preparar as bases do que 
acreditava ser um salto tecnológico no controle de autorizações de planos de manejo florestal e, 
portanto, uma base para a produção legal de madeira na região. 

O Sistema Integrado de Monitoramento e Controle dos Recursos e Produtos Florestais (SISPROF) 
(Instrução Normativa MMA no. 11/2002) foi idealizado para informatizar todos os procedimentos 

4 http://www.jusbrasil.com.br/diarios/56004284/trf-4-judicial-27-06-2013-pg-7.
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relacionados ao licenciamento e controle de planos de manejo florestal na Amazônia. O SISPROF 
também seria utilizado para as autorizações para corte raso de florestas e para usos alternativos 
da terra (i.e., agricultura e pastagens dentro dos 20% possíveis da propriedade) e do uso de outros 
recursos florestais (i.e., lenha, carvão e produtos florestais não madeireiros). A base de dados a ser 
criada dentro SISPROF iria alimentar a emissão de ATPFs.

1.4.3 As florestas brasileiras e as mudanças climáticas
O incremento acelerado nas taxas de desmatamento entre 2002 e 2004 teve como resposta da 
nova administração do governo federal a criação do Programa de Prevenção e Controle ao 
Desmatamento na Amazônia (PPCDAM). O PPCDAM foi construído com a participação de 
diferentes instâncias governamentais (a nível de Ministérios) e da sociedade civil, representada 
pelo Grupo de Trabalho sobre Florestas do Fórum Brasileiro de ONGs (GTA) e do Movimento 
Social para o Meio Ambiente e o Desenvolvimento (FBOMS). Mas, o aspecto mais relevante do 
PPCDAM foi o fato do Programa ter sido colocado sob a coordenação da Casa Civil da Presidência 
da República. Essa inserção no mais alto nível da gestão pública demonstrava que o desmatamento 
da Amazônia deixava de ser um problema apenas do IBAMA ou do MMA.  

O PPCDAM já teve duas fases concluídas (2004 a 2007 e 2007 a 2010) e há uma terceira fase em 
andamento (de 2012 a 2015). O programa trabalha com atividades distribuídas em três eixos: 1) a posse 
da terra, 2) monitoramento e controle do desmatamento, e 3) incentivo às atividades sustentáveis. 

Na primeira fase, o maior enfoque foi nas ações de comando e controle, com aumento da capacidade 
de fiscalização do IBAMA. Foram utilizadas informações de imagens de satélite fornecidas pelo 
INPE e o apoio logístico e de segurança nas operações foi suprido pela cooperação com diversas 
forças policiais e do Exército. Outra medida do MMA/IBAMA foi o lançamento do Documento 
de Origem Florestal (DOF) para melhorar o conrole da produção e comercialização de madeira 
(Instrução Normativa IBAMA no. 112/2006). 

No eixo de trabalho do PPCDAM enfocado na posse da terra, do ponto de vista das ocupações 
privadas na Amazônia, a busca de solução para o problema histórico de grilagem de terras na 
região veio com a Lei de Gestão de Florestas Públicas (LGPF) (Lei. no. 11.284/2006) e a criação do 
Serviço Florestal Brasileiro (SFB) para operacionalização das concessões de florestas públicas. No 
entanto, a LGPF não foi suficiente para resolver a insegurança fundiária da Amazônia e o governo, 
posteriormente, ainda precisou de novas medidas, como o Programa Terra Legal e o CAR.  

Mas havia, em relação à LGFP, uma grande expectativa para resolução do problema de fornecimento 
de madeira de maneira legal e sustentável. Esperava-se que as concessões florestais, tanto federais 
como estaduais, se multiplicariam de maneira bem rápida e se contraporiam a produção ilegal 
originária da invasão de terras públicas. Todavia, a burocracia e entraves institucionais, que não foram 
previstos no desenho, anos de discussão/consultas públicas e na votação da legislação das concessões, 
criaram impedimentos para que a implementação dessas áreas avance, a curto e médio prazo. 

Outro problema é que as florestas públicas não destinadas, que potencialmente abrigariam 
concessões florestais, continuam sofrendo intensa invasão e desmatamento (Barreto e Araújo 
2012). Além disso, o modelo econômico das concessões não tem viabilizado os negócios, já que 
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o investimento para a produção é alto e a madeira oriunda de concessão não conta com nenhum 
diferencial no mercado, competindo com madeiras de origem ilegal e custo de produção menor.

À época, o governo também buscou meios de combater o desmatamento pelo estabelecimento 
de um mecanismo de doações voluntárias para o financimanto de projetos de entidades não 
governamentais. A idéia era criar um contraponto às propostas em andamento para o financiamento 
internacional de projetos de créditos de carbono (i.e., REDD), percebidos como ingerência nos 
assuntos nacionais. Assim, em 2006, durante a COP 12 da Conferência do Clima, foi proposta 
a criação do Fundo Amazônia para financiamentos a fundo perdido para a conservação e uso 
sustentável das florestas brasileiras e também de outros países em desenvolvimento. O Fundo 
Amazônia, no entanto, só foi operacionalizado em 2008 (Decreto no. 6.527/2008) tendo o Banco 
Nacional de Desenvolvimento (BNDES) como responsável pela gestão dos recursos doados.  

A segunda fase do PPCDAM, de 2007 a 2010, continuou sob a coordenação da Casa Civil, ainda 
que com baixa participação de outros Ministérios que não o MMA (Abdala 2008). Nessa segunda 
fase o foco foi nos ajustes necessários ao eixo de fiscalização e formas de operacionalizar a 
implementação dos demais componentes (i.e., Ordenamento Fundiário e Territorial e Fomento às 
Atividades Produtivas Sustentáveis). As operações de fiscalização também necessitavam de ajuste 
porque, ainda que nos três primeiros anos do programa a taxa de desmatamento da Amazônia tenha 
diminuído, em 2008 ocorreu um recrudescimento. 

A partir desse momento, o governo também buscou coadunar as intervenções do PPCDAM à 
constatação de que o desmatamento era a maior contribuição do País às emissões globais de gases 
de efeito estufa. Das emissões brasileiras de carbono, 75% eram provenientes de mudanças no 
uso da terra, isto é, transformação de florestas em outros usos agropecuários e/ou urbanos. Assim, 
na reunião de 2009 da Conferência do Clima (COP 15), o governo apresentou um compromisso 
voluntario de redução de emissões de GEE (Lei no. 12.187 de 2009). A proposta apresentada foi de 
reduzir entre 36,1% e 38,9% as emissões brasileiras de gases de efeito estufa projetadas até 2020. 
Para isso deveria ocorrer, até 2020, uma redução dos desmatamentos na Amazônia de 80%. 

Porém, o cenário em que o governo deveria então intervir para combater os desmatamentos havia 
se modificado. As medições do Sistema de Deteção de Desmatamentos em Tempo Real (DETER), 
entre 2007 e 2008, mostravam que começava a ocorrer uma nova dinâmica ou um novo padrão dos 
desmatamentos na Amazônia, com queda substantiva dos grandes desmatamentos (acima de 300 
hectares) e um aumento significativo nos desmatamentos até 50 hectares (IPEA, SAE e GIZ 2011).

A partir desse momento, a análise do governo para as estratégias do PPCDAM foi de que nesse novo 
cenário, em termos de logística, para se voltar a reduzir os desmatamentos, o esforço de fiscalização 
teria que ser dobrado. Mas se avaliou também que o número de agentes ambientais do IBAMA (cerca 
de 1,5 mil) que trabalhavam nas operações de fiscalização (não só na Amazônia, mas em todo o País) 
não seriam suficientes para esse novo esforço e então a principal estratégia passou a ser a de coibir e/
ou punir os meios de uso das áreas desmatadas ilegalmente (IPEA, SAE e GIZ 2011). 

Assim, foram identificadas a pecuária e a soja como cadeias produtivas de grande força na Amazônia 
em contraposição à manutenção e uso sustentável das florestas. A estimativa foi de que mais de 
60% das áreas desmatadas eram ocupadas pela pecuária, ocupando inclusive grandes extensões de 
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áreas já designadas para proteção ambiental.  E para a soja, a estimativa era de que pelo menos 10% 
da área desmatada estava sendo ocupada por novos plantios.

Esses dois temas também mobilizaram diversas ONGs que elaboraram relatórios de denúncias 
e lançaram campanhas pela moratória ao consumo desses produtos por consumidores 
internacionais e grandes redes de comercialização no País. Devido à grande repercussão na mídia, 
o setor empresarial rapidamente respondeu e aderiu aos pactos propostos (Grupo de Trabalho 
da Pecuária Sustentável e Moratória da Soja). Também houve a contribuição dos Ministérios 
Públicos Federal e Estaduais na elaboração de Termos de Ajustamento de Conduta (TACs) para 
assegurar o cumprimento da lei. 

Outra estratégia do governo federal, a partir de 2008, foi a publicação de listas de municípios 
prioritários que mais desmatam na Amazônia. Produtores desses municípios passavam a ter 
limitações de acesso à crédito bancário para atividades agropecuárias (Decreto nº 6.321/07) até que 
fosse realizado o CAR de todas as propriedades daquela unidade administrativa e também ocorre-
se o controle do desmatamento. Essa ação incentivou estados e municípios a elaborarem Planos 
Estaduais de Prevenção e Controle do Desmatamento (PPCDs) que obtiveram o apoio financeiro 
de agências internacionais de desenvolvimento e de ONGs para a implantação de ações de cadastro 
das propriedades. 

Com essas estratégias, por um lado, o PPCDAM conseguiu exercer, até com algum sucesso, a 
coordenação de estratégias de comando e controle. Essa coordenação melhorou como resultado 
da criação, em 2009, da Comissão Interministerial no Combate aos Crimes e Infrações Ambientais 
(CICCIA) (Portaria MJ/MMA no. 292/2009) que une esforços do IBAMA, ICMBio, Polícia 
Rodoviária Federal, Polícia Federal e Força Nacional, Agência Brasileira de Inteligência (ABIN) e 
Sistema de Proteção da Amazônia (SIPAM). 

Mas, por outro lado, falta uma relação do Programa com muitas outras políticas públicas como foi 
identificado na última avaliação do PPCDAM, realizada em 2010 (IPEA, SAE e GIZ 2011). Por 
exemplo, faltou ao governo federal lidar adequadamente com o problema dos desmatamentos em 
assentamentos da reforma agrária na Amazônia. Grande parte dos assentamentos foram criados em 
áreas com 50% ou mais de cobertura florestal nativa e via de regra, em poucos anos após o início 
do assentamento resta muito pouco da cobertura nativa, até além do legalmente exigido. Entre 
2000 e 2010, as áreas de assentamento contribuíram com 20% do total do desmatamento ocorrido 
na Amazônia (Brandão e Souza Jr. 2006). O Instituto Nacional de Colonização e Reforma Agrária 
(INCRA), em 2011, havia recebido 11% das multas emitidas pelo IBAMA por desmatamento 
ilegal (O Globo 2011). Em 2012, o MPF iniciou sete Ações Civis Públicas contra o INCRA por 
desmatamento ilegal.  

1.4.4 A Amazônia no modelo de baixo carbono e REdd+
Ainda que tão perto, tendo alcançado em 2012 uma taxa anual de desmatamento de 4.571 km², 
pode ser que o Brasil esteja em uma encruzilhada para cumprir com o compromisso assumido 
de reduzir o desmatamento para cerca de 3.800 km²/ano até 2020. Indicativo preocupante nessa 
direção é ilustrado pelos novos dados dos desmatamento divulgados pelo INPE mostrando um 
aumento da taxa de desmatamento, na Amazônia Legal, para o período 2012-2013, de 5.843 km². 



31Elementos, dados e fatos para análise da governança florestal e situação da produção e comércio de madeira legal no Brasil

O momento atual é propício para se resolver a dicotomia existente entre o uso sustentável das florestas 
e o atual modelo de desenvolvimento econômico promovido no Brasil em programas e normas que 
incentivam ou deixam de punir a destruição das florestas (Barreto e Araújo 2012). Para cumprir 
com o prometido em relação à redução de GEEs, o Brasil terá que coadunar o potencial florestal 
brasileiro às macro políticas nacionais do setor econômico e/ou à outras atividades produtivas que 
disputam espaço físico com o uso sustentável das florestas tropicais. (i.e., agropecuária, mineração, 
geração de energia hidrelétrica, etc.)

Mas para essa mudança de paradigma, contudo, é preciso se analisar porque as florestas brasileiras 
não são adequadamente valorizadas perante outras atividades econômicas. Uma possibilidade 
conjectural é que o favorecimento de outras atividades em detrimento do uso sustentável de 
florestas se baseia em uma cultura de desenvolvimento substanciada pelo peso econômico do setor 
agropecuário no País.  Substanciando essa hipótese existe o fato de que o Produto Interno Bruto 
(PIB) do agronegócio, em 2011, foi de cerca de 22% (CEPEA 2012). Do total de 263,5 milhões 
de hectares de áreas agricultáveis (31,1% do território brasileiro), são cultivados 65,34 milhões de 
hectares (24% da área agricultável) (World Stat 2013). 

Comparativamente, o peso econômico do setor florestal no Brasil é ínfimo. A contribuição do setor 
para o Produto Interno Bruto (PIB) brasileiro, também em 2011, foi em torno de 4,5% (DCI – 
ENVI- European Comission 2013), ainda que as áreas de florestas ocupem 463 milhões de hectares 
(54,4% do território brasileiro) e que o setor contribua com cerca de 45% do número total de 
empregos formais dos setores de agropecuária, extração vegetal e pesca combinados (MTE. 2013). 
Todavia, apenas 7% das áreas de florestas no Brasil, menos de 34 milhões de hectares, são florestas 
de produção, estando aí incluídas as plantações florestais (SFB 2012).  

Mas se deve avaliar as contribuições do setor agrícola para o desenvolvimento do Brasil com um 
olhar mais crítico, ainda mais diante de informações recentes de que esse segmento produtivo vem 
aumentando em muito suas contribuições para as emissões brasileiras de GEEs (MCTI 2013). A 
análise de dados oficiais, descrita a seguir, mostra a evolução histórica desse setor de uma situação 
de baixa participação nas emissões de GEE para, atualmente, combinado com o setor de energia, 
ser um dos maiores poluidores nacionais. 

Em 1995, no primeiro pico das taxas de desmatamento na Amazônia, a destruição de florestas 
em todos os biomas contribuiu com 73% das emissões de GEE do Brasil (SEEGEE 2013). A 
Amazônia contribuiu com 77,03% desse total e 56% das emissões do Brasil. Nesse período, o 
setor da agropecuária contribuiu com apenas 11,76% das emissões de GEE do Brasil. Em 2004, no 
segundo grande pico das taxas de desmatamento na Amazônia, a destruição de todas as florestas no 
País contribuiu com 66,65% dos GEE (Amazônia com 80,94% desse total e 54% do Brasil), mas o 
setor de agropecuária aumentou sua contribuição para 14,43%. 

A partir de 2010, essa relação de importância das contribuições se inverteu: o desmatamento em 
todas as florestas brasileiras contribuiu com 36,46% dos GEE brasileiros (Amazônia representou 
69,10% desse total florestal e 25% do Brasil). A Agropecuária junto com o setor de energia, 
contribuíram juntos com 53,41% (28,29% e 25,12%, respectivamente). No último cálculo de 
2012, o desmatamento das florestas contribuiu com 29,86% dos GEE brasileiros, sendo 57% 
dessa contribuição pela Amazônia e a região contribuindo com 17% do total do País. Novamente, 
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agropecuária e energia combinados alcançaram um patamar de 59,09% das contribuições de GEEs 
(com respectivamente 29,67% e 29,42%).Esse  aumento das contribuições das emissões de GEE de 
setores como agropecuária e energia refletem a atual política tributária do governo. Por exemplo, 
a alíquota zero de IPI para a compra de automóveis de baixa cilindrada tem influenciado para o 
aumento das emissões do setor de energia. Para a agricultura, a redução para zero das alíquotas de 
impostos como o PIS/PASEP e COFINS contribuiu para menores custos de produção. Essa sobra 
de recursos permitiu a expansão da área plantada e consequentemente cum aumento do consumo 
de fertilizantes sintéticos, que contribuem diretamente para a contabilidade das emissões desse 
setor (Lima 2013).

Mudanças nas políticas públicas contudo, demandam uma capacidade de articulação e pressão 
carente no setor de base florestal. Essa falta de articulação do setor florestal e/ou de segmentos 
com interesses diretos e indiretos na promoção de uma economia de base florestal. Além do mais 
a incoerência da falta de articulação, ou falta de um mecanismo de interlocução coordenado, 
também se estende à base institucional do governo. Essa falta de coordenação já se inicia no 
Ministério do Meio Ambiente (MMA), com quatro instâncias detendo o bastião do tema florestal: 
a Secretaria de Biodiversidade e Florestas, o IBAMA, o ICMBio e o Serviço Florestal. E além 
dessa divisão de competências dentro do MMA, há também uma pluralidade de outros órgãos 
com influência e/ou interferência em assuntos pertinentes às florestas, a saber (novamente sem 
qualquer ordem de importância): Ministério da Agricultura; Ministério da Indústria e Comércio 
(incluindo a Agência de Exportação); Ministério da Justiça; Ministério do Trabalho e Emprego; 
Ministério das Relações Exteriores; Ministério da Ciência e Tecnologia (incluindo todos os 
centros de pesquisa), a Secretaria de Assuntos Estratégicos e a Casa Civil. 

Essa falta de coordenação e coerência das ações governamentais para a Amazônia tem como 
pior consequência não só a falta de avanço do setor florestal no Brasil, mas um retrocesso da 
agenda florestal em um cenário mundial de crescente demanda pelo papel das florestas. E os 
meios financeiros e tecnológicos para o Brasil adotar um modelo de economia de baixo carbono 
já existem no País e nem sequer dependem de recursos externos. Investimentos anuais da ordem 
de US $7,65 bilhões, cerca de 1,5% do PIB brasileiro, em manejo florestal e recuperação de áreas 
degradadas poderiam reduzir em 70% as emissões brasileiras5.

Alternativas para o investimento próprio do governo podem também advir de fundos internacionais 
como os que estão sendo propostos por mecanismos como o REDD+.  Desde que a ideia do 
REDD foi sacramentada na COP 13 (2007), a ONU incluiu, na definição original, linguagem 
sobre a condução de atividades de conservação e manejo sustentável das florestas para aumento 
dos estoques de carbono nos países em desenvolvimento. Esses componentes deram origem 
ao REDD+ ou REDD plus. Essa proposta ampliada será incluída no próximo Protocolo global 
a ser votado em Paris (2015) e entraria em vigor em 2020. O financiamento dessas iniciativas 
viria de países desenvolvidos para compensar países em desenvolvimento por emissões evitadas 
por aumento do estoque de carbono global. Essa proposta agrada ao governo porque seria, de 

5 McKinsey&Company. 2009. Caminhos para uma economia de baixa emissão de carbono no Brasil.  
http://www.mckinsey.com.br/sao_paulo/carbono.pdf.
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acordo com o Ministério do Meio Ambiente, um “primeiro mecanismo global a reconhecer o 
valor das florestas fora do mercado, ou seja, a contribuição das florestas em mitigar mudanças 
climáticas através do sequestro de carbono”. No governo, o MMA e a Secretaria de Assuntos 
Estratégicos (SAE), estão acompanhando esse debate e a movimentação em torno de projetos no 
País (CGEEE 2011). Para o governo, o Fundo Amazônia e o Fundo Nacional sobre Mudanças 
Climáticas (Fundo Clima) devem funcionar como captadores e repassadores de recursos para as 
iniciativas à nível nacional.

Também atores da sociedade civil organizada brasileira estão de olho no cenário nacional e 
internacional em torno dessa temática. Os povos da floresta, ou seja, o coletivo de organizações e 
movimentos sociais brasileiros e também algumas entidades ambientalistas nacionais que atuam 
na Amazônia ou pela conservação do bioma, também percebem os mecanismos de REDD e 
REDD+ como uma alternativa viável para reduzir as emissões de GEE e diminuição da degradação 
florestal, assegurando melhoria da governança florestal do País. Mas se preocupam com o 
controle social do processo e, para garantir a participação e o acompanhamento na formulação e 
implementação de políticas públicas relacionadas ao tema, foi criado o Observatório do REDD 
(OR) que promoveu a construção de um padrão nacional para os programas e projetos de REDD 
e REDD+ no Brasil (Observatório REDD 2013). 

No lastro do REDD+, o governo e a sociedade civil brasileira começam a discutir o marco 
legal para Pagamento de Serviços Ambientais (PSA) (Santos 2012). Entretanto, o cenário do 
regime legal ainda é indefinido à nível nacional. Ainda assim, várias iniciativas que, direta ou 
indiretamente, se relacionam à PSA (e complementarmente também ao REDD e REDD++) estão 
em andamento no Brasil. 

A proliferação de iniciativas e a pluralidade de mecanismos de gestão, todavia, apontam para 
a necessidade de intensificação do controle social. Avaliação recente de fundos ambientais nos 
Estados do Pará e Mato Grosso encontraram os seguintes problemas: “falta de transparência de 
regras e de prestação de contas, insuficiência no monitoramento de impactos dos fundos, além 
da ausência de apoio técnico para grupos com dificuldades de elaborar propostas (por exemplo, 
populações que dependem da floresta, mas que possuem baixo nível de escolaridade)”( Thuault, 
Brito e Santos 2011). Esses gargalos geram falta de confiança de doadores, segundo esses autores, 
mas também da sociedade brasileira que está entre acuada e ultrajada pelas notícias diárias de 
corrupção de agentes públicos e pessoas proeminentes. 

Nesse momento então se faz necessária uma situação de boa governança florestal. Certo que 
existem várias definições de governança e derivando daí a governança florestal e igualmente 
inúmeras iniciativas de se avaliar e monitorar o estado da governança florestal (IIED 2002; WB 
2006; WB 2009; PROFOR 2011; PROFOR 2012; WRI 2013), com algumas delas tendo sido, 
inclusive, testadas no Brasil (IIED 2002; WRI 2013). Mas, o que buscam os atores que querem 
promover e assegurar um modelo econômico sustentável de base florestal para a Amazônia (e as 
demais florestas brasileiras) incorpora os seguintes princípios como essenciais para se assegurar 
o que seria uma boa governança florestal (PROFOR 2012):
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Responsabilidade na administração de recursos/prestação de contas

• Eficácia

• Eficiência

• Justiça/equidade

• Participação

• Transparência

E esses princípios se aplicariam à três pilares de ações basicamente governamentais, mas com o 
controle social (i.e., pelos princípios acima):

• Políticas públicas, marco legal, mecanismos de regulação e arcabouços institucionais

• Processos de planejamento e tomada de decisão

• Cumprimento e fiscalização da implementação de iniciativas 

Com esse arcabouço de referência e o que foi apresentado sobre a gestão dos recursos florestais 
no País, pode-se avaliar que ao longo dos anos o Brasil vem desenvolvendo mecanismos de 
governança florestal e que a maioria dos princípios podem ser encontrados quando analisamos os 
pilares dessa governança. Contudo, ainda há, por exemplo, necessidade de melhorias nos marcos 
legais que regulamentam as regras de produção e comercialização de madeira da Amazônia. 
Também há necessidade de, além do que uma revisão, de formulação e adoção, de uma política 
florestal para o País. 

Porém, existem algumas iniciativas correntes de busca da melhoria da governança florestal no 
Brasil que são interessantes de serem analisadas.

1.5 Exemplos de governança florestal no Brasil

Como mostrado nas seções anteriores, a busca pela melhoria da governança florestal no Brasil não 
ocorre em um vácuo de participação e controle social sobre as ações governamentais. Todavia é 
importante reconhecer que as reações e respostas de instancias governamentais no Brasil também 
ocorreram por iniciativa própria e não somente em decorrência das pressões internas (i.e., da 
sociedade brasileira) e externas (i.e., acordos internacionais e/ou atuação de governos individuais). 
As iniciativas aqui apresentadas partem desse cenário no Brasil de evolução do debate e tomadas 
de decisões e incluem:

1. Mesa Redonda da Madeira Tropical Sustentável: Uma articulação entre uma entidade 
acadêmica, empresários do setor florestal e suas representações e organizações ambientalistas 
e do movimento social para promover os meios de produção e comercialização de madeira 
produzida legal e sustentavelmente na Amazônia;

2. Programa Madeira Legal: Uma iniciativa de um governo estadual, em parceria com 
representações de empresários do setor florestal e apoio de uma entidade acadêmica e de uma 
organização ambientalista para assegurar a legalidade e sustentabilidade das compras públicas 
de madeira e subprodutos; e 
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3. Programa Municípios Verdes: Uma iniciativa de um governo estadual, mas implementada 
no nível municipal em parceria com organizações sociais e ambientais, empresários, IBAMA 
e Ministério Público Federal, com o objetivo de combater o desmatamento e fortalecer 
a produção rural sustentável por meio de ações estratégicas de ordenamento ambiental e 
fundiário e gestão ambiental, com foco em pactos locais, monitoramento do desmatamento, 
implantação do Cadastro Ambiental Rural (CAR) e estruturação da gestão municipal.

1.5.1 Mesa Redonda da Madeira Tropical Sustentável
Essa iniciativa conta com a contribuição direta da TRAFFIC6 que por meio do Projeto “Apoio 
a implementação do Plano de Ação FLEGT da União Europeia na América do Sul: iniciativas 
catalisadoras para monitorar e verificar a origem do comércio de madeira e apoiar a melhoria da 
governança florestal na América do Sul” coopera com a Rede de Amigos da Amazônia (RAA),  
secretariada pelo Centro de Estudos em Administração Pública e Governo da Fundação Getúlio 
Vargas, e com a WWF-Brasil (Fundo Mundial para a Natureza). A WWF-Brasil recebe também 
financiamento da União Europeia para essa iniciativa por meio do “Projeto Governança Florestal e 
Comércio Sustentável da Madeira Amazônica”. A WWF-Brasil repassa parte desses recursos para 
as atividades da RAA, que também conta com apoio do Programa Forest Legality Alliance e do 
World Resources Institute (WRI).

As informações a seguir foram transcritas de materiais elaborados para as reuniões desse iniciativa.

A Mesa Redonda da Madeira Tropical Sustentável, têm por objetivo organizar e facilitar encontros 
para o diálogo entre os operadores e partes interessadas do setor florestal visando a promoção da 
sua governança, a fim de atingir viabilidade do mercado da madeira tropical sustentável no Brasil, 
através dos espaços de negociações com o setor público.

Os parceiros proponentes da Mesa Redonda da Madeira Tropical Sustentável esperam, com esta 
iniciativa, obter resultados positivos para todo o setor, como: 

1. O estabelecimento de um modelo de governança multilateral que visa reunir as partes 
interessadas a participar do diálogo, a tomada de decisão e a implementação de soluções para 
os problemas ou objetivos comuns encontrados pelos atores do setor florestal no Brasil, como 
um agente mobilizador;

2. A avaliação de sistema atual referente à sustentabilidade da cadeia da madeira tropical provida 
da Amazônia, buscando combater a “falsa legalidade” da madeira e construir uma proposta 
conjunta e uníssona a ser debatida e apresentada ao governo;

3. O estabelecimento dos critérios para uma cadeia de controle da madeira tropical sustentável.

O modelo de governança multistakeholder é uma estrutura que busca reunir as partes interessadas 
podendo ser indivíduos, grupo ou organizações de interesse direto ou indireto sobre um determinado 

6  A proposta e os trabalhos iniciais dessa iniciativa de Mesa Redonda já existiam quando o Projeto TRAFFIC iniciou 
as atividades no Brasil em novembro de 2011. A aceitação de participação da TRAFFIC no processo foi fundamental 
para que as ações propostas para a atuação dessa organização no Brasil pudessem ser mais eficientes e eficazes, ainda 
mais diante dos poucos recursos disponíveis e a contratação de apenas um consultor para coordenar e executar as 
atividades.
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tema/setor (stakeholders), e a partir da definição do modelo de representatividade do grupo, eles se 
articulam para tomadas de decisão sobre problemas ou metas comuns, por meio da facilitação de 
um diálogo aberto.

Portanto, para alcançar seus objetivos, esta iniciativa pretende, inicialmente, organizar quatro ou 
cinco encontros para proporcionar o diálogo aberto e horizontal (mesas redondas) entre os atores 
e os operadores do setor de madeira tropical do Brasil, facilitar esses encontros, assim como a 
formação do modelo de governança multistakeholder entre todos os atores que influenciam o 
mercado de madeira tropical sustentável no Brasil.

A primeira reunião da Mesa Redonda ocorreu em julho de 2013, em São Paulo. A escolha do 
Estado de São Paulo para a realização do primeiro evento se deu por causa da maior parte da 
madeira produzida na Amazônia ser consumida nessa unidade da federação. Em São Paulo estão 
localizadas as representações de segmentos importantes do setor florestal e também onde ocorre o 
maior volume de compras públicas de madeira da Amazônia.

O resultado alcançado nesse primeiro evento foi de estabelecimento de duas frentes de trabalho:

1. Um Pacto setorial entre os atores dos diversos elos da cadeia produtiva da madeira para 
assegurar a transparência entre a produção e consumo de madeira tropical legal e sustentável. 

2. O “Pacto da Madeira Sustentável” não será um selo de certificação independente; e sim, 
uma estratégia para organizar, agregar e gerar credibilidade à produção de madeira legal e 
sustentável e sua comercialização. O Pacto incluirá áreas de produção de planos de manejo 
florestal sustentável na Amazônia, empresas consumidoras e entrepostos comerciais/
beneficiadores que desejam adequar-se gradativamente na produção e no consumo da madeira 
tropical sustentável. 

Assim, cada segmento da cadeia produtiva e de consumo de madeira da Amazônia deve responder 
às seguintes questões: 

• Qual garantia a produção florestal apresentará à serraria que a madeira tem uma origem legal e 
sustentável?

• Qual garantia a serraria apresentará ao entreposto comercial/beneficiador que a madeira tem 
origem legal e sustentável?

• Qual garantia o entreposto comercial/beneficiador apresentará ao consumidor final que a madeira 
tem origem legal e sustentável?

• Qual garantia o consumidor final terá que está adquirindo madeira com origem legal e sustentável

• As diretrizes e regras para a implementação desse Pacto estão em construção pelos atores 
participantes da Mesa Redonda.

3. Uma frente de trabalho para elaboração/revisão de políticas públicas para o setor florestal. 
O principal enfoque deve ser o Programa Nacional de Florestas que necessita revitalização 
e ajustes à realidade da legislação, compromissos do governo e demandas de acordos e 
tratados internacionais.

Um segundo evento da Mesa Redonda ocorreu em Belém durante a realização da Feira Florestal 
da Amazônia, em setembro de 2013. Nesse evento, organizado pela Associação de Exportadores 
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de Madeira do Pará (AIMEX) a WWF-Brasil instalou um stand em parceria com a Associação da 
Cadeia Produtiva Florestal da Amazônia (UNIFLORESTA) e viabilizou uma sala de reuniões para 
a condução dos debates.

A iniciativa de se realizar o segundo evento da Mesa Redonda na Amazônia foi para regionalização 
da iniciativa e dessa maneira viabilizando a incorporação de mais atores do lado produtivo da cadeia.

O terceiro encontro deve ocorrer no Estado do Mato Grosso porque o sucesso alcançado no evento 
anterior no Estado do Pará gerou demanda do segundo estado maior produtor de madeira na 
Amazônia de também ter a possibilidade de ampliação de sua participação nessa iniciativa.

Com a conclusão da primeira rodada de eventos da Mesa Redonda, o que deve ocorrer até o início 
de 2014, se espera já haver um Pacto Setorial operacional e uma estratégia de ação para intervenção 
nas políticas públicas para o setor florestal.

1.5.2 Programa Madeira Legal do Estado de São Paulo
O Programa Madeira Legal7 da Secretaria de Meio Ambiente (SMA) do Estado de São 
Paulo, lançado em 2009, é uma iniciativa pioneira de melhoria na governança florestal no 
nível subnacional, com busca de mecanismos para resolução dos gargalos relacionados com 
a comercialização de madeira legal e sustentável. O Estado de São Paulo, como o maior 
consumidor individual de madeira da Amazônia, ainda que não possa exercer controle sobre os 
meios de produção, com certeza pode incentivar e cobrar regras existentes no nível federal para 
que a madeira comercializada em seu território seja de origem legal e sustentável. 

O Madeira Legal é fruto do projeto ambiental estratégico “São Paulo Amigo da Amazônia” 
(Greenpeace 2009). Esse programa tem como objetivo diminuir o comércio ilegal da madeira da 
Amazônia dentro do Estado de São Paulo e promover o consumo responsável desta matéria-prima. 

Para atender aos objetivos propostos, o Programa Madeira Legal é divido em 3 frentes: o 
CADMADEIRA; o Gerenciamento do Sistema DOF, que é complementar ao CADMADEIRA; 
e a Reposição Florestal. Para fins de ilustração de um mecanismo de melhoria da governança 
florestal só serão apresentados os dois primeiros componentes já que a reposição florestal é 
vinculada àqueles consumidores de madeira bruta (i.e., lenha ou tora), o que não abrange o 
comércio de madeira já processada da Amazônia. 

O CADMADEIRA é um sistema de cadastramento voluntário para as empresas que operam 
como de comerciantes de madeira e subprodutos de origem nativa da flora brasileira no Estado 
de São Paulo. Porém, a legislação estadual (Decreto Estadual no. 54.047/2008) que estabeleceu o 
sistema determina que a partir de 1º de junho de 2009, a aquisição direta e indireta dos produtos 
e subprodutos florestais para compras públicas do Estado, deverão ser efetuadas de Pessoas 
Jurídicas com cadastros válidos no CADMADEIRA.

Em outubro de 2013, em seminário público na cidade de São Paulo, a SMA apresentou uma 
avaliação dos cinco anos do Programa. As informações a seguir foram extraídas das apresentações 
técnicas da SMA (Maceno e Cavalcanti 2013).

7  A maior parte das informações aqui apresentadas foram obtidas na página da internet do Programa (http://www.
ambiente.sp.gov.br/madeiralegal/inicio/).
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O primeiro ponto apresentado nessa avaliação foi quanto às lições aprendidas durante as vistorias, 
in loco, na empresas cadastradas no CADMADEIRA. Uma série de problemas ocorriam nas 
empresas como, por exemplo: erros de operação no Sistema DOF; vendas e operações não 
registradas; desorganização dos pátios; desorganização contábil; e incompatibilidade de espécies 
entre o pátio e as informações no Sistema DOF. Contudo, após essas vistorias, várias melhorias 
ocorreram nas empresas, a saber: adequação das operações no Sistema DOF; organização dos 
pátios, inclusive com placas de identificação nos lotes de madeira; melhoria da administração 
contábil; e maior controle sobre o estoque do pátio.

A situação e modo de operação das empresas antes e depois das vistorias demonstra a baixa 
capacitação existente nas empresas sobre as diretrizes técnicas e regulamentações para a condução 
de operações de acordo com o marco legal. Um processo educativo e de capacitação pode mudar 
em muito a qualidade e confiabilidade das informações sobre comercialização de madeira nativa.

O segundo ponto importante dessa avaliação foi o fato de que ainda que o marco legal do Programa 
determine a obrigatoriedade da aquisição direta e indireta dos produtos e subprodutos florestais, 
de empresas com cadastros válidos no CADMADEIRA, a adesão, como foi determinada como 
voluntária, ainda é muito baixa. Com base em relatório obtido pelo Sistema DOF em 2012, 
foram identificadas 3.421 empresas operando no Estado de São Paulo que obtiveram produtos 
e subprodutos florestais de fora, e portanto devendo operar o Sistema DOF. Contudo, em 
2012, somente 164 empresas operando em comercialização no Estado estavam validadas no 
CADMADEIRA. Além dessas outras 35 empresas, que não recebem madeira de fora de São Paulo 
também estão cadastradas no CADMADEIRA. Portanto, menos de 5% das empresas que operam 
como comerciantes no Estado de São Paulo se interessaram pela adequação à legislação. 

Esse cenário é avaliado pela SMA como consequência da baixa informação dos usuários 
governamentais de madeira nativa no Estado de São Paulo da obrigatoriedade de se efetuar 
transações somente com empresas cadastradas no CADMADEIRA. Ainda que a legislação seja 
adequada para assegurar a legalidade e sustentabilidade das compras públicas de madeira nativa, 
os administradores públicos têm muito baixo conhecimento e/ou entendimento do marco legal 
vigente. Uma análise na bolsa eletrônica de compras públicas do Estado de São Paulo mostra que 
quem elabora os editais não conhece a legislação não exigindo a documentação certa ou ainda 
pior, exigindo documentação defasada e incorreta.

1.5.3 Programa Municípios Verdes do Estado do Pará
O Programa Municípios Verdes (PMV)8 foi lançado em março de 2011 (Decreto Estadual nº 
54/2011). Os antecedentes desse programa estão na iniciativa do Ministério Público Federal 
no Estado do Pará (MPF-PA) de co-responsabilizar a cadeia produtiva da pecuária pelos 
desmatamentos ilegais ocorrendo na Amazônia. Dois anos antes, em 2009, com apoio do IBAMA, 
o MPF-PA iniciou Ações Civis Públicas (ACPs) contra 20 proprietários de fazendas multadas por 
irregularidades ambientais e contra 11 frigoríficos que compraram gado oriundo dessas fazendas. 
Além disso, os procuradores recomendaram a 69 redes de supermercados e indústrias que não 

8  As informações aqui apresentadas foram extraídas da página da internet do Programa (http://www.municipiosverdes.
com.br), de um relatório de atividades do período 2011-2012 (Whately e Campanili 2013) e de uma breve conversa 
com o Secretario responsável pela iniciativa, Justiniano de Queiroz Netto. 
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adquirissem produtos dos frigoríficos que haviam comprado gado das fazendas envolvidas em 
crimes ambientais. As ações demandavam o pagamento de R$ 2 bilhões por danos ambientais 
decorrentes do desmatamento de 157.000 hectares. 

Simultaneamente, o Greenpeace havia lançado uma campanha contra a pecuária ilegal nos 
moldes da que havia levado à moratória da soja. Como resultado, 35 redes varejistas e indústrias 
suspenderam seus contratos com os frigoríficos acusados pelo MPF-PA. Também a Associação 
Brasileira de Supermercados (ABRAS) anunciou em agosto de 2009 que demandaria uma 
certificação de origem da carne de seus fornecedores.

Os frigoríficos do Estado do Pará, cercados pela mídia e pela opinião pública, se sentaram à mesa 
de negociação com o MPF-PA que propôs que suspenderia as ACPs se houvesse concordância 
em assinarem Termos de Ajuste de Conduta (TAC) comprometendo-se a exigir dos fazendeiros 
comprovações de cumprimento da legislação ambiental. Todavia, essa proposta se deparou 
com o entrave logístico de que se estimava a existência de mais de 100 mil imóveis rurais 
que necessitariam de regularização ambiental, operação inviável para a realidade tecnológica, 
financeira e de pessoal da Secretaria de Meio Ambiente do Estado do Pará (SEMA-PA). Assim 
foi desenhado um processo gradual de regularização. 

O primeiro passo tinha o objetivo de cortar de imediato o elo entre a cadeia produtiva da pecuária 
e o desmatamento e os casos de trabalho escravo9, então a solução seria exigir que as propriedades 
que fornecessem carne para os frigoríficos estariam cadastradas no Cadastro Ambiental Rural 
(CAR). Esperava-se que com a transparência associada ao processo, isto é, com a divulgação 
pela internet do mapa georreferenciado e os dados do detentor do imóvel, se inibiria novos 
desmatamentos ilegais, a criação de gado em áreas já desmatadas e/ou ocupadas ilegalmente 
(i.e., UCs) e o cumprimento da legislação trabalhista. O segundo passo seria de recuperação 
de áreas desmatadas ilegalmente. Para isso os frigoríficos exigiriam dos pecuaristas a Licença 
Ambiental Rural (LAR). Para obter a LAR, o proprietário teria que cadastrar junto à SEMA-PA 
um plano de recuperação das áreas desmatadas ilegalmente. 

O Governo do Estado do Pará também foi arrolado no processo e concordou em assinar um 
compromisso com o MPF para acelerar a adoção de políticas públicas associadas à gestão 
ambiental, como o aparelhamento e a capacitação dos órgãos públicos ambientais e fundiários. 
Os municípios, por sua vez, também deveriam celebrar um pacto de controle do desmatamento 
com as organizações locais de produtores e envolver a sociedade civil. A logística de ação do 
município seria por meio da criação de um grupo de trabalho e adoção de práticas de monitoramento 
e verificação em campo do desmatamento ocorrido em seu território. Os municípios que não 
estivessem na lista dos que mais desmatavam – ou os que se comprometessem a sair da lista 
em um ano – poderiam beneficiar seus produtores com o prazo concedido para a adequação 
ambiental dos imóveis e atividades rurais.

O novo governo do Estado do Pará, que iniciava o mandato em janeiro de 2011, desejava muito 
demonstrar a adoção de uma agenda positiva na área ambiental em contraponto à administração 
anterior de oposição política.  No rastro do acordos celebrados com MPF, municípios e o setor 

9 A pecuária e a exploração de madeira na Amazônia são atividades intensamente associadas ao trabalho escravo (ver 
mais informações em http://reporterbrasil.org.br/trabalho-escravo/ e http://portal.mte.gov.br/trab_escravo/plano-
nacional-para-erradicacao-do-trabalho-escravo.htm).
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produtivo, foi proposta a criação do Programa Municípios Verdes, cuja primeira condição de 
adesão foi justamente a assinatura pelo município do Termo de Compromisso junto ao MPF. 

O fundamento principal do PMV foi nos pactos locais (i.e., municípios) e nas parcerias. O 
pacto garante o envolvimento da sociedade local no tema, fortalecendo a compreensão de que o 
desmatamento não é mais sinônimo de desenvolvimento, ainda mais em um crescente cenários 
de que a falta de regularidade ambiental importa em sérias limitações de acesso ao mercado 
e ao crédito. As parcerias, por sua vez, asseguram a continuidade e complementariedade do 
programa, que não depende de um único órgão ou ente governamental. Dessa forma, produtores 
rurais, prefeituras, ministério público, sindicatos e entidades de classe, ONGs, órgãos ambientais, 
fundiários e de apoio à produção se uniriam em torno de agendas locais para enfrentar problemas 
concretos.

Assim, ainda que o PMV tenha sido instituído no nível subnacional, ou seja do Estado, sua 
operacionalização no nível municipal é que o faz um caso concreto para a análise e avaliação da 
governança florestal. Municípios também devem ter solução de continuidade de gestão para o 
próximo ano já que não terão eleições para seus governantes. 
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2EXPLORAÇÃO E COMÉRCIO DE 
MADEIRA NATIVA NO BRASIL

Uma vez explicado, no Capítulo 1, o contexto político e social da governança florestal no Brasil, é 
necessária uma análise mais especifica das questões que influenciam mais diretamente a produção 
e comé uma vez explicado, no Capítulo 1, o contexto político e social da governança florestal no 
Brasil, é necessária uma análise mais especifica das questões que influenciam mais diretamente a 
produção e comércio de madeira no Brasil, desde a exploração, passando pelo processamento, até 
o consumo interno e externo. Todavia, ainda que se incluam algumas informações sobre plantações 
de exóticas, o enfoque principal é na produção de madeiras nativas na Amazônia. 

2.1  Polos madeireiros

Antes da intensificação do avanço da fronteira madeireira para a Amazônia, na década de 70, a 
atividade madeireira na região ocorria quase que exclusivamente na áreas de várzea, ao longo dos 
rios e estuários (Barros e Uhl 1995). Essa atividade, que foi considerada por um tempo como de 
baixo impacto, por ser extremamente seletiva (Uhl et al. 1998), na verdade, adquiriu, nas últimas 
décadas, um padrão sistemático de devastação de espécies valorizadas pelo mercado. A exploração 
de Virola surinamensis exemplifica esta situação. Esta espécie madeireira, utilizada para laminação 
e serrada para construção, foi intensamente explorada e exportada de meados da década de 50, 
quando foi “descoberta” nas ilhas do estuário do Pará, até a sua extinção comercial nos anos 90 
(Mousasticoshvily Jr. 1991). 

A partir da década de 1970, com a construção de estradas de acesso na Amazônia, a exploração 
madeireira mudou-se para a terra firme e as serrarias se instalaram nos centros urbanos criados 
ao longo das rodovias, formando o que o IMAZON qualifica de “polos madeireiros” (SFB/
IMAZON 2010). “Esses polos ocorrem em áreas que concentram serviços, infraestrutura (energia, 
comunicação, saúde e sistemas bancários) e mão-de-obra disponível. Uma localidade é considerada 
um polo madeireiro quando o volume de sua extração e consumo anual de madeira em tora é igual 
ou superior a 100 mil metros cúbicos” (Verissimo et al. 1995). Complementarmente, no mesmo 
estudo, o IMAZON descreve o conceito de “zonas madeireiras” que é um aglomerado de polos 
madeireiros com produção madeireira significativa para a região ou Estado, seguindo padrões 
geográficos com as seguintes características em comum, como: 

• Histórico de colonização e tempo (anos) da exploração madeireira; 

• Tipos de floresta (terra firme e várzea) e abundância dos recursos florestais disponíveis na região 
(influenciada diretamente pela proporção de floresta remanescente na região); e 

• Condições de acesso (terrestre ou fluvial) e os custos de transporte de cada zona. Os custos de 
transporte são influenciados pela qualidade das estradas e pela distância da zona madeireira em 
relação aos centros consumidores de madeira (SFB/IMAZON 2010).
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Os polos e zonas madeireiras nas áreas de terra firme na Amazônia, todavia, seguem um padrão de 
ocupação e expansão coincidente com o arco do desmatamento. Conforme a fronteira agropecuária 
avança, muitas vezes capitalizada pela indústria madeireira, as frentes de exploração também 
migram. Entre os dois períodos analisados pelo IMAZON, 1998 e 2004, houve migração da 
atividade madeireira em direção ao oeste do Pará, sudeste do Amazonas e extremo noroeste do 
Mato Grosso (Lentini et al. 2005). Atualmente o arco do desmatamento já está instalado no norte 
de Rondônia e sul do Amazonas, onde operações do IBAMA, no início de 2013, constataram que 
os municípios nessa região formam a nova fronteira de ocupação humana e concentram as maiores 
áreas desmatadas pela expansão da atividade de pecuária.

O número e perfil das empresas que compõem os polos madeireiros também vêm mudando 
ao longo dos anos, conforme a maior ou menor escassez da matéria-prima e existência de 
mercado consumidor. Em 1998, foram mapeados 72 polos em toda a Amazônia Legal com 2.570 
empresas associadas. Em 2004, o número de polos passou para 82 e o número de empresas para 
3.132 (Lentini et al. 2005). Já outro estudo do IMAZON para o Serviço Florestal Brasileiro, de 
2009, mapeou a existência de produção madeireira em 192 municípios na Amazônia Legal, dos 
quais 75 foram categorizados como polos madeireiros com 2.226 empresas associadas (SFB/
IMAZON 2010). 

O Estudo do SFB/IMAZON (2010), que possui os dados mais atuais disponíveis por unidade 
federativa, situa o Estado do Pará como o maior produtor de madeira nativa na Amazônia (43,92%), 
seguido do Estado do Mato Grosso (30.92%) e Rondônia (15.93%). Esses três estados juntos detêm 
90.77% da produção total de madeira em toras na Amazônia que foi de 14.4 milhões de metros 
cúbicos em 2009. 

Figura 2: Produção de toras de madeira nativa na Amazônia em 2009 (%) 

Entre 1998 e 2004, a maioria (> 80%) das empresas madeireiras da Amazônia eram serrarias, e 
o restante era formado por laminadoras e fábricas de compensados (Lentini et al. 2005). Estudo 
recente da Associação Brasileira da Indústria de Madeira Processada Mecanicamente (ABIMCI) 

Fonte: SFB/IMAZON 2010
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contudo, classifica 90% das empresas madeireiras como pequenas e 10% como médias e grandes. 
As empresas de pequeno porte são aquelas que, em sua maioria, não controlam seu acesso aos 
recursos florestais, por não terem a propriedade e/ou direito de posse das florestas; as grandes 
empresas são, em sua maioria, “verticalmente integradas, ou seja são produtoras e consumidoras 
de madeira em tora e podem ou não estar integradas no processamento primário e secundário da 
cadeia produtiva” (ABIMCI 2013). 

As pequenas empresas, de acordo com a análise da ABIMCI (2013): 

• Tem alta dependência do mercado de toras (empresas consumidoras, mas via de regra não 
produtoras de madeira em tora);

• Tem baixo nível e capacidade de investimento e qualidade tecnológica (equipamentos antigos);

• Tem um negócio principalmente familiar com carga tributária reduzida;

• Produção de múltiplos produtos, principalmente voltados ao mercado interno (regional e 
nacional;

• Qualidade variável do produto (geralmente serrado, seco ao ar, não seco em estufa).

Mas ainda assim, essas pequenas empresas são responsáveis por um grande número de empregos 
e alimentam a economia da região Amazônica e do País. Em 2012, todos os segmentos do setor 
florestal, em todo o Brasil, empregavam 735.730 trabalhadores, com um crescimento de quase 29 
mil postos de trabalho em relação ao ano anterior (ABIMCI 2013). O desempenho positivo do setor 
florestal nesse período, em todos os segmentos, não ocorreu, por exemplo, na agropecuária que 
teve uma retração de 19.500 postos de trabalho (MTE 2013). 

Figura 3: Número de empregos formais por segmento do setor florestal

Todavia, essa criação de empregos  não está ocorrendo na Amazônia. Análise da ABIMCI de dados 
de 2012 demonstra que a maior parte das indústrias do setor florestal estão nas região sul e sudeste 
(i.e., não produtoras), que juntas concentram 65% das unidades de processamento de madeira. Na 
região Norte, que pode ser considerada como sobreposta com a Amazônia Legal, somente estão 
11% desses empreendimentos. Até a região Nordeste, que também não é produtora detém 14% 
desses empreendimentos.

Fonte: ABIMCI 2013
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Figura 4: Percentual de Industrias Madeireiras por Região do Brasil em 2012

Não bastando a concentração das indústrias madeireiras em outras regiões do Brasil, na Amazônia, 
de acordo com estudo do SFB/IMAZON (2010), o nível de processamento vem diminuindo ao 
longo dos anos..

Figura 5: Nível de processamento de madeira na Amazônia

A comparação dos dados para os anos de 1998, 2004 e 2009 mostra que, ao longo dessa década, 
o volume de madeira que somente recebeu o mínimo de beneficiamento cresceu e o percentual 
de  processamento que agregaria mais valor (i.e., laminação, fabricação de compensado e 
beneficiamento de subprodutos)   diminuiu. Esse direcionamento do processamento se explica pelo 
fato de que a alta carga tributária que incide sobre o setor madeireiro está gerando uma situação em 
que quanto maior o processamento, menor a margem de lucro, até a um ponto que a fabricação de 
certos produtos só gera prejuízo. Produtores de madeira na região declaram que: “o melhor negócio 
é vender toras para terceiros”10.

10  Conversas com concessionários e produtores de áreas privadas.

Fonte: ABIMCI 2013

Fonte: SFB/IMAZON 2010
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A venda de toras para terceiros é também o negócio preferencial das áreas denominadas como de 
Manejo Florestal Comunitário (MFC). Nessas iniciativas muitas vezes, a exploração é baseada em 
contratos (formais ou informais) entre lideranças das comunidades (nem sempre com o endosso 
dos demais) e empresas madeireiras. Essas comunidades, como o elo mais fraco da cadeia e, muitas 
vezes, carecendo de capacidade gerencial e técnica, se vêem à mercê de práticas ilegais, pela venda 
de créditos de exploração, retirada de madeira em áreas não autorizadas ou pelo uso da mão de obra 
familiar ou local de maneira informal.

Para fechar essa análise sobre polos madeireiros do Brasil, ainda que o enfoque principal seja na 
madeira nativa da Amazônia, não se pode ignorar a crescente contribuição do setor de plantadas 
para a produção e consumo de produtos florestais que não celulose e papel. 

As plantações de árvores no Brasil se concentram principalmente em dois estados da região Sudeste 
(Minas Gerais e São Paulo), nos três estados da região Sul (Paraná, Santa Catarina e Rio Grande do 
Sul) e em um estado do Nordeste (Bahia).

Figura 6: Áreas de plantio de espécies exóticas no Brasil por estado

O plantio de Eucalipto no Brasil foi iniciado nos primeiros anos do século 20. Os primeiros plantios 
em escala comercial foram para suprir a demanda de lenha para combustíveis das locomotivas e 
dormentes para trilhos da Companhia Paulista de Estradas de Ferro (Mora e Garcia. 2000). Na 
década de 60, com os incentivos fiscais do Fundo de Investimento de Setores Indu striais (FISET) os 
plantios de Eucalipto foram estendidos para as regiões mais centrais e para o sul do País, inclusive, 
substituindo florestas nativas (Fanzeres 2005).  Presentemente, Minas Gerais detém a maior área 
plantada com essa espécie (1,4 milhões de hectares). Minas Gerais, São Paulo e Bahia juntos detêm 
60% da área plantada de Eucalipto no Brasil. Os plantios de São Paulo suprem, preferencialmente, as 
indústrias de celulose e papel, como também os plantios na Bahia. Já as plantações de Minas Gerais 
são, em sua maioria, destinadas a produção de carvão para suprir a indústria siderúrgica local. 

Fonte: ABRAF, citado em SFB 2013
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As plantações de Pinus no Brasil foram iniciadas em meados da década de 40. Os primeiros plantios de 
Pinus foram no sul do País onde, até o presente, se concentram. Os três estados da região Sul (Paraná, 
Santa Catarina e Rio Grande do Sul) detém quase 85% dos plantios com esse gênero botânico. O Pinus 
também é utilizado no Brasil para a fabricação de celulose e papel, mas vem aumentando o uso desse 
gênero como madeira serrada para construção, fabricação de móveis e embalagens. Também se utiliza, 
de maneira crescente, Pinus para a fabricação de compensado (ABIMCI 2013).

2.2  Marco legal da exploração e processamento, transporte 
e comercialização de madeira da Amazônia 

O Brasil é amplamente abastecido de leis e normas, principalmente na área ambiental. Uma explicação 
para essa situação é que as diretrizes de como fazer certo  surgem de maneira paliativa para resolver 
situações de fato de danos ambientais. Porém o Brasil também tem uma tradição de “leis que não 
pegam”, ou seja, existem no papel mas não são seguidas por ninguém. Essa situação parece ser derivada 
da mesma situação de excesso de leis e normas, que muitas vezes se sucedem e/ou se sobrepõem, 
criando, de maneira oposta ao desejado, uma situação de insegurança jurídica. Essa insegurança 
jurídica leva também à uma intensa judicialização por parte daqueles que causam danos ambientais, na 
busca pela impunidade ou ao menos protelamento dos processos. O percentual de multas emitidas pelo 
IBAMA que geram punição ou arrecadação é em torno de 1% (Correio Braziliense 2011). 

A seguir são descritos os principais marcos legais que afetam desde a produção até a comercialização 
de madeira da Amazônia. Para organizar as informações os marcos legais foram agrupados de 
acordo com sua maior proximidade: como manejo florestal com o processamento e transporte com a 
comercialização.

2.2.1 Marco legal do manejo florestal e do processamento
No Brasil,  o histórico de adoção de regras e diretrizes para a extração de madeira data da época 
da colonização Portuguesa para exploração do Pau Brasil (Caesalpinia echinata) na Mata Atlântica 
(Castro 2002). Porém, na Amazônia, regras e regulamentações sobre o manejo florestal de espécies 
nativas datam de apenas 27 anos. O Código Florestal de 1934 (Lei no. 23.793/1934), o primeiro do 
Brasil independente de Portugal, não fazia menção específica à regras para exploração de florestas 
nativas. O segundo Código Florestal de 1965 (Lei no. 4.771/1965) já fazia menção às florestas nativas 
e ao seu manejo, mas as diretrizes técnicas deveriam vir por meio de legislações complementares.

Em 1977, de acordo com estatísticas do IBGE, a Amazônia iniciava sua participação no mercado de 
madeira nativa no Brasil, contribuindo com cerca de 14% da produção nacional. É também desse ano 
o primeiro plano de manejo florestal na Amazônia registrado no IBDF. Em 1980, o segundo plano de 
manejo florestal da Amazônia foi aprovado. Em 1984, um terceiro plano de manejo também entrou 
em operação. Até então, contudo, não haviam regras ou diretrizes oficiais sobre como desenhar, 
implementar, conduzir e/ou monitorar esses empreendimentos. 

Quase 20 anos após a publicação do Código Florestal de 1965 (Lei no. 4.771/1965), em resposta à 
crescente pressão sobre a produção de madeira nativa no Brasil, agora já prioritariamente oriunda 
da Amazônia, foi dado início à um ciclo de leis referentes ao manejo florestal (IBAMA 2007). Em 
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1986 foi publicada a primeira regulamentação (Portaria IBDF no. 486/86-P/1986) referente à regras 
de manejo florestal. Nesse ano foram aprovados mais quatro plano de manejo. Em 1987, o número de 
planos aprovados subiu drasticamente para mais de uma centena de iniciativas. Em 1989, a Amazônia, 
de acordo com o IBGE, já fornecia cerca de 70% das necessidades de madeira nativa do Brasil. 

Em 1991 foi publicado o primeiro conjunto de diretrizes mais completas sobre como implementar 
e conduzir planos de manejo florestal na Amazônia (Instrução Normativa IBAMA no. 80/1991). A 
partir daí até a presente data, em espamos de tempo, o governo já criou 50 peças legais que, direta 
ou indiretamente, estabelecem regras que afetam as práticas de manejo florestal na Amazônia 
(Hummel 2001). Inicialmente mais espaçados temporalmente, como quando, em 1994, foi lançado um 
refinamento técnico das normas de manejo florestal (Decreto 1.282/1994) e a primeira regulamentação 
do Artigo 15 do Código Florestal de 1965. Quatro anos depois, em 1998, uma nova norma foi lançada 
(Decreto no. 2.788/98) com uma grande modificação da norma anterior  e também se propondo a 
regulamentar o Artigo 15 do Código Florestal de 1965 com novas diretivas técnicas sobre o manejo 
florestal de uso-múltiplo. 

Mas essa legislação, descrita acima, também não foi a definitiva sobre o tema e logo em seguida, 
outras quatro normas (Instruções Normativas do IBAMA (IN) do no. 4, 5 e 6/1998 e IN MMA no. 
1/1999) foram publicadas com diretrizes para o manejo florestal comunitário, plano de manejo florestal 
simplificado, plano de manejo florestal em larga escala e regras específicas para o manejo de Virola 
surinamensis. Nessas quatro novas normas ocorreu uma evolução das diretrizes de manejo florestal 
para a Amazônia porque a legislação passou a abranger as diversas características sócio-econômicas e 
ambientais locais. 

Com o laçamento do PPCDAM, em 2003, como mencionado anteriormente, foi lançado o SISPROF. 
Também nessa linha de ação de prover informações para as estratégias de comando e controle foi 
aprovado no CONAMA a Resolução no. 379/2006 que determinava qual o conteúdo e procedimentos 
para a implementação de uma base de dados sobre a gestão florestal. O sistema a ser desenvolvido 
e gerido pelo Serviço Florestal Brasileiro (i.e., Sistema Nacional de Informações Florestais – SNIF) 
também deveria ser de acesso público pela internet por meio do Portal de Gestão Florestal.

No entanto, as preocupações da sociedade brasileira em relação a Amazônia não estavam limitados a 
questões ambientais. Se buscava uma solução para o aumento das denúncias sobre os casos de trabalho 
escravo verificados nas operações de exploração madeireira e, assim, estar em conformidade com os 
Princípios e Critérios da Certificação Florestal. Em resposta, o Ministério do Trabalho e Emprego 
(MTE) aprovou uma regulamentação sobre as condições de segurança e de saúde de atividades, 
entre outras, relacionadas à operações de manejo florestal (Portaria MTE no. 86/2005 e Norma 
Regulamentadora (NR) no. 31). 

Em uma resposta complementar, em 2006, o IBAMA divulgou um guia de campo para a realização 
de avaliações de planos de manejo florestal por seus técnicos que incluíram um indicador sobre as 
condições de emprego e trabalho (IBAMA. 2006). Porém, em 2006, a responsabilidade do IBAMA 
sobre a aprovação e monitoramento dos planos de manejo florestal foi limitada às áreas de concessões 
florestais federais ou maiores que 150 mil hectares. Todas as demais áreas, privadas ou de concessões 
estaduais, passariam a ser de responsabilidade das respectivas OEMAs no estado de localização desses 
empreendimentos. 
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Em 2006 também foi o ano de lançamento do Documento de Origem Florestal (DOF) em 
substituição à ATPF. Dentro do processo de descentralização esse mecanismo de controle da 
origem, do transporte e comercialização de madeira da Amazônia também foi facultado aos Estados. 
O descritivo detalhado desse processo será apresentado no item adiante sobre o marco legal do 
transporte e comercialização de madeira da Amazônia. Nesse mesmo ano, o MMA publicou novas 
orientações técnicas para elaboração, implementação e monitoramento de planos de manejo florestal 
(Instrução Normativa MMA no. 5/2006). Essa regulamentação foi complementada pelo IBAMA 
com uma norma de como seus técnicos deveriam analisar e aprovar os planos de manejo florestal 
(Norma de Execução IBAMA no. 01/2007).  Três anos depois, essa norma do MMA se tornou a 
Resolução CONAMA no. 466/2009, obrigando à todas as OEMAS adotarem essas diretrizes quando 
analisando e aprovando planos de manejo florestal.

Para finalizar essa análise do marco legal de maior importância para o manejo florestal na Amazônia 
é necessário se fazer menção às modificações do Código Florestal de 1965 que ocorreram com a 
publicação do Novo Código Florestal (Lei no. 12.651/2012, modificada pela Lei no. 12.727/2012). 
A análise do MMA das diretrizes aprovadas (Medeiros de Deus. 2012) identificaram as situações em 
que os proprietários privados terão que estabelecer a recuperação de áreas desmatadas ilegalmente 
que, será com espécies nativas, mas podendo ser utilizado, de maneira intercalada, um percentual 
de até 50% de espécies exóticas. A recomposição do passivo ambiental, por uma perspectiva 
conservadora, ou seja, do mínimo necessário para sanar as pendencias das propriedades privadas 
em todo o Brasil, é estimada em um total 33,18 milhões de hectares. Parte dessas áreas relativas às 
Reservas Legais (18,38 milhões de hectares) são passíveis de manejo florestal.

O marco legal sobre o processamento de madeira é também de grande importância para o 
entendimento dos gargalos do setor. A maior parte das toras (61%) processadas na Amazônia é 
comprada por serrarias junto a terceiros, e não retiradas diretamente por elas na floresta. As serrarias 
compõem o ponto de partida na cadeia de transformação da madeira até adquirir a forma de produtos 
finais tal como conhecemos em nossas casas, como móveis, portas e janelas (Adeodato et al. 2011).

O marco legal para licenciamento de unidades processadoras de madeira também é falho e 
contraproducente para a garantir o uso sustentável dos recursos florestais. Estudo recente, 
comissionado pelo Serviço Florestal Brasileiro (Fanzeres 2013), documentou e analisou, pela 
primeira vez, a situação existente nos oito estados da Amazônia (i.e., Acre, Amapá, Amazonas, 
Maranhão, Mato Grosso, Pará, Rondônia e Roraima). Esse estudo identificou os seguintes problemas: 

• As unidades processadoras de madeira e os procedimentos administrativos nas OEMAS que 
licenciam seu funcionamento carecem de adequada avaliação por parte do governo federal.

• Em todos os estados da Amazônia analisados, foi identificado um número diverso e exagerado 
de normas vigentes, estaduais e federais, pouca transparência, acesso precário ou inexistente às 
informações, e falta de padronização nos procedimentos para licenciamento das indústrias de 
processamento de madeireira.  A falta de manuais com diretrizes técnicas é comum na maioria 
dos estados.

• A inexistência de uma norma geral ou marco legal nacional de referência para o licenciamento das 
unidades processadoras implica na existência de procedimentos e regras diversas entre os estados 
da Amazônia. 
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• Ainda que a Resolução CONAMA 411/2009 estabeleça algumas diretrizes para as vistorias 
e fiscalizações na indústria, não é utilizada ou é utilizada de maneira parcial pela maioria dos 
técnicos das OEMAs.

• Mas as unidades processadoras são pouco ou nada fiscalizadas pelas OEMAS, tanto antes do 
licenciamento como durante o funcionamento, e quando o são os critérios utilizados são poucos 
rigorosos com relação à origem do insumo florestal, renovação de licenças e comprovação de 
funcionamento com vistorias periódicas. 

• As OEMAs não utilizam mecanismos de cruzamento e checagem de informações sobre o histórico 
das empresas, o que acarreta à constituição e desconstituição de empresas com cadastros jurídicos 
distintos, mas mesmos sócios, ou localizadas nos mesmos endereços, todas, em sua maioria, com 
lastro de ilegalidades ambientais e fiscais.  

• Em conclusão, o atual sistema de licenciamento de indústrias de processamento de madeira não 
favorece o combate à ilegalidade e, consequentemente, não atua no sentido de favorecer as práticas 
de manejo florestal.

Às deficiências do licenciamento de unidades processadoras de madeira se soma problemas existentes 
na legislação do DOF em relação à taxa de conversão de tora para madeira serrada que fixa em 45% 
de rendimento. Raramente a produtividade de uma empresa atinge essa eficiência de processamento, 
ocorrendo, de maneira geral, uma “sobra” de 10% a 20% de volume nos estoques que eventualmente 
tiveram uma entrada legal no sistema. Essa margem de créditos virtuais leva à possibilidade de 
“esquentamento” de madeira, descrita atualmente como a “falsa legalidade”.

2.2.2 Marco legal do transporte e comercialização
a preocupação com o controle do transporte e comercialização de madeira produzida na Amazônia 
começou quando as vistorias dos planos de manejo existentes na região mostraram que havia um total 
descontrole sobre o volume que era declarado como originário dessas áreas. O DOF, foi idealizado a 
partir das lições aprendidas com a ATPF e basicamente com a crença de que um sistema eletrônico, 
transparente e impessoal, seria suficiente para sanar e coibir os problemas existentes com falhas e 
fragilidades do sistema anterior. A utilização do sistema DOF foi vinculada com o registro do usuário 
em uma base de dados informatizada gerenciada pelo IBAMA, o Cadastro Técnico Federal (CTF) 
também obrigatório para todos aqueles que desenvolvessem atividades com potencial poluidor e 
também para proprietários de motosserras.

Mas a Resolução CONAMA no. 379/2006 havia criado a possibilidade de que com o processo de 
descentralização os Estados adotassem sistema próprio de controle do transporte e comercialização de 
produtos florestais. Com essa abertura o Estado do Ceará resolveu adotar uma versão local do DOF; 
e os Estados do Pará, Mato Grosso, Maranhão e Rondônia escolheram adotar o Sistema SISFLORA, 
desenvolvido por uma empresa privada. Em 2008, o Estado de Minas Gerais resolveu também pela 
adoção de sistema próprio com o vínculo opcional com o CTF. 

Em qualquer um desses sistemas, no âmbito federal ou estadual, o conceito de controle foi baseado 
em três premissas: 1) a emissão de uma autorização de exploração por meio de manejo florestal ou 
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permissão de desmatamento (i.e., dentro dos percentuais permitidos)  e inclusão dos créditos em um 
banco de dados; 2) a transferência de créditos por meio de ofertas de comercialização e a respectiva 
aceitação e emissão do documento de transporte, incluindo a devida identificação de todas as partes 
envolvidas; e 3) a fiscalização por meio da verificação de uma correlação correta entre estoques físicos 
e de crédito no sistema (tanto para o vendedor como para o comprador) e da veracidade do documento 
de transporte emitido durante seu uso. O banco de dados eletrônico teria seu conteúdo disponível 
por meio da internet e os documentos de transporte seriam emitidos diretamente pelos indivíduos 
ou empresas que realizavam a transação. Além do mais, pela Resolução CONAMA no. 379/2006, 
todos os sistemas desenvolvidos de maneira paralela teriam que adotar a mesma estrutura básica de 
informação do DOF e se integrar totalmente com o sistema federal para o intercâmbio de dados.

Assim, o primeiro desafio para o DOF seria garantir a integração dos sistemas no nível dos estados 
(DOFs ou os independentes), dentro de uma base de dados única a nível federal. Para garantir o 
intercâmbio de informações, em dezembro de 2006, o IBAMA assinou Acordos de Cooperação com 
o Pará, Rondônia, Mato Grosso e Maranhão que decidiram usar um sistema em separado que também 
gerava um controle em separado dos créditos e emissão de documentos de transporte de produtos 
florestais com origem no seu território. Em 2009, o Maranhão migrou de volta ao Sistema DOF devido 
à um acúmulo de denúncias de fraudes. Em 2011, Rondônia fez o mesmo, pelas mesmas razões. Em 
2012, também o Ceará retornou ao DOF gerido pelo Governo Federal.

O segundo desafio foi o reforço das medidas de fiscalização. Uma vez que os documentos de transporte 
emitidos por aqueles que realizavam transações deveriam ser espelhos da informação registrada na 
base de dados informatizada, a fiscalização das vias de transporte, dos locais de processamento e de 
comercialização iria garantir o cumprimento das obrigações legais por parte dos utilizadores dos sistemas. 

O resultado esperado da adoção do DOF seria impedir a exploração ilegal e consequentemente o 
desmatamento na Amazônia. Todavia, em 2008, o Tribunal de Contas da União (TCU), cumprindo o 
seu papel de verificação sobre a implementação de projetos governamentais, selecionou o DOF para 
análise e constatou sérias falhas no sistema. A auditoria que foi realizada enfocou em quatro aspectos 
do sistema: 1) confiabilidade dos créditos inseridos na base de dados informatizada do DOF; 2) 
segurança, consistência e confiabilidade do sistema informatizado contra violações e fraudes; 3) 
dificuldades dos usuários para adotar o sistema; e 4) capacidade de fiscalização do IBAMA e da sua 
articulação com outras instituições governamentais, tanto dos órgãos do SISNAMA e de fiscalização 
(ou seja , Polícia Federal, Polícia Rodoviária Federal, Receita Federal, etc.). 

O relatório resultante (Acórdão TCU no. 309/2009), lançado em 2009, é um descritivo detalhado de todos 
os problemas básicos enfrentados pelo sistema DOF e que, em sua maioria, ainda aguardam solução. Foi 
detectado pelo TCU, entre outras questões: problemas com fraudes na inserção de créditos de planos de 
manejo ou autorizações de desmatamento; falta de mecanismos de registro das operações realizadas pelo 
diferentes usuários; possibilidade de transações falsas de comercialização onde só ocorre a transferência 
de crédito para aqueles que precisam legalizar madeira de origem ilegal (i.e., “falsa legalidade”) 
(Adeodato et al. 2011); dependência do sistema em prestadores de serviço externos sem possibilidade 
de punição por práticas inadequadas; o CTF sendo capaz de registrar informações falsas (i.e., CPFs e 
CNPJs) e/ou incompletas para localização dos usuários; falta de um sistema de alertas para operações 
fora do padrão como tempo de transporte da carga incoerente com as distancias declaradas ou DOFs 
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emitidos de regiões consumidoras para regiões produtoras; falta de cruzamento das informações do DOF 
com outros sistemas da administração pública como Receita Federal e do Departamento Nacional de 
Transito (DENATRAN) que permitiria a identificação de fraudes de sonegação fiscal por declarações 
falsas de volumes comercializados e/ou valores pelos quais a madeira está sendo vendida; e ainda sem 
esgotar toda a lista de problemas detectados pelo TCU a inexistência de canais eficientes para atender 
aos usuários tanto operadores (i.e., detentores de planos de manejo e comerciantes de madeira), como 
também técnicos das OEMAs.

O TCU fez recomendações, que na verdade são diretivas, ao IBAMA para que os problemas detectados 
fossem sanados. Algumas deliberações foram destinadas ao Serviço Florestal Brasileiro quanto à 
implantação do Portal da Gestão Florestal, que deveria consolidar as informações referentes aos estados. 
Mas, em 2011, quando foi realizado monitoramento de rotina sobre a implementação das deliberações, 
foi constatado que “após 28 meses da publicação do Acórdão, das 56 recomendações/determinações 
endereçadas ao IBAMA, CONAMA e Serviço Florestal Brasileiro, 78,57% ainda se encontravam em 
atendimento ou não foram atendidas. Apenas 8 deliberações foram plenamente atendidas e 4 foram 
consideradas como não mais aplicáveis” (TCU 2012).

O IBAMA diante dos problemas do DOF criou um Comitê Técnico de Avaliação dos Sistemas de 
Controle Florestal com participação do Ministério do Meio Ambiente, Serviço Florestal Brasileiro, Polícia 
Ambiental de São Paulo, Polícia Rodoviária Federal, Secretaria de Assuntos Estratégicos da Presidência 
da República e organizações não governamentais e do setor privado. Como resultado das inúmeras 
reuniões desse grupo, em dezembro de 2013 o IBAMA publicou a Instrução Normativa no. 21 incluindo: 
aprimoramentos na descrição de produtos florestais; obrigatoriedade de pré-cadastro dos veículos que 
fazem transporte de produtos florestais; redução no prazo de validade do período de transporte e ajustes 
de acordo com as distancias declaradas; modificações nos procedimentos de importação e exportação; 
alterações nos coeficientes de rendimento do processamento e uso de certificação digital para todas as 
operações de compra e venda de madeira.

Dos sistemas independentes, o que merece destaque e o do SISFLORA, por ter sido adotado pelos 
principais Estados produtores de madeira da Amazônia e ainda assim é pelo fato de que o Pará e o Mato 
Grosso, maiores produtores de madeira na Amazônia ainda o utilizarem.

O SISFLORA, buscando atender as regras estabelecidas na Resolução CONAMA no. 379/2006, mas 
também aos interesses de produtores de madeira na Amazônia, incorporou à sua estrutura aspectos 
positivos e negativos. Por exemplo, a base de dados do cadastro do SISFLORA ainda que abrangente 
em termos de quantidade de campos de informação era extremamente falha ou provia informações 
falsas, principalmente quanto à localização geo-referenciada dos empreendimentos. Por outro lado, 
um dos aspectos positivos do SISFLORA foi a criação de um módulo de auditoria, que ainda que com 
acesso limitado à pessoas autorizadas pelas OEMAS, passou a permitir a possibilidade de cruzamento de 
informações, geração de relatórios pelos usuários e manutenção de um registro das operações feitas no 
sistema com alertas sobre atividades fora do usual. 

Devido o SISFLORA ter sido adotado pelos estados produtores de madeira, esse sistema foi objeto de 
intenso escrutínio, tanto por parte da sociedade civil como por parte da Policia Federal e dos Ministérios 
Públicos (federal e estaduais). Em consequência, o SISFLORA incorporou uma série de melhorias e 
acabou, em muitos aspectos, se tornando um sistema melhor que o DOF e servindo de balão de ensaio 
para as mudanças que o DOF acabou por incorporar. Todavia,  não se pode dizer que o SISFLORA seja 
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à prova de fraude, mas que, em comparação com o DOF, incorporava muito mais avanços tecnológicos. 
Também já está desenhada e divulgada uma nova versão do SISFLORA  que irá incorporar informações de 
rastreamento individual das toras e fazer conexão automática entre a emissão do documento administrativo 
(GF) e o documento fiscal (Nota Fiscal Eletrônica -NFE). Esse quesito eliminaria a sonegação fiscal 
praticada por muitos no setor florestal a qual serve também para alimentar o “caixa dois” (recursos não 
declarados) das campanhas eleitorais. Mas falta ainda que seja desenvolvido o link entre o SISFLORA e 
o sistema de registro do andamento dos processos de licenciamento – SIMLAM, para que se possa cruzar 
os dados de localização dos empreendimentos com os dados de autorização de explorações. 

Desses novos componentes do SISFLORA, a rastreabilidade tem a possibilidade de gerar um melhor 
controle do volume de madeira que é processada a partir de uma origem conhecida, limitando a 
manipulação da taxa de eficiência para a inclusão de madeira ilegal. Também se obtendo informações 
mais confiáveis sobre o processamento de madeira nativa se pode promover a diminuição do desperdício. 
Estudo do SFB/IMAZON (2010) detectou que do processamento de 14,2 milhões de metros cúbicos 
de madeira em tora foi gerada uma produção de 5,8 milhões de metros cúbicos de madeira processada. 
O restante de 8,4 milhões de metros cúbicos foram categorizados como resíduos do processamento. 
Desse total, cerca de 1,6 milhão de metros cúbicos foram aproveitados na produção de carvão; outros 
2,7 milhões, na geração de energia; e 2 milhões, em usos diversos. Os 2,1 milhões restantes foram 
considerados resíduos, sem nenhum aproveitamento, os quais foram queimados ou abandonados 
como entulho. Por último, a  vinculação da GF com a NFE, de acompanhamento obrigatório em 
todos os transportes de produtos e subprodutos florestais, é um salto no combate à sonegação fiscal e a 
possibilidade de criminalização do ato de fraudar informações sobre o transporte e comercialização de 
madeira. O IMAZON, citado em publicação da Rede de Amigos da Amazônia (Adeodato et al, 2011), 
estimou em 2009 que, no Estado do Pará, a sonegação de impostos estaduais e federais pela madeira 
ilegal tivesse atingido 477 milhões de Reais. 

2.3 Desincentivos e incentivos para a legalidade e 
sustentabilidade da madeira nativa da Amazônia

A realidade do Brasil é que, em não existindo uma Política Florestal no País, os programas e estratégias 
governamentais que afetam positivamente as florestas são descoordenados e contraproducentes, 
praticamente não existindo incentivos para o desenvolvimento desse setor. Ainda mais grave é a 
existência de políticas governamentais para outros setores (i.e., agropecuária, hidrelétricas) incentivando 
a substituição de florestas por atividades consideradas mais produtivas. Para exemplificar esse cenário, 
serão apresentados três grandes gargalos da legalidade no setor florestal: a taxação tributária punitiva 
de atividades florestais, a burocracia excessiva dos órgãos governamentais para a aprovação de planos 
de manejo florestal e as dificuldades de acesso à crédito para o uso sustentável de recursos florestais.

2.3.1 Carga tributária do setor florestal
A produção de madeira legal e sustentável na Amazônia enfrenta uma pesada concorrência desleal da 
ilegalidade. A estimativa é que a madeira ilegal tem capacidade de atingir ao consumidor final por um custo 
de produção ao menos 50% mais barato. A madeira ilegal é mais competitiva porque primeiro não tem os 
custos de aquisição da terra, seja como propriedade particular ou como concessionário em áreas públicas; 
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em segundo lugar as operações de extração ilegal normalmente empregam de maneira informal quando não 
até fazem uso de mão de obra escrava; e para completar as operações ilegais sonegam tributos que no caso 
do setor florestal são um dos mais proibitivos da economia brasileira.

Estudo recente do Serviço Florestal Brasileiro analisou a carga tributária incidente sobre os produtos 
madeireiros. Foram analisados os tributos indiretos, entendidos como aqueles que incidem sobre o produto 
(Previdência Rural, PIS/Pasep e COFINS, IPI, Imposto de Importação e Exportação, Contribuições 
Trabalhistas, ICMS e ISS) e os diretos, aqueles que incidem sobre a empresa (Imposto de Renda da Pessoa 
Jurídica – IRPJ e Contribuição Social Sobre o Lucro Líquido – CSLL). Também foi detalhado o ICMS dos 
estados componentes da Amazônia Legal no que concerne aos produtos madeireiros (Carmélio 2013).

O cenário de referência do perfil predominante das empresas madeiras na Amazônia mostrou que a carga 
tributária do setor é de cerca de 31%. Neste cenário foi considerado que as empresas de exploração e 
de beneficiamento não são cooperativas, que não estão enquadradas como agroindústrias e que a venda 
(madeira serrada e compensados) é feita exclusivamente para o mercado interno (SP). Níveis maiores de 
agregação de valor ao produto,  dependendo do modelo negócios adotado, possivelmente culminarão em 
cargas tributárias maiores.. Esse seria o caso de uma opção  pela comercialização exclusiva no Estado de 
São Paulo. Uma publicação da Rede de Amigos da Amazônia (Adeodato et al. 2011) registra que na maioria 
dos estados do Brasil, os sub-produtos florestais tem ICMS de 12%, mas em São Paulo é cobrado 18% e 
como resultado, muitas empresas acabam migrando para materiais alternativos, às vezes mais nocivos ao 
meio ambiente, como ferro e substitutos de PVC.

O Estudo do SFB (Carmélio 2013) aponta possíveis caminhos para desoneração tributária e 
incentivos ao  setor: 

• “A desoneração completa do ICMS sobre o produto e sobre o transporte reduziu, de forma significativa, 
a carga tributária incidente no produto final em todos os casos, exceto nos casos em que o mercado 
era o exterior. Isto se deve ao fato de que os produtos destinados ao exterior já são isentos do ICMS. 

• A desoneração completa do PIS/PASEP e da COFINS reduziu a carga tributária no produto final, 
exceto nos casos em que o produto é exportado e no caso de cooperativa. No primeiro caso, não 
houve redução porque o PIS/COFINS já é isento quando o destino é a exportação. No segundo caso, 
foi devido ao fato de o PIS/PASEP e COFINS de cooperativas já é reduzido a zero, pois a receita 
proveniente do beneficiamento de matéria-prima de cooperados não compõe a base de cálculo do 
referido tributo.

• A desoneração completa do IPI reduziu a carga tributária no produto final, exceto nos casos em que o 
produto fora exportado e no caso real. Nos casos de exportação, o IPI é suspenso e se torna alíquota 
zero quando a operação em si (exportação) é realizada. No caso real, a empresa analisada é beneficiária 
da SUFRAMA/Zona Franca de Manaus e tem isenção do IPI sobre os produtos que beneficia. 

• A substituição do pagamento do Instituto Nacional de Seguridade Social (INSS) sobre a folha 
de pagamento (20%) por uma alíquota de 1,5% sobre o faturamento não resultou em redução 
significativa na carga tributária” (Carmélio 2013).

Essas conclusões se coadunam com a análise feita pelo Instituto de Pesquisa Ambiental da Amazônia 
(IPAM) sobre a necessidade de maior atenção à desoneração de setores como a pecuária com 
consequências para o aumento das emissões de GEEs pelo Brasil (Lima 2013). A escolha de setores 
altamente poluentes para o favorecimento fiscal está na “contramão da sustentabilidade” (Gesisky 
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2013).  Desonerações e/ou incentivos deveriam ser direcionados para o setor florestal para estímulo 
à produção sustentável de madeira na Amazônia, de maneira a gerar uma “discriminação positiva 
dos produtos madeireiros oriundos de madeira tropical de manejo florestal sustentável, em relação às 
demais formas de exploração” (i.e., ilegais e predatórias). Madeira e subprodutos florestais produzidos 
na Amazônia, na verdade, só passariam a receber um tratamento fiscal mais igualitário comparável 
à produtos produzidos em outras regiões do Brasil, como na região Sul e Sudeste, que tem carga 
tributária muito menor (Appy LCA Consultores e E2 Economia 2013). Também as dificuldades 
inerentes ao manejo florestal sustentável, sujeito à sazonalidade das chuvas na Amazônia, deveria ser 
reconhecidas e compensadas com simples inclusão de empreendimentos como as concessões florestais 
em mecanismos já existentes de incentivo à industrialização da produção na região (Carmélio 2013).

O IPI, atualmente de 5% e 10%, para a madeira e subprodutos, poderia ser zero para produtos 
florestais oriundos de planos de manejo florestal sustentável com garantia de origem; o PIS/PASEP e 
a COFINS (atualmente de 1,65% e 7,6%, respectivamente) poderiam ser reduzidos para 0% e 3.65% 
(conforme o grau de garantia da origem); e o ICMS de 12% atuais para entre 0% -7% (idem anterior).  
Incentivos como o enquadramento de concessionários florestais como agroindústrias estimulariam a 
industrialização da produção primária. 

Além do mais, ao substituir o pagamento do INSS mensal pelo pagamento de acordo com o faturamento, 
a sazonalidade da atividade florestal na Amazônia se resolveria. Com o pagamento de menos tributos 
na entressafra se poderia assegurar a estabilidade no trabalho de uma mão de obra que demanda 
treinamentos e capacitação, com benefícios para a empresa, para os empregados e para o governo que 
não teria que pagar direitos trabalhistas devidos a demissões nas entressafras (Appy LCA Consultores 
e E2 Economia 2013; Carmélio 2013).

A predominância de 90% de empresas de porte pequeno na cadeia produtiva da madeira (ABIMCI 
2013) tem consequências diretas no perfil de investimentos, qualidade tecnológica e capacidade 
da mão de obra (Santana 2009). Sem capital de giro disponível, essas empresas, muitas vezes, são 
estruturadas como negócios familiares, utilizando mão de obra sem vínculo formal. Essas relações 
de trabalho não seriam problema contudo, se houvessem mecanismos estabelecidos para distribuição 
igualitária dos benefícios. Mas normalmente o dono da empresa, patrão ou liderança familiar à 
frente do negócio, aufere a maior parte dos lucros. Essa estrutura informal também pode acobertar 
relações trabalhistas criminosas como trabalho escravo e utilização de mão de obra infantil. 

Essa informalidade da cadeia produtiva da madeira pode também se estender ao pagamento dos 
tributos devidos, de maneira involuntária, por desconhecimento ou incapacidade de honrar com 
os pagamentos devidos. Enquadrada nessa situação estariam aqueles segmentos desse setor, desde 
produtores até comerciantes, que se veem sob a carga tributária proibitiva associada à cadeia produtiva 
da madeira. Do mesmo modo, se enquadram nessa situação, muitos projetos comunitários, que até 
por orientação errada de agentes governamentais (Pontes e Pinto 2009), constituem associações para 
gerir projetos de manejo florestal e/ou serrarias, quando estas instancias, legalmente, não podem 
auferir lucro. O mecanismo correto seria a formação de cooperativas, mas dada a complexidade 
de sua criação, muitas comunidades conduzem os projetos por meio de Associações Comunitárias.

Outrossim, existem segmentos do setor florestal que se acostumaram a sonegar tributos voluntariamente, 
isto é, em que a sonegação é orquestrada. Essas ilegalidades fiscais podem ocorrer à revelia das 
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Secretarias de Fazenda dos estados ou com a participação de funcionários corruptos11. A proposta do 
SISFLORA II de vínculo do documento administrativo de transporte de madeira (i.e., GF) com a Nota 
Fiscal Eletrônica objetiva combater prática muito comum no setor florestal de declaração de espécies 
sendo transportadas de menor valor do que a carga real e também de declaração de um valor irrisório 
pelo metro cúbico de madeiras sabidamente de alto valor de mercado. 

Complementar a iniciativa do SISFLORA II da Secretaria de Meio Ambiente do Estado do Pará existe 
também a possibilidade de empoderamento da atuação cruzada de outros órgãos governamentais. No 
Estado do Mato Grosso e no Estado do Pará, as respectivas Agencias de Defesa Agropecuária - INDEA-
MT e ADEPARÁ, tem legislação no Mato Grosso – LC no. 235/2005 e no Pará - Lei no. 7392/2010) 
para o controle da origem da matéria prima florestal. Essas agencias tem o mandato para fiscalizar a 
documentação de transporte de madeira, quanto às espécies e volume transportado. Esses instrumentos 
legais foram criados para coibir a sonegação fiscal normalmente associada ao setor madeireiro. Mas, 
ainda que o cruzamento de informações, realizado por diferentes agências governamentais, possa 
levar a um maior controle da origem da matéria prima, é preciso que sejam estabelecidos mecanismos 
de cooperação para que não ocorra redundância de atuação com a OEMA levando à mais disputas 
judiciais pelo sonegadores.  

2.3.2 A máquina administrativa e o manejo florestal
A seção sobre o marco legal do manejo florestal na Amazônia ilustrou a insegurança jurídica em 
relação as regras aplicáveis ao uso sustentável da floresta. Ao longo dos anos, a sucessão de diretrizes 
oficiais sobre exploração, processamento, transporte e comercialização de madeira na Amazônia, foi 
ocorrendo em espaços de tempo tão curtos que os Engenheiros Florestaise detentores de planos de 
manejo, ou mesmo, os técnicos dos órgãos ambientais, não tomam conhecimento da legislação vigente.

Mas mesmo tomando conhecimento das normas sobre manejo florestal, a burocracia dentro dos órgãos 
ambientais, tanto federal como estaduais, emperra e solapa a vontade daqueles que querem utilizar a 
floresta de maneira sustentável. O tempo médio para aprovar um Plano de Manejo Florestal Sustentável 
(PMFS) é de 18 meses. Tanta demora na análise não se justifica, mesmo sendo o documento de um 
PMFS um calhamaço de papel, compilado de acordo com um longo roteiro, recheado de informações, 
quase sempre, obtidas de fontes secundárias, que são, geralmente, cortadas e coladas de um PMFS para 
outro. Depois de aprovado o documento principal, os detentores ainda tem que aguardar a emissão dos 
Planos Operacionais Anuais (POAs), com validade anual extensível por mais 1 ano, sem os quais não 
se pode dar início nem à operações preparatórias ao corte de árvores propriamente dito, como o corte 
de cipós e demarcação de estradas (Resolução CONAMA no. 406/2009). 

Esses entraves burocráticos em torno dos processos para aprovação dos PMFS criou uma cultura, de que 
Engenheiros Florestais são despachantes. Em consequência existem vários profissionais que adotam o 
modus operandi de “vender dificuldades para cobrar facilidades”. Essa mentalidade é ambiente fértil 
para corrupção tanto do lado de quem tenta aprovar os PMFS como por parte dos técnicos dos órgãos 
ambientais que analisam e decidem, nem sempre impessoalmente, a emissão da licença ou não. 

11 Ver notícias em: http://pjpontes.blogspot.com.br/2011/03/sonegacao-fiscal.html; http://www.ersadvocacia.com.br/
conteudo.php?sid=44&cid=43; http://www.midianews.com.br/conteudo.php?sid=24&cid=166629
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O cronograma dos órgão ambientais também não coincide com o cronograma das chuvas na 
Amazônia. Não é incomum um detentor de PMFS ser avisado pelo órgão, por ofício enviado por 
correio, que teve seu pleito aprovado às vésperas ou após o começo da estação chuvosa. Trabalhar 
durante as chuvas é inviável para aqueles que querem gerar baixo impacto na floresta ou aumenta os 
custos das operações daqueles que decidem sacrificar o investimento feito em estradas e tentar suprir 
os pátios com um estoque de toras que assegure o funcionamento das unidades de processamento 
com um mínimo de tempo viável de operação. 

Assim a sazonalidade também afeta aos trabalhadores tanto na floresta como nas unidades processadoras. 
A inconstância e insegurança do trabalho no setor florestal alimenta um círculo vicioso de busca de 
alternativas de renda por considerável parte da mão de obra que trabalha o mínimo período de seis 
meses para solicitação do seguro-desemprego. Durante o recebimento desse auxilio, o trabalhador 
pode prestar serviços para o mesmo patrão sem “carteira assinada”, isto é, registro no Ministério do 
Trabalho, e ganhar um pouco mais pela economia que o empregador tem com a diminuição de encargos; 
ou complementar os ganhos do auxílio-desemprego em atividades informais como construção civil ou 
extrativismo. E o caso aqui descrito é quando o trabalhador ainda tem alguma formalidade por seu 
serviço porque no setor florestal abundam casos de trabalho escravo e infantil.

Diante da falta de continuidade e/ou compromisso do empregador com a mão de obra e da mão de obra 
com o trabalho no setor florestal, investimentos em capacitação dos trabalhadores também são ínfimos 
e refletem diretamente na baixa qualidade dos serviços, como por exemplo: 

• Nos Inventários Florestais que não compilam as informações necessárias para o planejamento 
adequado de operações de baixo impacto porque a identificação botânica é equivocada ou inexistente 
para ao menos metade das espécies comerciais; 

• Na abertura de estradas e pátios onde não se adotam diretrizes técnicas adequadas ou mesmo são 
feitos com o uso incorreto dos equipamentos;

• No planejamento e condução da exploração que ainda incorporam um ou outro preceito das diretrizes 
de baixo impacto, mas a adoção tem variado e decaído com o decorrer dos anos (Monteiro et al. 2012). 
Além do mais, o planejamento é ainda feito com baixa adoção de tecnologia e não evolui para a adoção 
de técnicas de sistemas de informações geográficas para identificação e exclusão de áreas de proteção 
(i.e., APPs) e que também permitiriam uma menor perda das toras cortadas e esquecidas dentro da 
floresta (Figueiredo et al. 2010).

• Nas medições e registro das toras e na organização das bases de dados, importante tanto para o 
conhecimento do estoque como para alimentar o sistema de controle da saída do PMFS e de transporte 
até à primeira unidade de processamento e além (i.e., DOF e GF; ver adiante nessa seção);

• No processamento primário com alto nível de desperdício (que também é agravado pelo maquinário 
obsoleto ou defeituoso) e na fabricação de subprodutos, mal feitos e/ou com baixa agregação de valor.

A baixa capacidade da mão de obra também gera um alto índice de acidentes, desde a exploração 
até o processamento de madeira. Esse quadro é agravado pela resistência ao uso ou, por outro lado, 
a não disponibilização por parte dos empregadores de Equipamentos de Proteção Individual (EPIs). 
A legislação do Brasil no tema (Norma Regulamentadora NR 31) é até avançada quando comparada 
com muitos outros países produtores de madeira tropical, mas ainda precisa ser detalhada e adaptada 
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para incluir um descritivo e regras sobre maquinário (i.e., motosserras, skiders, etc.) e sua operação 
correta (Nogueira et al. 2010). Para melhoria desse quadro é necessário também que os Auditores 
Fiscais do Trabalho sejam capacitados em fiscalizar operações florestais corretamente.

Esse cenário desalentador para a implementação de práticas de uso sustentável da floresta é 
vivenciado  tanto o proprietário privado de florestas, como aqueles concessionários florestais de 
áreas públicas. Os primeiros, quando confrontados com o processo de tomada de decisão sobre 
o tipo de uso a ser dado à sua propriedade, e considerando o contexto histórico do predomínio da 
atividade agropecuária, muitas vezes preferem desmatar do que buscar lucro com o uso sustentável 
da floresta. Os concessionários, que deveriam ter uma situação, se não privilegiada, ao menos mais 
favorável, contraem dívidas e dilapidam seu patrimônio para assegurar o cumprimento dos contratos 
de longo prazo com a União ou Estados.

Além do mais, desmatar, até além da cota permitida de 20% para propriedades na Amazônia, e ser, 
eventualmente, multado não assusta muitos proprietários que recorrem e levam anos utilizando os 
tramites e as brechas legais para recorrer, não pagar ou retardar a quitação das punições. E quando 
e se finalmente são obrigados a realizar os pagamentos, o gado ou a soja, criado ou plantado, nessas 
áreas ilegais já foi vendido e proveu alto retorno financeiro. Assim, o primeiro grande gargalo 
para a adoção de práticas de uso sustentável dos recursos florestais madeireiros da Amazônia é 
própria legislação sobre o tema e a máquina burocrática que se criou em torno desta. Um modelo 
de desenvolvimento de base florestal legal e sustentável só ocorrerá quando existir um marco 
regulatório claro e transparente acompanhado da agilidade e eficiência da máquina administrativa. 

Mas o segmento madeireiro na Amazônia (i.e., produtores, processadores e comerciantes) não é 
formado somente de vítimas de um marco legal falho e de uma burocracia arcaica. As dificuldades 
normativas e administrativas existem, mas para muitos que atuam no setor a eliminação dos 
problemas pode significar o fim das desculpas para continuar  a atuar na ilegalidade. A ilegalidade  é 
mais barata e altamente lucrativa(Adeodato et al. 2011). A exploração sem seguir as regras oficiais 
compensa porque normalmente associada à estas está a sonegação de impostos e o não cumprimento 
dos direitos dos trabalhadores. Também são corriqueiras fraudes em relação às áreas onde se obtêm 
autorizações para exploração florestal: há casos de projetos com a exploração conduzida fora das 
áreas autorizadas; há casos em que se solicita autorização para uma área maior do que a de domínio 
do empreendimento, para obtenção de maior volume para exploração; há casos de projetos fictícios 
aprovados em áreas em que já não existe mais cobertura florestal; há casos de planos cuja localização 
no papel é em áreas privadas, mas na realidade se encontram dentro de Terras Indígenas ou de 
Unidades de Conservação; e não esgotando a inventividade dos que praticam ilegalidades, há casos 
de inventários florestais adulterados para apresentarem um alto volume de espécies de alto valor 
(Monteiro et al. 2012).

2.3.3 O acesso ao credito pelo setor florestal
Ainda que o PPCDAM e as estratégias de combate ao desmatamento tenham criado dificuldades para 
o acesso ao crédito para atividades do setor agropecuário, esse segmento tem ampla vantagem no 
financiamento bancário de suas atividades. Ainda que para o setor florestal existam muitas reuniões de 
alta cúpula e apresentações de administradores públicos e de instituições bancarias anunciando linhas de 
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crédito12 para esse segmento devido a importância dessa atividade para a economia brasileira,  a taxa de 
conclusão dos empréstimos é muito baixa (Verissimo 2006). A justificativa em grande parte advém da 
insegurança fundiária que cerca as áreas de produção florestal, mesmo com planos de manejo aprovados 
oficialmente.

A mudança desse cenário de incerteza sobre a propriedade da terra era esperado com a Lei de Gestão 
de Florestas Públicas. Mas o mecanismo das concessões ainda tem muito a avançar para poder criar 
uma cultura de segurança para os gerentes de instituições bancaria que são aqueles que decidem sobre 
os empréstimos. Relato de um concessionário na Amazônia do processo de tomada de empréstimo 
junto à sua instituição financeira de muitos anos ilustra as dificuldades na liberação desses recursos: 
“Após o concessionário já ter provido ao banco todos os tipos de seguros colaterais, muito além do 
valor do empréstimo, o gerente ainda sugeriu que ele considerasse a criação de gado ao invés do manejo 
florestal; mas o único problema, explicou o concessionário, era que a área era de floresta pública e caso 
ele desmatasse para colocar pasto iria para a cadeia”.

Essa indefinição sobre a sustentabilidade do manejo talvez seja a justificativa do momento para que o 
FNO não se redima de sua contribuição histórica para o desmatamento da Amazônia. Esse fundo de 
financiamento, na verdade, já desde 2001 tem uma linha de credito para o setor florestal (i.e., FNO-
Floresta) e mesmo assim, ainda  não conseguiu estabelecer os mecanismos operacionais para a liberação 
dos recursos. Dessa maneira é mais fácil seguir orientando seus diretores para realizarem apresentações 
em eventos que estão presentes o setor florestal declarando a importância que o segmento tem e o 
compromisso da instituição em apoiá-lo: “Para o superintendente regional do Basa no Mato Grosso, o 
setor de base florestal é tão importante quanto os demais setores para a instituição”.

A atividade econômica do setor de base florestal, desde que atendam todas as normas referentes ao meio 
ambiente e também às questões sociais, tem todas as características de sustentabilidade, requeridas pelo 
Banco da Amazônia. Acreditamos que o empreendedorismo consciente, exploração dos recursos naturais 
em bases sustentáveis, é fundamental para a preservação do meio ambiente, e, por isso, deve ser apoiado 
com prioridade por nossos serviços financeiros. Temos total interesse em apoiar o setor florestal. Para 
esse fim, dispomos de linhas de crédito com condições adequadas, que podem atender perfeitamente 
as necessidades de investimento e custeio dos empreendimentos (projetos de manejo, reflorestamento, 
beneficiamento e comércio de madeira, etc.)», explicou o superintendente em reunião no Centro das 
Indústrias Produtoras e Exportadoras de Madeira do Estado do Madeira do Mato Grosso (CIPEM) em 
março de 2013.

 2.4 Rotas e mercados de comercialização de madeira da 
Amazônia 

Quando, a partir da década de 80, foram lançadas as campanhas para proteção da floresta Amazônica, 
seja, primeiro, pelo boicote à madeira, ou depois pelo consumo de produtos florestais certificados 

12  Pronaf Floresta, Pronaf Eco, Propflora, Produsa, BNDES Florestal, BNDES Compensação Florestal, BNDES – Apoio 
a Investimentos em Meio Ambiente, Finem – Financiamento a Empreendimentos, FCO Pronatureza, FNE Verde, FNE 
Pró-Recuperação Ambiental, FNO Biodiversidade – Apoio às Atividades Sustentáveis, FNO Biodiversidade – Apoio a 
áreas degradadas: RL e APP, FNO Amazônia Sustentável (cartilhas SFB - http://www.florestal.gov.br/publicacoes/tecnico-
cientifico).
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(i.e., como sinônimo de produção sustentável e legal), e certamente durante a Campanha do Mogno, 
a premissa vigente era que a maior parte da produção dessa região se destinava ao mercado externo. 
Todavia, um estudo, lançado em 1999, desmistificou essa noção (Amigos da Terra Brasil/Programa 
Amazônia, IMAFLORA e IMAZON. 1999). Esse estudo apresentou dados (de 1998) de que apenas 
14% do volume de madeira produzido na Amazônia se destinava à exportação. Na verdade, as regiões 
Sul e Sudeste do Brasil é que consumiam uma em cada cinco árvores cortadas na Amazônia. Esse 
consumo representava mais que o dobro do que era então importado pelos 15 Países da União Europeia.

Figura 7:  Principais destinos da madeira processada nativa da Amazônia (por volume) em 1998

Essa mudança do entendimento sobre a destinação da madeira produzida na Amazônia gerou também 
uma mudança do enfoque de campanhas de entidades ambientalistas para promover o consumo 
sustentável e legal. Ainda mais quando se constatou que os dois maiores mercados consumidores 
dos 10,8 milhões de metros cúbicos de madeira da Amazônia processada: a região sul (consumindo 
22%) e o Estado de São Paulo (consumindo 20%), não tinham muitas ou quase nenhuma informação 
e/ou preocupação quanto à origem da madeira (i.e., se legal e sustentável) (Amigos da Terra Brasil/
Programa Amazônia, IMAFLORA e IMAZON 1999). 

Essa informação foi quase tão surpreendente quanto à constatação do consumo prioritariamente 
nacional da madeira Amazônica porque a população do sul e sudeste do Brasil respondiam 
positivamente à pesquisas sobre preocupações ambientais (MAST/MMA/ISER/CNPq. 1992; MMA/
MAST/CNPq e ISER. 1997; MMA/ISER. 2001; MMA/ISER et al. 2006). A partir desse momento 
foram lançadas campanhas para se obter o compromisso dos governos desses estados quanto ao 
consumo de madeira legal e sustentável, ao menos para as compras públicas (Greenpeace 2009).

Porém, essa busca de conscientização do mercado consumidor, que considerava que o consumo 
iria continuar crescendo e exercendo pressão sobre a floresta, se viu diante da queda drástica na 
produção de madeira na região Amazônica. Dois estudos apresentam dados comparativos entre 
períodos diferentes. Primeiro, o estudo do SFB/IMAZON (2010) compara a involução do setor em 

Fonte: SFB/IMAZON 2010
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quase uma década (entre 1998 e 2009). O consumo anual de toras entre 1998 e 2004 baixou em 
-11%; e entre 2004 e 2009 baixou ainda mais drasticamente em -45%. O processamento também 
baixou em, respectivamente, -9% e -37%, entre os mesmos dois períodos.

Figura 8: Comparativo do cenário de produção e consumo de madeira da Amazônia

O segundo estudo, publicado pela ABIMCI (2013), apresenta uma série anual (entre 2000 e 2012) de 
consumo de toras e produção de madeira serrada no Brasil que demonstra a drástica inflexão negativa 
ocorrida e partir de 2007. 

Figura 9: Produção e consumo de madeira serrada tropical

Esse decréscimo na produção é explicado pelo governo como reflexo da intensificação das ações de 
comando e controle (i.e., associadas ao PPCDAM). Já analistas de mercado relacionam essa queda na 
produção à queda da demanda nos Estados Unidos e Europa. Mas também, não se pode ignorar que 
houve um aumento do aporte no mercado interno de outras matérias-primas que competem diretamente 
com o mercado da madeira nativa da Amazônia. Desses materiais, a madeira de Pinus se destaca porque 
seu uso tem se intensificado no Brasil tanto como madeira para a construção civil, como também para 
a construção de móveis mais acessíveis economicamente (ABIMCI 2013). E pode-se perceber que 
a partir de 2008, quando o mercado externo se retraiu devido à crise econômica mundial, o mercado 
nacional absorveu o aumento da produção.

Fonte: SFB/IMAZON 2010

Fonte: ABIMCI 2013
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Figura 10: Produção, consumo nacional e exportação de madeira serrada de Pinus

Porém, ainda que a produção de madeira nativa serrada da Amazônia venha caindo nos últimos 
anos, os estados do Pará, Mato Grosso e Rondônia, nessa ordem, têm se mantido como os maiores 
produtores, tanto de toras, como de madeira processada, nos três períodos de coleta de dados realizado 
pelo IMAZON.

Figura 11:  Consumo (toras) e produção (serrada) de madeira na Amazônia (1998, 2004 e 2009) 

Entretanto, nos dois períodos seguintes de coleta de dados (2004 e 2009), depois que foi mapeado 
o consumo interno como destino predominante de madeira da Amazônia, o cenário voltou a se 
modificar e as exportações cresceram sensivelmente. Em 2004, ocorreu um aumento drástico nas 
exportações com esse destino consumindo 36% da madeira processada da Amazônia (10,3 milhões 
de metros cúbicos), ainda que o restante do País consumisse 64%. Em 2009, houve um decréscimo 
das exportações para 21% do total de madeira da Amazônia processada (5,8 milhões de metros 
cúbicos), mas ainda assim foi o principal destino individual (i.e., quando comparado com cada 
região do Brasil). Porém, o consumo nacional total representou 79% do total processado.

Fonte: ABIMCI 2013

Fonte: Pereira et al. 2010
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Figura 12: Principais destinos da madeira processada nativa da Amazônia

2.4.1 Mercado nacional
A análise do comportamento do mercado nacional de consumo de madeira nativa da Amazônia 
carece muito de informações e somente com a recente retomada da publicação “Estudo Setorial” 
pela ABIMCI (2013) é que se deve ter novamente disponibilidade de estatísticas organizadas 
para o setor florestal. Mas mesmo com as poucas informações que estão disponíveis é possível 
se traçar um perfil da utilização de madeira nativa da Amazônia no mercado interno brasileiro.

O primeiro aspecto a ser analisado é em relação aos preços médios praticados para a venda dos 
principais grupos de madeiras nativas da Amazônia no mercado nacional, de acordo com o tipo 
de utilização. 

Dados do IMAZON, com a análise do comportamento do mercado entre 1998 e 2009, mostram 
os reflexos da diminuição da oferta decorrente da queda da produção. Para as espécies de 
madeira de maior valor (i.e., Tabebuia sp. – ipê; Cedrela odorata – cedro; utilizada para peças 
estruturais e de acabamento em construções de alto valor e móveis finos), em uma década, 
ocorreu um aumento dos preços de 172%. Mas para as espécies de baixo valor (i.e., madeiras 
brancas utilizadas na construção civil), o aumento no mesmo período de tempo foi de 178%. 
As espécies de valor médio (i.e., utilizadas para a fabricação de portas e janelas para o mercado 
interno), também no mesmo período, tiveram um aumento de 148%.

Figura 13: Preço médio de madeira serrada no mercado nacional (US $/m3) 

Fonte: SFB/IMAZON 2010

Fonte: Pereira et al. 2010
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Outro aspecto a ser analisado em relação ao mercado interno é quanto o fluxo dos estados 
produtores para os estados consumidores. Ainda que não exista disponibilidade de dados para 
uma análise temporal, uniforme e ininterrupta, duas fontes de dados permitem um vislumbre desse 
movimento. Dados de 1997, apresentados na mesma publicação que desvendou o consumo interno 
como o principal destina da produção de madeira da Amazônia (Amigos da Terra Brasil/Programa 
Amazônia, IMAFLORA e IMAZON 1999), confirmam o Estado de São Paulo como o principal 
consumidor da madeira dos principais estados produtores (i.e., Pará, Mato Grosso e Rondônia), mas 
também do Maranhão.  Em 1997 o Estado do Amapá consumia 100% de sua produção e o Estado 
do Acre 69%. O Estado do Amazonas era majoritariamente exportador (77% da produção).

Dados da ABIMCI (2013), de mais de uma década depois (2008) e de 2012, ainda que não 
permitam se identificar que estados produtores de madeira nativa suprem as demandas dos estados 
consumidores, demonstram, por meio do valor pago pela matéria prima, as mudanças ocorridas em 
relação aos consumo interno de madeira nativa da Amazônia.

Figura 14:  Principais estados brasileiros consumidores de madeira da Amazônia (% do valor total de 
US $ 477 milhões) – 2008

Figura 15: Principais estados brasileiros consumidores de madeira da Amazônia (% do valor total de 
US $ 194 milhões) – 2012

(Fonte: MDIC 2013)

Fonte: MDIC 2013
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Esse conjunto de informações permite visualizar que entre 1997 e 2008/2012, o Estado de São Paulo 
continuou a ser o maior consumidor de madeira da Amazônia. Mas o volume total de comércio de 
madeira no Brasil, em termos de valor dos negócios, caiu em 59% entre 2008 e 2012. O estado 
Paraná também perdeu posição no mercado, provavelmente refletindo a diminuição nas exportações 
pelo Porto de Paranaguá. Entre 1998 e 2012, o Estado do Ceará despontou como um destino da 
madeira da Amazônia; o Estado do Rio Grande do Sul saiu do cenário como consumidor de destaque 
e da região sul surgiu o Estado de Santa Catarina como consumidor, mas absorvendo apenas 4% do 
volume de negócios entre a Amazônia e o restante do País. 

2.4.2 Mercado externo
Estatísticas sobre as exportações brasileiras são compiladas pelo Ministério do Desenvolvimento, 
Indústria e Comércio Exterior (MDIC).  Ainda que existam algumas discrepâncias nos dados, 
principalmente, quando comparado o volume exportado com o volume total da produção oficialmente 
registrado, a disponibilidade de dados é muito maior do que existe para o mercado interno.

Os dados referentes às exportações brasileiras foram obtidos utilizando os códigos da Nomenclatura 
Mercosul (NCM) para todos os tipos de produtos de madeira: do capítulo 4406 = dormentes de 
madeira até ao capítulo 4421 = outras obras de madeira. Desde 1974 está proibida a exportação de 
toras e, ao longo dos anos, todos os estados da Amazônia também foram proibindo a saída dos seus 
limites territoriais de madeira nativa sem ao menos um mínimo de processamento (i.e., pranchões 
de 6 cm de espessura).

A primeira análise feita, utilizando essa base de dados, foi quanto ao destino de todas as exportações 
brasileiras dos produtos de madeira dentro da série analisada, comparando-se o ano de 2006 (pré-
crise internacional) com o ano de 2012. Em ambos os anos o Brasil exportou para 160 diferentes 
países, porém em 2006 o valor das exportações alcançou 3,04 bilhões de dólares e em 2012 caíram 
para 1,75 bilhões de dólares. Também entre 2006 e 2012 ocorreram mudanças quanto aos principais 
(por valor em US$) destinos dos produtos de madeira brasileiros. Tanto em 2006 como em 2012, 
mesmo com uma queda do período pré-crise para mais recente, o principal país de destino desses 
produtos de madeira brasileiros foi os Estados Unidos (47,78% e 34,38%).

A França e Bélgica, entre esses dois momentos, alternaram posições no segundo lugar de destino das 
exportações brasileiras de produtos de madeira. A Bélgica contudo, decresceu sua participação em 
13,65%. Dos países europeus listados entre os maiores destinos, somente a Alemanha aumentou sua 
participação (20,33%). A Espanha foi a que mais caiu em posições (-86,75%), inclusive deixando de 
figurar entre os principais destinos entre 2006 e 2012. As exportações para a China apresentaram o 
segundo maior decréscimo (-74,68%), caindo do terceiro lugar em 2006 para o sétimo em 2012. Entre 
2006 e 2012, Argentina e México passaram a figurar entre os principais destinos das exportações 
brasileiras.
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Figura 16: Principais destinos das exportações produtos madeira do Brasil (US $ em 2006 e 2012) 

Essas estatísticas gerais sobre o Brasil, contudo, não permitem uma distinção entre os produtos oriundos 
de madeira nativa e aqueles oriundos de espécies exóticas plantadas. Assim, para uma análise mais 
específica das exportações de madeira nativa para a Europa foram obtidos dados sobre as exportações 
oriundas dos estados produtores na Amazônia. 

Os dados de 2012 mostram o Estado do Pará como o maior exportador de madeira para a Europa, 
seguido do Mato Grosso, do Amazonas e de Rondônia. Interessante notar que o Amazonas não figura 
entre os estados maiores produtores de madeira nativa da Amazônia, demonstrando que a produção 
desse estado está sendo direcionada para a exportação.

Figura 17: Exportações da Amazônia de madeira nativa para a Europa (2012) 

A série histórica a seguir permite analisar a queda drástica nas exportações do Estado do Pará para a 
Europa, provavelmente em associação com a crise econômica internacional.

Fonte: MDIC 2013

Fonte: MDIC 2013
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Figura 18: Série histórica do valor das exportações da Amazônia de madeira nativa para a Europa 
(2006-2012) 

Quanto ao destino das exportações de madeira nativa para a Europa, a análise dos dados de 
2012 mostram a França, Holanda e Bélgica como principais destinos. No caso da Holanda, o 
descolamento entre o volume e valores das exportações se explica porque as estatísticas do MDIC 
mostram um valor médio do metro cúbico vendido para esse País (US $773,22) cerca de 42% mais 
barato do que os preços praticados com a França (US $1.331,44) e 32% a menos do que com a 
Bélgica (US $1.142,60).

Figura 19: Destino das exportações de madeira nativa da Amazônia para a Europa (2012) 

Outra análise possível com as estatística de exportação compiladas pelo MDIC é sobre os 
municípios de origem dos produtos de madeira exportados nos três estados maiores produtores 
de madeira. No Estado do Pará, contudo, essa informação deve levar em conta que os municípios 
de Belém e Ananindeua não são produtores de madeira, mas sim o local dos maiores portos da 
região. Santarém e Breves são tanto portos como municípios produtores. Mas o aspecto importante 

Fonte: MDIC 2013

Fonte: MDIC 2013
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dessa informação é o cruzamento dessa origem com a lista do Ministério do Meio Ambiente dos 
municípios embargados por apresentarem altas taxas de desmatamento. No Estado do Pará estão 
listados pelo MMA os municípios exportadores de madeira - Marabá, Mojú, Novo Progresso e Pacajá 
e no Mato Grosso os municípios de Aripuanã, Colniza, Cotriguaçu, Juína, Novo Ubiratã e Paranaíta. 
Em Rondônia, Machadinho do Oeste e Porto Velho estão na lista do MMA e o segundo é onde está em 
implantação a hidrelétrica de Jirau com a floresta nativa sendo desmatada para dar lugar à inundação. 

2.4.3 Tendencias do mercado de madeira da Amazônia
A análise das possíveis tendências do mercado de madeira da Amazônia, seja para atender ao mercado 
interno ou ao mercado de exportação (com enfoque na Europa) tem que levar em conta algumas das 
variáveis, negativas e positivas, descritas nesse documento como: 

• A influência das ações de comando e controle em ter sucesso em coibir a ilegalidade e portanto poder 
reduzir ou eliminar o percentual de cerca de 36% da produção que é estimado como ilegal. 

• Não necessariamente se eliminado, esse nicho da ilegalidade será ocupado por produtores legalizados 
porque faltam profissionais sérios e competentes, a burocracia dos órgão da administração pública 
prejudica a aprovação de planos legais; 

• A produção ilegal tem uma margem de lucro maior que as atividades ilegais e por isso existem 
muitos empresários do ramo que não admitem operar de outa maneira, Se forem flagrados e punidos 
adequadamente podem preferir sair da atividade do que corrigir suas práticas;

• O mercado consumidor de madeira tem se suprido, de maneira crescente, de materiais alternativos 
como não madeira (i.e., ferro, madeira plástica de PVC) e de madeiras exóticas (i.e., Pinus e Eucalipto);

• A projeção econômica do Brasil para os próximos anos é de baixíssimo crescimento (PIB de cerca de 
2%) e consequente aumento dos custos de produção por causa da inflação. Mas nesse cenário se o dólar 
subir, as exportações tem mais competitividade;

• A aplicação das regras do novo Código Florestal podem ser tanto positivas com a promoção de 
recuperação de áreas de florestas (cerca de 43 milhões de hectares) que podem ser de produção, como 
negativas se a estimativa de que cerca de 30 milhões de hectares de florestas poderão ser desmatados (e 
não necessariamente ocorrerá o aproveitamento de madeira antes do corte raso e queima);

• A definição de regras para os projetos de REDD+ se aventam como uma possibilidade positiva 
para promover o manejo, principalmente para viabilizar recursos e talvez dar o exemplo de como 
desentravar os canais creditícios oficiais; e

• A perspectiva de que o Mercosul assine um Acordo de Cooperação com a União Europeia pode 
criar estímulos para as trocas comerciais entre os dois blocos econômicos. Sendo o Brasil o maior 
produtor de madeira nativa da região os benefícios podem ser potencializados pelo País.

Outro elemento importante a ser considerado, com destaque, na análise das tendências do setor 
florestal no Brasil é a mudança de postura de empresários do ramo, sejam produtores, comerciantes 
ou exportadores. A perspectiva de que não há alternativa futura para o setor de nativas fora do 
contexto de uma produção legal e sustentável e portanto dependente da manutenção das áreas de 
florestas para manejo, está gerando várias ações positivas. A adesão do setor à Mesa Redonda da 
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Madeira Tropical Sustentável e proposição da frente de atuação por meio do Pacto da Madeira é 
um demonstrativo dessa nova postura, inclusive de relacionamento e cooperação com entidades 
ambientalistas e do movimento social.

A identificação do potencial futuro do setor também foi objeto de um estudo comissionado pelo 
Serviço Florestal Brasileiro ao Instituto de Pesquisa Ambiental da Amazônia (IPAM). Esse estudo 
descreveu o potencial da oferta futura de madeira nativa da seguinte maneira: 

• “A atual produção de madeira em tora no Brasil gira em torno de 15 milhões de m3/ano.  Atualmente 
[i.e., 2012], a maior parte da oferta de madeira autorizada é proveniente de áreas privadas (cerca 
de 10,5 milhões de m3/ano), com pouca participação de florestas públicas. Há forte tendência de 
inversão dessas fontes devido, principalmente, ao aumento de ações de fiscalização e controle e às 
novas oportunidades legais de acesso a áreas públicas via concessão florestal.  

• A demanda média futura de madeira em tora proveniente de florestas nativas foi estimada, 
conservadoramente, em 21 milhões de m3/ano, necessitando de uma área de 36 milhões de hectares 
em um ciclo de 30 anos. As áreas potenciais de produção florestal em Unidades de Conservação 
de Uso Sustentável (FLONAS, FLOTAS e RESEX) somam cerca de 11 milhões de hectares, com 
produção mínima estimada em 6 milhões de m3/ano. 

• A estimativa de produção em áreas privadas indicam redução para 5 milhões de m3/ano nas 
próximas décadas.  Para fechar essa equação entre oferta e demanda estimada, as florestas públicas 
ainda não destinadas na Amazônia podem contribuir com quase 40 milhões de hectares. Destes, 
15 milhões de hectares são glebas federais com potencial de volume mínimo de produção de 
madeira em tora de cerca de 6 milhões de m3/ano”.  

Do ponto de vista das exportações, o estudo da Rede de Amigos da Amazônia aponta que: “No 
pior cenário projetado para 2020, se a participação brasileira nas exportações globais continuarem 
como o patamar atual e o aumento da fiscalização reduzir a madeira ilegal para 20% da produção, 
a renda anual do setor aumentaria de 1 bilhão para 1,6 bilhão de reais. Na situação mais otimista, 
se o percentual das exportações dobrar e a ilegalidade for praticamente eliminada, a renda com a 
produção de madeira superaria o dobro da atual, com impacto no aumento dos empregos. O combate 
à ilegalidade é condição para o país exportar madeira para importantes mercados compradores, 
como os Estados Unidos e a Europa, que adotam instrumentos comerciais de controle sobre a origem 
do produto.” (Adeodato et al. 2011).
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3O PLANO DE AÇÃO FLEGT E A EUTR 
NO BRASIL

Para esse estudo foi conduzida uma pesquisa, por meio de questionários, com 30 atores (9 do 
setor público, 12 do setor privado e 9 de organizações da sociedade civil), direta e indiretamente, 
relacionados com o setor florestal no Brasil, buscando informações sobre o conhecimento, 
entendimento e percepções sobre o Plano de Ação Flegt e a EUTR. Parte dos questionários 
foram respondidos em 2013, durante levantamento prévio realizado pela consultora Cristina 
Muller. Outros questionários foram repassados aos atores acima listados durante a Feira da 
Madeira em setembro de 2013 em Belém.

Sobre o conhecimento dos entrevistados sobre o Plano de Ação FLEGT, cerca de 30% possuem 
algum nível de informação e com relação à EUTR, 51% dos entrevistados respondeu já haver 
ouvido falar de tal regra. Da mesma maneira, esse percentual de entrevistados declarou que 
obtiverem tais conhecimentos em reuniões, conferencia ou seminários.

Um aspecto interessante é a declaração de todos os entrevistados fora do segmento 
governamental quanto à não existirem medidas efetivas de controle da produção e combate à 
ilegalidade da produção e comercialização de madeira nativa no Brasil. Os técnicos do governo 
em sua posição excepcional apontam os sistemas DOF e SISFLORA como eficientes.

3.1  Tratados internacionais e outros mecanismos de 
controle do comercio de madeira

Alguns acordos multilaterais podem ter importância para o setor florestal brasileiro. Já há mais 
de uma década e meia que se analisa os possíveis impactos de acordos de liberalização do 
mercado internacional, como as Rodadas da Organização Mundial para o Comércio (OMC), 
o Mercado Comum do Sul (MERCOSUL), o Tratado de Livre Comércio Norte-Americano 
(NAFTA) e o Acordo do MERCOSUL com a União Europeia na economia florestal brasileira 
(Valverde et al. 2009). 

Todavia, analistas desses acordos avaliam que estes podem causar mais impactos no comércio 
internacional do que na produção. A estimativa é que novas demandas de mercado criadas 
por eventuais facilidades no comércio entre países de blocos econômicos, provavelmente não 
afetariam a produção em mais que 1%, enquanto as variações percentuais nas exportações e 
importações podem ultrapassar, respectivamente, 10% e 25%. Mas se nesses acordos estão 
países com setores florestais mais desenvolvidos do que o do Brasil, o País pode perder 
vantagens comparativas nas disputas de mercado internas (Valverde et al. 2009).

Uma perspectiva positiva é identificada pelos analistas desses acordos quanto à Cooperação 
entre o MERCOSUL e a União Europeia. A estimativa é que uma vez operacional, ocorra bons 
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resultados para o Produto Interno Bruto (PIB), utilidade per capita e balança comercial para 
o Brasil. Essa análise contudo não leva em conta o cenário atual de crise econômica no bloco 
europeu. Além do mais, como essa iniciativa já se arrasta desde 1995, a partir da assinatura do 
“Acordo de Marco Interregional de Cooperação” (Acordo de Madri), ainda que todo ano se 
anuncie que sairá a assinatura do documento, talvez essa seja uma possibilidade somente de 
longo prazo.

Um dos primeiros signatários da Organização Mundial do Comércio (OMC), o Brasil é 
membro ativo deste organismo multilateral, institucionalizada no início de 1995. A médio e 
longo prazo, o Brasil pode aproveitar-se de diversos temas, como por exemplo a possibilidade 
de diminuição de barreiras alfandegárias e não alfandegárias (técnicas) principalmente com 
relação a aspectos da saúde, segurança e meio ambiente, todos de alguma maneira relacionados 
ao corte de madeira ilegal. Desde 1995, assuntos ligados ao desenvolvimento sustentável, 
comércio e meio ambiente, tem sido discutidos pelo Comitê de Comércio e Meio Ambiente da 
OMC. De interesse direto do setor florestal, a OMC prevê o Acordo sobre Barreiras Técnicas 
ao Comércio (TBT) e poderá servir como último recurso para romper quaisquer barreiras 
técnicas identificadas no contexto do FLEGT (Mueller 2013).

Na América Latina, o MERCOSUL é parceiro natural e estratégico para o Brasil em todas as 
áreas. Trata-se de um bloco inter-governamental, instituído pelo Tratado de Assunção em 1991 
e tem como associados Argentina, Bolívia, Brasil, Chile, Paraguai, Uruguai e Venezuela. O 
fortalecimento do MERCOSUL tem sido reforçado pelos governos dos países membros e em 
especial pelo Brasil. Esses esforços têm sido orientados para aumentar o poder de negociação com 
outros blocos econômicos, como por exemplo, com a União Europeia. Dentro do MERCOSUL, 
a Argentina é um tradicional parceiro comercial do Brasil e apesar da crise econômica pela qual 
tem passado entre 2006 e 2012 aumentou sua participação na compra de produtos de madeira do 
Brasil, ainda que a maior parte não especificamente de madeiras nativas.

Outro importante bloco regional para o Brasil é a Associação Latino-Americana de Integração 
(ALADI). O acordo com esses países foi estabelecido em 1980 com Argentina, Bolivia, Brasil, 
Chile, Colombia, Cuba, Ecuador, México, Paraguai, Peru, Uruguai e Venezuela. O Brasil 
tem aumentado seus negócios com países integrantes da ALADI, como é o caso do México e 
Argentina, por exemplo, que aumentaram suas compras de produtos florestais brasileiros entre 
2006 e 2012.

Fora dos acordos comerciais, outros mecanismos internacionais de controle de comércio que 
tem relação com o Plano de Ação FLEGT são a Convenção Internacional sobre o Comercio de 
Espécies Ameaçadas (CITES) e a Lei Lacey dos Estados Unidos. 

As possíveis relações da CITES com as iniciativas de controle do comércio ilegal de madeiras no 
Brasil foram descritas anteriormente nesse documento, devendo haver atenção das autoridades 
brasileiras, da União Europeia e da coordenação da CITES quanto ao fato que o Brasil está 
emitindo licenças CITES para cargas de mogno sabidamente de origem ilegal.
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A Lei Lacey a partir de sua revitalização em 2008, tornou “ilegal a importação, exportação, 
transporte, vender, receber, adquirir, ou compra no comércio interestadual ou internacional de 
qualquer planta, com algumas exceções limitadas, tomada em violação das leis de um Estado 
dos EUA, ou qualquer estrangeiro lei que protege as plantas. A Lei Lacey também torna ilegal 
fazer ou apresentar qualquer registro falso, conta ou rótulo para, ou qualquer identificação 
falsa, qualquer planta”.

Conclusões

1. O Brasil requer uma Política Florestal integrada e coordenada que apoie a estratégia de 
desenvolvimento do País. Essa Política Florestal vai muito além das ações de comando e 
controle que monopolizam a atuação do Ministério do Meio Ambiente e parte para uma 
estratégia pró ativa e positiva de busca de soluções dos problemas do setor florestal. 

2. Ainda que 54,4% do território brasileiro seja coberto por florestas (nativas - que ocupam 
456 milhões de hectares, sendo 325,5 milhões de hectares na Amazônia e plantações de 
árvores -  ocupando 7,2 milhões de hectares), é limitada a coordenação e coerência das 
ações governamentais para o setor florestal. A pior consequência dessa situação é não só 
a falta de avanço do setor florestal na Amazônia e no Brasil, mas um retrocesso da agenda 
florestal em um  cenário mundial de crescente demanda pelo papel das florestas.

3. A produção e comercialização de madeiras nativas no Brasil enfrenta uma pesada 
concorrência desleal da ilegalidade. A estimativa é que a madeira ilegal tem capacidade 
de atingir ao consumidor final por um custo de produção ao menos 50% mais barato. A 
madeira ilegal é mais competitiva porque primeiro não tem os custos de aquisição da terra, 
seja como propriedade particular ou como concessionário em áreas públicas; em segundo 
lugar as operações de extração ilegal normalmente empregam de maneira informal e para 
completar as operações ilegais sonegam tributos. 

4. O marco legal para licenciamento de unidades processadoras de madeira também é falho 
e contraproducente para garantir o uso sustentável dos recursos florestais. A maior parte 
das toras (61%) processadas na Amazônia é comprada por serrarias junto a terceiros, e não 
retiradas diretamente por elas na floresta. 

5. A produção legal de madeira sofre muitos desincentivos. A carga tributária do perfil 
predominante das empresas madeiras na Amazônia é de cerca de 31%. E as empresas de 
comercialização de madeira no maior estado consumidor – São Paulo – pagam impostos 
50% maiores que outras empresas similares nos demais estados do Brasil, criando 
incentivos para a comercialização de outros produtos (ferro, PVC) que competem com a 
madeira nativa. 

6. A produção ilegal de madeira também afeta os compromissos assumidos pelo País em 
vários fóruns internacionais de redução do desmatamento para cerca de 3.800 km²/ano 
até 2020. O aumento da taxa de desmatamento, na Amazônia Legal, para o período 2012-
2013, para 5.843 km² demanda que se resolva a dicotomia existente entre o uso sustentável 
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das florestas e o atual modelo de desenvolvimento econômico promovido no Brasil em 
programas e normas que incentivam ou deixam de punir a destruição das florestas.

7. A busca pela melhoria da governança florestal no Brasil não ocorre em um vácuo de 
participação e controle social sobre as ações governamentais. Todavia, é importante 
reconhecer que as reações e respostas de instancias governamentais no Brasil também 
ocorreram por iniciativa própria e não somente em decorrência de demandas  internas 
(i.e., da sociedade brasileira) e externas (i.e., acordos internacionais e/ou atuação de 
governos individuais). Especialmente no nível subnacional (i.e., governos estaduais) tem 
ocorrido iniciativas para a promoção de melhorias no setor florestal, como o Programa 
Madeira Legal no Estado de São Paulo (maior consumidor da madeira nativa do Brasil) e 
o Programa Municípios Verdes no Estado do Pará (maior produtor de madeiras nativas do 
Brasil). A sociedade civil também tem desenvolvido iniciativas como a capitaneada pela 
Mesa Redonda da Madeira Tropical Sustentável. 

8. O comércio de madeira nativa é um elemento importante na promoção da legalidade. 
Programas de compras públicas sustentáveis podem determinar a sobrevivência daqueles 
produtores e comerciantes que se comprometerem com a rastreabilidade e transparência de 
seus negócios. 

9. O Plano de Ação FLEGT e outras iniciativas internacionais de promoção da legalidade na 
comercialização de madeira podem contribuir como incentivo para a adoção de práticas 
mais adequadas no Brasil e em outros países produtores.

Recomendações

Este estudo identifica algumas recomendações para a melhoria da governança florestal e 
promoção da legalidade na produção e comercialização de madeira nativa no Brasil. As 
instituições que devem assegurar a mudança de paradigma necessária ao setor florestal são os 
governos, tanto federal como estaduais. Mas também a mobilização e atuação do setor privado 
e sociedade civil também tem um papel no processo:

Para o governo
1. A elaboração de uma Política Florestal começa por uma revisão do Programa Nacional 

de Florestas (PNF). O primeiro aspecto de revisão do PNF é quanto à sua inserção no 
governo. Dada a pluralidade de atores e interesses relacionados ao tema, as estratégias para 
esse setor só funcionaram se decididas e implementadas no nível mais alto de governo, ou 
seja a Presidência da República. Ainda assim, como foi demonstrado com o PPCDAM, a 
articulação e demanda de participação de todas as instancias de governo tem que contar com 
o monitoramento e cobrança da Casa Civil. Caso contrário, as propostas não saem do papel 
e cada Ministério continua buscando a condução de suas ações de acordo com agendas 
especificas e na contramão do uso sustentável e conservação dos recursos florestais.

2. A revisão do PNF inclui também a necessidade de atualização da composição e revitalização 
do CONAFLOR. Esse fórum participativo de discussão e proposição de estratégias 
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relacionadas ao setor florestal deve igualmente ser alçado à um status político no mais 
alto nível de decisões do governo. Para isso a composição do CONAFLOR, sem perder a 
participação da sociedade civil e de segmentos produtivos ligados ao setor florestal, deve 
contar com especialistas em florestas e tomadores de decisão em todas as instancias que 
afetam as áreas de florestas no Brasil, sejam nativas ou plantações de árvores.

3. A revisão do PNF deve incluir a reestruturação das frentes de ações propostas. Possibilidades 
de frentes de atuação vêm do estudo “Subsídios e Proposições para a Formulação de 
uma Política Industrial-Madeireira Sustentável para a Amazônia” comissionado pelo 
Centro das Indústrias Produtoras e Exportadoras de Madeira do Estado do Mato Grosso 
(CIPEM) e o Fórum Nacional de Atividades de Base Florestal (FNABF), em parceria com 
a Confederação Nacional das Indústrias (CNI) e lançado em junho de 2013. O evento de 
lançamento contou com o apoio de várias entidades de representação do setor de outros 
estados da Amazônia, como a Associação da Cadeia Produtiva Florestal da Amazônia 
(UNIFLORESTA) e a Associação das Indústrias Exportadoras e Madeiras do Estado do 
Pará (AIMEX). Essa iniciativa também contou com o suporte de atores do governo (i.e., 
Serviço Florestal Brasileiro) e de entidades da sociedade civil.

4. Ainda que exista a necessidade de uma Política Florestal completa, ao menos, deve ser 
estabelecido um programa de compras públicas que privilegie claramente a madeira legal 
e sustentável. Está em revisão pelo Congresso Nacional a Lei de Licitações Públicas (Lei 
no. 8.666/1993) e esse seria o momento para inclusão de cláusulas que determinam como 
critério de seleção os parâmetros que o próprio governo estabelece para a produção de 
madeira nativa. Minimamente, em coerência com a estratégia oficial de promoção de 
concessões em áreas de florestas públicas, tanto federais como estaduais, deve haver uma 
garantia de mercado por meio de fornecimento das compras públicas para programas 
como “Minha Casa, Minha Vida” de habitações populares.  

5. Também a implementação do novo Código Florestal (Lei 12.651/2012) irá reforçar o 
controle da origem de produtos florestais. No Artigo 35 foi estabelecido que fosse criado 
um sistema nacional integrando os dados de controle da origem da madeira, do carvão e 
de outros produtos ou subprodutos florestais dos diferentes entes federativos. Esse sistema 
deve ser coordenado, fiscalizado e regulamentado pelo órgão federal competente do 
SISNAMA e os dados disponibilizados para acesso público por meio dointernet cabendo 
ao órgão federal coordenador do sistema fornecer os programas de informática a serem 
utilizados e definir o prazo para integração dos dados e as informações que deverão ser 
aportadas ao sistema nacional. Quanto à divulgação de dados do setor florestal, o Portal 
Nacional de Gestão Florestal deve cumprir plenamente o estabelecido na Resolução 
CONAMA no. 379/2006 sobre a integração, padronização, transparência, divulgação de 
informações e controle dos produtos e subprodutos florestais.

6. Associada à promoção de acesso às compras públicas governamentais, outra iniciativa 
que poderia partir do governo seria a de adoção de mecanismos de tributação 
diferenciados para a madeira produzida de maneira legal e sustentável. A uniformização 
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da cobrança de impostos como o ICMS e isenção do pagamento de IPI pode gerar 
grande diferença na sobrevivência de negócios florestais que atuam na legalidade, 
inclusive determinando que a agregação de valor também signifique agregação de 
margem de lucro. Para se separar o joio do trigo e não criar meios para que os 
que atuam na ilegalidade também se beneficiem de uma tributação diferenciada, 
basta se estabelecer um sistema de cruzamento de informações e auditorias com as 
Secretarias de Fazenda e a Receita Federal e mecanismos de controle complementar 
por órgãos como as Agencias de Fiscalização Sanitária dos estados do Pará e Mato 
Grosso.

7. O Brasil deve assumir um papel de liderança no cumprimento de parâmetros 
internacionais para a contabilização e remuneração de créditos de carbono pela 
conservação de florestas e honrar os compromissos do governo brasileiro durante 
a COP 19 da Convenção-Quadro das Nações Unidas sobre Mudança do Clima 
(UNFCCC) em relação à emissão de GEEs. 

8. O governo deve ser transparente em suas ações para a promoção da boa governança 
florestal, respeitando o uso da Lei de Acesso à Informação (Lei no. 12.527 e Decreto 
no. 7.724).

Para o setor privado e organizações da sociedade civil
9. A produção de madeira legal e sustentável vai depender também das áreas de 

produção privadas que ainda respondem pela maior parte da produção de madeira 
nativa no Brasil. Já se sabe muito bem que floresta em pé com valor é floresta 
conservada. Para a inclusão da produção privada de madeira em todos os benefícios 
mencionados acima deve-se estabelecer como critério a origem vinculada aos 
mecanismos como do Pacto da Madeira promovida pela Mesa Redonda da Madeira 
Tropical Sustentável. Os integrantes do Pacto devem adotar uma plataforma de 
transparência nos negócios entre produtores e consumidores em que tanto se teria 
garantia da origem, como da veracidade das informações sobre espécies e volumes 
produzidos legal e sustentavelmente, e clareza sobre as demandas de consumo (i.e., 
volume e especificações) o que permitirá ajustes na produção evitando desperdícios 
e aumentando as margens de lucro tanto para produtores como consumidores.
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