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Sobre o Água Brasil

O Programa Água Brasil surgiu da parceria entre o Banco do Brasil, a 
Fundação Banco do Brasil, a Agência Nacional de Águas e a WWF-Bra-
sil, em 2010, unidas por um objetivo comum: a preservação da água. 

O Programa Água Brasil representa a consolidação do posicionamen-
to em sustentabilidade do Banco do Brasil e sua missão é promover 
transformações socioambientais em diversas regiões do país a favor da 
conservação e da gestão adequada da água.

Por meio de boas práticas de recuperação e conservação ambiental, 
gestão integrada de resíduos sólidos e ações de inclusão e promoção 
social, o Programa Água Brasil desenvolveu projetos demonstrativos, 
com o intuito de testar tecnologias replicáveis em todo o país.

Com quatro eixos de atuação - Projetos Socioambientais, Comunicação 
e Engajamento, Mitigação de Riscos e Negócios Sustentáveis - o Pro-
grama Água Brasil está presente em sete bacias hidrográficas e cinco 
cidades brasileiras.

O Programa desenvolve ainda estudos para mitigação de riscos na con-
cessão de crédito do Banco do Brasil e incentivos para o financiamento 
de negócios sustentáveis, com vistas a atender às expectativas da so-
ciedade, dos acionistas, dos clientes e do regulador.

A fim de promover a conservação da floresta amazônica, o Programa 
se debruçou sobre o tema do manejo florestal madeireiro de florestas 
nativas da Amazônia, por meio do entendimento da cadeia produtiva, 
coeficientes técnicos e econômicos, modelagem financeira, e análise 
das principais falhas que podem contribuir direta ou indiretamente na 
redução da competitividade  da atividade.
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Nesse contexto, o Programa Água Brasil investiu na busca de alternati-
vas que permitam compatibilizar a conservação ambiental e a geração 
de renda a partir da floresta em pé.

Para saber mais sobre o Água Brasil, acesse: 

http://bbaguabrasil.com.br
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1. Apresentação

1.1. Antecedentes

O presente documento é o primeiro produto do estudo Análise dos De-
safios e Oportunidades da Cadeia de Valor do Manejo Florestal Ma-
deireiro Sustentável na Amazônia. O título deste documento explicita 
o seu conteúdo: Levantamento Bibliográfico.

O estudo, Análise dos Desafios e Oportunidades da Cadeia de Valor 
do Manejo Florestal Madeireiro Sustentável, é uma demanda formulada 
pelo PROGRAMA ÁGUA BRASIL (PAB). O PROGRAMA ÁGUA BRA-
SIL foi concebido pelo Banco do Brasil e tem como parceiros a Agên-
cia Nacional de Águas, a Fundação Banco do Brasil e o WWF-Brasil.

O PROGRAMA ÁGUA BRASIL estabelece diversas ações relaciona-
das à conservação do meio ambiente com ênfase na água. Um de seus 
componentes, o EIXO 4 – NEGÓCIOS SUSTENTÁVEIS, objetiva apri-
morar a oferta de produtos e serviços financeiros que fomentem prá-
ticas sustentáveis no setor de agronegócios e de resíduos sólidos.

Produtos e serviços financeiros induzem os empreendimentos à com-
petitividade. Seja por meio da minimização ou adaptação aos proces-
sos produtivos, de seus efeitos nas mudanças climáticas, estimulação 
à redução ou pela extinção de emissões de gases de efeito estufa, pro-
moção do uso eficiente dos recursos naturais e inclusão social. Assim, 
devem promover melhorias em cadeias produtivas já estruturadas e em 
outras ainda em estruturação.

O PROGRAMA ÁGUA BRASIL, nessa linha de trabalho, visa analisar os 
desafios e oportunidades da Cadeia de Valor do Manejo Florestal Ma-
deireiro Sustentável (Florestas Nativas) para que se criem e aprimorem 
os instrumentos (produtos e serviços) financeiros adequados às boas 
práticas da sustentabilidade.
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1.2. Objetivos

1.2.1. Objetivo Geral

O objetivo geral do estudo é avaliar a dinâmica da cadeia de valor e 
as diretrizes técnicas e econômico-financeiras que possam subsidiar o 
aprimoramento e ou desenvolvimento de produtos e serviços financei-
ros para o manejo florestal madeireiro sustentável da Amazônia.

1.2.2. Objetivos Específicos

Para atingir o objetivo principal, o estudo desenvolverá várias atividades, tra-
duzidas por objetivos específicos. São em número de oito e compreendem:

1. Levantamento bibliográfico;

2. Coeficientes técnicos do manejo, beneficiamento e comercialização;

3. Viabilidade econômico-financeira do manejo, beneficiamento e 
comercialização;

4. Sistematização e análise conclusiva de falhas de mercado;

5. Análise propositiva de mecanismos financeiros mais adequados;

6. Revisão das etapas 1 a 5 e produção de material para discussão;

7. Apresentação de seminários e participação de eventos promovi-
dos pelo contratante;

8. Consolidação dos resultados das etapas 1 a 5 e das etapas 6 e 7.

1.3. Limitações e Abrangência

Geograficamente, a abrangência do estudo inclui os aspectos relaciona-
dos ao mercado da Amazônia Legal Brasileira, no contexto da indústria flo-
restal, com ênfase nos estados de Mato Grosso e Rondônia (Figura 1.01).
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Figura 1.01 – Abrangência geográfica do estudo
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Fonte: CONSUFOR.

A condução dos esforços foi direcionada para identificar as conexões 
entre as empresas ou empreendedores individuais de manejo flores-
tal sustentável, companhias industriais verticalizadas ou não e diversos 
stakeholders envolvidos no mercado de atuação.

Os aspectos analisados foram obtidos por meio de consultas a fontes 
secundárias e primárias e pelo know-how dos consultores da CONSU-
FOR em projetos similares na região Amazônica. Além disso, coube à 
CONSUFOR harmonizar dados e informações discrepantes obtidas pe-
las diversas fontes.

Importante frisar que as análises e resultados deste estudo são decorren-
tes de um amplo debate entre a equipe de consultores da CONSUFOR, 
especialistas do PROGRAMA ÁGUA BRASIL e diversos analistas do mer-
cado florestal, convidados a participar, discutir, contribuir e validar os co-
nhecimentos e conclusões produzidas ao longo do seu desenvolvimento.

A base do levantamento de dados do estudo, sob a ótica do mercado 
florestal, foi concentrada na técnica do benchmarking. Todas as fontes 
consultadas tiveram sua identidade preservada, bem como foram omiti-
das as informações de caráter sigiloso.

Cabe salientar, todavia, que também foram consideradas as experiên-
cias do mercado florestal de outros Estados, com o intuito de agregar as 
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melhores práticas atualmente empregadas. O resultado final do estudo, 
considerando os oito produtos previstos, não almeja se constituir na pa-
lavra final sobre a atividade de manejo florestal sustentável na Amazônia 
Brasileira, assim como não tem a intenção de conter toda a informação 
disponível sobre tal. 

Pelo fato do benchmarking ter sido realizado com base em informações 
prestadas pelos gestores das empresas, não se pode garantir a exati-
dão ou integridade dos referidos dados. Apesar disso, as informações 
ora apresentadas foram revisadas pela CONSUFOR e se encontram, em 
princípio, alinhadas com a realidade de mercado florestal na região de 
abrangência do estudo.

Este documento foi elaborado para uso do PROGRAMA ÁGUA BRASIL 
(PAB), seus idealizadores e parceiros (Banco do Brasil, Agência Nacio-
nal de Águas, Fundação Banco do Brasil e WWF-Brasil), no contexto da 
análise dos desafios e oportunidades da cadeia de valor que afetam a 
competitividade empresarial local. Inclina-se em identificar as diretrizes 
técnicas e econômico-financeiras da atividade de manejo florestal com 
foco nas áreas e microrregiões objeto do estudo. Além disso, almeja 
ser utilizado como referência para o setor financeiro no fomento à ca-
deia produtiva do manejo florestal madeireiro sustentável. Seu conteúdo 
pode ser utilizado desde que a fonte seja citada.
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2. Metodologia

2.1. Abordagem Geral

Para o desenvolvimento do projeto, a CONSUFOR adotou o modelo de 
trabalho apresentado na Figura 2.01.

Figura 2.01 – Etapas previstas para a consecução do estudo

Fonte: PROGRAMA ÁGUA BRASIL.

• Rever os estudos realizados por instituições com renomado saber sobre mecanismos financeiros de 
apoio e políticas públicas relacionadas a instrumentos econômicos de gestão ambiental para o setor 
florestal, tais como normativos, subsídios, tributário, licenças negociáveis, impostos, taxas, licencia-
mento e outros.

PRODUTO 1 Levantamento Bibliográfico

• Realizar análise setorial da cadeia levantando diretrizes técnicas/coeficientes de produção, consumo, 
comercialização, preço, produtividade, entre outros, de modo que possam subsidiar a análise de risco 
de financiamento das etapas de manejo florestal, beneficiamento e comercialização, em pequenos, 
médios e grandes empreendimentos, em concessões públicas e projetos privados, nas regiões sele-
cionadas.
• Na comercialização, apresentar fluxograma e avaliar como os diversos agentes da cadeia produtiva 
se relacionam.

PRODUTO 2 Coeficientes Técnicos do Manejo, Beneficiamento e Comercialização

• Realizar análise de viabilidade econômico-financeira, incluindo indicadores como VPL, TIR, Playback e 
Fluxo de Caixa, quando possível, de modo a subsidiar análise de risco de financiamento em todas as 
etapas de cadeia, em pequenos, médios e grandes empreendimentos, concessões públicas e projetos 
privados, nas regiões selecionadas.
• Apresentar os referenciais de custo de produção para os diferentes empreendimentos, por item de 
custo, nas fases de investimento, custeio e comercialização, incluindo a certificação.

• Realizar seminário, palestras, eventos e reuniões com o Banco do Brasil e representantes do setor.

PRODUTO 7 Apresentação de Seminários e Participação em Eventos 
Promovidos pelo Contratante

• Identificar e analisar os mecanismos financeiros de apoio à cadeia produtiva: linhas de crédito, fluxos 
de financiamento existentes, melhores modelos e oportunidades de negócios em diferentes etapas 
da cadeia em pequenos, médios e grandes empreendimentos, concessões e projetos privados, nas 
regiões selecionadas.

• Sistematizar o resultado das análises em formato apropriado para apresentações, debates e seminá-
rios, reuniões e eventos com representantes do setor.

• Sistematizar os produtos e eventos em documento final.

PRODUTO 5 Análise Propositiva de Mecanismos Financeiros mais Adequados

PRODUTO 6 Revisão das Etapas 1 a 5 e Produção de Material para Discussão

PRODUTO 8 Consolidação dos Resultados das Etapas 1 a 5 e das Etapas 6 e 7

• Identificar e analisar as falhas de mercado, tais como altos custos de transação, assimetria de in-
formações, falha de governo, entre outros, que dificultam a alocação de recursos de forma eficien-
te, a partir de entrevistas com intervenientes da cadeia (órgão públicos, comunidades e empresas).

PRODUTO 4 Sistematização e Análise Conclusiva de Falhas de Mercado

PRODUTO 3 Viabilidade Econômico-Financeira do Manejo, Beneficiamento e  
Comercialização
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2.2. Abordagem Específica

O setor florestal e a compreensão sobre a atual situação dependem de 
uma exposição capaz de contextualizar e situar a atividade no País. 

Assim, antes de caracterizar o setor e suas operações, este documento 
se empenha em contextualizar a formação da atividade florestal no País 
e caracterizar a cadeia produtiva da madeira tropical. Completando a 
etapa introdutória, são vistas as diversas formas de uso e contribuição 
que as florestas podem proporcionar. 

Em continuidade se dá a caracterização do setor florestal, pela expo-
sição das etapas segundo a ordem natural: primeiro o manejo florestal, 
depois a industrialização e a comercialização e, por fim, as fontes de 
financiamento à atividade. 

A Figura 2.02 mostra o fluxo dos assuntos compreendidos neste documento.
Figura 2.02 – Assuntos abordados
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As atividades relativas ao levantamento bibliográfico incluíram a revisão 
de estudos produzidos por instituições sobre mecanismos de apoio e 
políticas públicas relacionadas aos instrumentos econômicos de ges-
tão ambiental dirigidas ao setor florestal. Foram contempladas também 
diversas normas e diplomas, zoneamentos, subsídios e incentivos, be-
nefícios, licenças negociáveis, impostos, taxas, processos de licencia-
mento e demais formas de regulação inerentes ao setor.
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3. Contexto

3.1. Distinções

É mister que se principie esse contexto com a conceituação e separação en-
tre as formas e diferenças para a completa compreensão de seu conteúdo.

O primeiro item que se aborda é quanto à definição de floresta. Por floresta 
entende-se qualquer vegetação com predominância de indivíduos com le-
nho, onde as copas das árvores formam um dossel. Popularmente, a floresta 
é também chamada de selva, bosque, mata, mato, capoeira, etc. (SFB. Dis-
ponível em http://www.florestal.gov.br/snif/recursos-florestais/index.php? 
option=com_k2&view=item&layout=item&catid=14&id=158; Acesso em 
20/11/2013).

Existem diversas definições criadas para atender a objetivos específicos. 
A seguir, apresenta-se a definição da Organização das Nações Unidas 
para Agricultura e Alimentação (FAO), que considera os aspectos de 
uso e ocupação do solo: “Floresta – área medindo mais de 0,5 ha com 
árvores maiores que 5 m de altura e cobertura de copa superior a 10%, 
ou árvores capazes de alcançar estes parâmetros in situ. Isso não inclui 
terra que está predominantemente sob uso agrícola ou urbano.” (Or-
ganização das Nações Unidas para a Agricultura e Alimentação (FAO) 
FAO (2004). FRA: Terms and Definitions. http://www.fao.org/forestry/
media/7797/1/0/).

O Brasil é um país de vocação florestal: dos 851 milhões de hectares 
de seu território, pouco mais de 463 milhões de hectares (54.4%) são 
cobertos por florestas. O País detém a segunda maior área de florestas 
do mundo, atrás apenas da Rússia (1,3 bilhão de hectares).
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Quando se trata de florestas, existem duas grandes vertentes de 
classificação:

• Florestas nativas – objeto do manejo florestal sustentável, e, por-
tanto, deste estudo; 

• Florestas plantadas.

No Brasil, a área ocupada por florestas é de 463 milhões de hectares, 
distribuídos entre florestas naturais/nativas e plantadas (Figura 3.01).

Figura 3.01 – Composição da cobertura florestal brasileira (2012)
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Fonte: IBGE, ABRAF e CONSUFOR.
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Para sintetizar e evidenciar as distinções entre as duas classificações 
florestais, a Tabela 3.01 reúne os principais elementos que consti-
tuem as diferenciações.

Tabela 3.01 – Florestas nativas e plantadas: principais distinções

Florestas Nativas Florestas Plantadas

Nativas são as florestas que se de-
senvolveram de forma natural e 
espontânea;

A diversidade de espécies é muito 
grande nas florestas nativas;

São florestas heterogêneas;

As florestas naturais têm as mesmas 
características das florestas nativas, 
diferenciadas apenas pela originali-
dade do ecossistema.

As florestas plantadas compreen-
dem o conjunto de árvores planta-
das com fins econômicos;

É normalmente formada por uma 
única espécie;

Apresentam distribuição homogê-
nea (por isso, chamadas de florestas 
homogêneas);

Também são conhecidas como flo-
restas artificiais;

Quando comparadas às florestas na-
turais, sua biodiversidade é inferior.

É comum se referir às florestas na-
tivas sob uma série de denomina-
ções: natural, tropical, heterogênea, 
primária, etc.

Não confundir com as classificações 
da vegetação: floresta ombrófila den-
sa, floresta ombrófila aberta, etc.

As florestas plantadas no Brasil se 
concentram em duas espécies pre-
dominantes: Eucalipto (Eucalyptus 
spp.) e Pinus (Pinus spp.).

O manejo florestal sustentável é a 
administração da floresta para a ob-
tenção de benefícios econômicos, 
sociais e ambientais, respeitando-
-se os mecanismos de sustentação 
do ecossistema objeto do manejo e 
considerando-se a utilização de múl-
tiplos produtos e subprodutos, bem 
como de outros bens e serviços de 
natureza florestal.

A silvicultura é a atividade que se 
ocupa do estabelecimento, de-
senvolvimento e da reprodução de 
florestas, visando a múltiplas apli-
cações, tais como a produção de 
madeira, papel e celulose, o carvo-
ejamento, a produção de resinas, a 
proteção ambiental, etc.
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Outra atividade comum às florestas 
nativas é o extrativismo vegetal. Ex-
trativismo é o processo de explora-
ção dos recursos vegetais nativos 
que compreende a coleta ou apa-
nha de produtos como madeiras, lá-
tex, sementes, fibras, frutos e raízes, 
entre outros, de forma racional, per-
mitindo a obtenção de produções 
sustentadas ao longo do tempo, ou 
de modo primitivo e itinerante, pos-
sibilitando, geralmente, apenas uma 
única produção.

Na grande maioria são florestas for-
madas por árvores de mesma idade 
(equiâneas), e formadas por uma 
única espécie (monocultura), embo-
ra haja exceções;

Também na sua maioria, têm como 
objetivo a produção de produtos 
madeireiros, embora existam flores-
tas plantadas com fins de recupera-
ção de áreas degradadas e lazer;

Em geral essas florestas são planta-
das em grande escala por empresas 
que irão utilizar os produtos gerados;

Em alguns locais, as florestas tam-
bém são plantadas por pequenos 
proprietários de terras, para con-
sumo próprio e venda da madeira, 
visto que a floresta, ao contrário da 
maior parte das culturas agrícolas, 
não se perde tão facilmente com se-
cas, chuvas excessivas e outras va-
riações do clima.

Fonte: CONSUFOR.

Estima-se que o setor florestal, em sua totalidade, seja responsável por 
3,5% do Produto Interno Bruto (PIB) do Brasil e por 7,3% das exporta-
ções totais (ABRAF, 2013).

As florestas possibilitam a produção de inúmeros bens e serviços. O 
Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística (IBGE) agrupa os dados 
conforme a Figura 3.02.

É interessante observar que as informações do IBGE abrangem os pro-
dutos florestais madeireiros e não madeireiros, não só das florestas na-
tivas, mas também das florestas plantadas.
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Figura 3.02 – Produção da extração vegetal e silvicultura (IBGE-2010)

Fonte: IBGE – 2010.

Apenas a título informativo, a produção primária florestal, em 2010, so-
mou R$ 14,7 bilhões (Figura 3.03). A extração vegetal contribuiu com 
28,2% (R$ 4,1 bilhões), enquanto a silvicultura participou com 71,8% 
desse valor (R$ 10,6 bilhões).

Figura 3.03 – Produção da extração vegetal e silvicultura-2010 (em R$ 
bilhões e em %)
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Fonte: IBGE - 2010.

• Borrachas: Hevea, Maçaranduba e sorva
• Ceras: Carnaúba e outras
• Fibras: Buriti, Carnaúba, Piaçava e outras
• Tanantes: Angico, Barbatimão e outras
• Oleaginosos: Babaçu, Copaíba, Cumuru, Licuri, Oiticica, Pequi, Tucum e outros
• Alimentícios: Açaí, Castanha de Caju, Castanha-do-Pará, Erva-mate, Mangaba, Palmito, Pinhão e Umbu
• Aromáticos, medicinais, tóxicos e corantes: Ipecacuanha, Jaborandi, Urucu e outros
• Madeiras: Carvão, lenha e madeira em tora
• Pinheiro brasileiro: Nó-de-pinho, árvores abatidas e madeira em tora

Extração Vegetal – Produção Florestal em Florestas Nativas

• Carvão vegetal
• Lenha
• Madeira em tora: para papel e celulose e outras finalidades
• Cascas secas de acácia negra
• Folhas de eucalipto
• Resinas

Silvicultura
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3.2. A Amazônia

A Amazônia, também chamada de Floresta Amazônica, Floresta Equa-
torial da Amazônia, dentre outras denominações, é uma floresta latifo-
liada úmida que cobre a maior parte da Bacia Amazônica da América 
do Sul. Essa bacia abrange sete milhões de quilômetros quadrados, 
dos quais cinco milhões e meio de quilômetros quadrados são cobertos 
pela floresta tropical. 

Essa região inclui territórios pertencentes a nove nações. A maioria das 
florestas está contida dentro do Brasil, com 71% do total de seu território, 
seguida pelo Peru, com 13% de seu território e com partes menores na Co-
lômbia, Venezuela, Equador, Bolívia, Guiana, Suriname e Guiana Francesa. 

A Amazônia representa mais da metade das florestas tropicais rema-
nescentes no planeta e compreende a maior biodiversidade em uma 
floresta tropical no mundo. É um dos seis grandes biomas brasileiros.

No Brasil, para efeitos de governo e economia, a Amazônia é delimitada 
por uma área chamada “Amazônia Legal” definida a partir da criação da 
Superintendência do Desenvolvimento da Amazônia (SUDAM), em 1966. 
É essa mesma delimitação que se assume no âmbito deste documento.

3.3. Histórico da Ocupação da Região Amazônica

A ocupação da região Amazônica foi de fato iniciada ainda no período colo-
nial. Durante os séculos XVI, XVII e XVIII, a região sofreu tentativas de ocu-
pação de diversos países colonizadores. O processo foi consolidado pelos 
portugueses que construíram mais de 40 fortalezas estratégicas para prote-
ger o território ocupado, bloqueando as principais rotas de acesso à região.

Missões religiosas também desempenharam um papel chave na ocupa-
ção, induzindo o estabelecimento de vilas e uma dramática redução na 
população indígena, principalmente devido à introdução de novas do-
enças. Os índios também foram usados como escravos e alguns grupos 
foram extintos em confrontos com os colonizadores.
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A partir do final do século XIX até as primeiras décadas do século XX, a 
região experimentou uma grande expansão por conta da exploração da 
borracha. A revolução industrial gerou uma grande demanda de diversas 
matérias-primas e o látex estava em alta demanda no hemisfério norte.

As oportunidades de mercados do ciclo da borracha foram estabelecidas 
com grande esforço produtivo, atraindo a força de trabalho de migrantes, 
muitos vindos da região Nordeste, devastada até então pela seca. A ex-
ploração penetrou a região, através dos rios, consolidando a ocupação 
brasileira na região. Este esforço somou o Acre ao território brasileiro e 
levou ao desenvolvimento de centros urbanos como Belém e Manaus.

O período de expansão se enfraqueceu quando as plantações de serin-
gueiras no sudeste asiático começaram a fornecer ao mundo látex mais 
barato. Com a produção brasileira calcada em preços de mão de obra 
semiescrava, sem valor agregado ou capacidade de desenvolver um 
caminho alternativo, o modelo de exploração da borracha na Amazônia 
alcançou seu fim e levou a região a uma profunda paralisia econômica.

A produção regional foi redirecionada a outros produtos que podiam ser 
explorados, tais como a madeira e animais selvagens. A subsistência 
da população que morava na floresta começou a depender de meios 
limitados oferecidos pela floresta e pelos rios.

Durante a Segunda Guerra Mundial, a região desempenhou novamente 
um papel importante como fornecedora de látex. Com o controle das 
plantações do sudeste asiático em poder dos japoneses, a região ama-
zônica voltou a fornecer borracha para o mercado mundial, atraindo 
mais uma vez migrantes da região Nordeste.

3.4. Políticas de Desenvolvimento para a Região Amazônica

As políticas públicas de integração nacional direcionadas à Amazônia foram 
iniciadas na década de 1960, segundo uma base de orientação estratégica 
para incorporar o espaço amazônico às atividades econômicas nacionais.
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A região era considerada um “vácuo” demográfico, com vastos recur-
sos naturais, os quais estavam sob o risco da ganância internacional. 
Baseada nestes valores iniciou-se a ocupação “moderna” da região, e 
foi dada prioridade à construção de vias de acesso estratégicas. Com a 
ajuda de financiamento internacional, o Brasil construiu estradas ao lon-
go do eixo norte-sul, como a Belém-Brasília e o grande eixo leste-oeste, 
conhecido como Transamazônica. 

Tais estradas levaram a uma rápida expansão da fronteira agrícola, ab-
sorvendo aproximadamente metade da migração que ocorreu no Brasil 
nas décadas de 1970 e 1980, criando um enorme excedente populacio-
nal na zona rural.

Isso foi acoplado a mudanças tecnológicas introduzidas pela “revolução 
verde”, as quais levaram à mecanização, por meio de investimentos na 
produção agrícola. De fato, na região amazônica a produção foi impul-
sionada como uma resposta a políticas governamentais que ofereciam 
terra e incentivos. A proposta era reduzir a migração da população rural 
para centros urbanos que sofriam com a pobreza em larga escala.

O processo de ocupação acendeu conflitos sociais entre os novos co-
lonizadores, índios e caboclos. Vastas áreas de florestas foram direcio-
nadas a outros usos que levaram a um aumento da concentração da 
propriedade privada da terra. Os problemas de destruição da floresta e 
êxodo rural foram mais agravados por essas políticas.

3.5. Origem da Matéria-Prima Florestal na Amazônia

Sob o ponto de vista da origem, existem três formas de suprimento da 
matéria-prima para as indústrias de base florestal na região amazônica: 

• Fontes legais:

 ‒ Por meio de plano de manejo florestal sustentável;

 ‒ Pela madeira proveniente de desmatamentos – legalmente 
autorizados – para implantação de projetos agropecuários, 
de colonização e assentamento ou industriais.
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• Fonte ilegal:

 ‒ Por meio de desmatamentos clandestinos.
Figura 3.04 – Conceitos relacionados à origem da matéria-prima

Plano de Manejo Florestal Sustentável (PMFS) é o documento técnico básico que contém as 
diretrizes e procedimentos para a administração da floresta, visando à obtenção de benefícios 
econômicos, sociais e ambientais, observada a definição de manejo florestal sustentável.

Uso alternativo do solo, por sua vez, está relacionado à implantação de projetos de colonização 
e assentamento de população, agropecuários, industriais, geração e transmissão de energia, mine-
ração e transporte.

Desmatamento é a operação que objetiva a supressão total da vegetação nativa de determinada 
área para o uso alternativo do solo. Considera-se nativa toda vegetação original, remanescente ou 
regenerada, caracterizada pelas florestas, capoeiras, cerradões, cerrados, campos limpos, vege-
tações rasteiras, etc. Ressalta-se que qualquer descaracterização que venha a suprimir toda vege-
tação nativa de uma determinada área é interpretada como desmatamento. Essa operação pode 
ocorrer de forma legalizada ou ilegalmente.

Manejo Florestal Sustentável é a administração da floresta para a obtenção de benefícios econô-
micos, sociais e ambientais, respeitando-se os mecanismos de sustentação do ecossistema obje-
tivo do manejo e considerando-se a utilização de múltiplos produtos e subprodutos, bem como de 
outros bens e serviços de natureza florestal.

Tradicionalmente, desde a instalação da indústria da madeira na Ama-
zônia a partir da década de 1960, o abastecimento se baseava na ma-
téria-prima proveniente de duas fontes de exploração: 

• Várzea: planícies inundáveis, onde a derrubada das árvores era 
realizada durante o período da seca e as toras eram transportadas 
durante o período da chuva, quando os rios e igarapés atingiam 
níveis superiores fazendo as toras flutuarem. A partir daí, as toras 
eram amarradas em grandes lotes, formando as conhecidas jan-
gadas, e navegavam até as indústrias consumidoras;

• Terra firme: regiões de “planalto”, onde a exploração era – e ainda 
é – realizada de forma tradicional, com o transporte via terrestre.

A cobertura florestal dos estados da Amazônia está subdividida – com 
base no critério fisionômico – em dois subtipos: matas de planície de 
inundação (regionalmente conhecidas pela terminologia de mata de 
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várzea e mata de igapó) e matas de terra firme, além de outras forma-
ções como o cerrado e a floresta semiúmida.

A floresta de várzea, cuja vegetação ocorre ao longo dos rios e das planí-
cies inundáveis, normalmente apresenta menor diversidade do que a de 
terra firme e abriga animais e plantas adaptados a condições hidrológicas 
sazonais. A menor diversidade ocorre porque poucas espécies dispõem de 
mecanismos morfofisiológicos que tolerem o ritmo sazonal de inundação.

A terra firme é o ecossistema de maior expressividade e de grande 
complexidade na composição, distribuição e densidade das espécies. 
Caracteriza-se pela heterogeneidade florística com predominância de 
espécies agregadas em algumas formações e aleatórias em outras.

Historicamente, as indústrias do Amazonas, bem como as da região de 
Belém e Santarém, no Pará, basearam-se principalmente em madeiras pro-
venientes de várzeas. As indústrias de serrados e compensados se loca-
lizavam na beira de rios, onde mantinham estoques de toras – submersas 
– capazes de suprir a demanda durante o período da “entressafra”. Esse 
sistema apresentava algumas vantagens como manutenção da qualidade 
das toras em termos de rachaduras e ataque de agentes biodegradadores 
e baixo custo de transporte. Essa situação gradativamente foi abandona-
da, uma vez que a área de várzea vinha sendo explorada acima da capa-
cidade da produção sustentada e os estoques se exauriram.

Nos estados de Rondônia, Mato Grosso e Maranhão, as indústrias his-
toricamente se supriam de madeiras provenientes de terra firme. Nesse 
método de exploração florestal, o custo de transporte é mais elevado. 
As operações tradicionais de exploração florestal na Amazônia são ex-
postas na Figura 3.05.
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Figura 3.05 – Atividades tradicionais de exploração florestal: várzea e terra firme
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Fonte: CONSUFOR; Levantamentos de campo (ago./2013).

O ciclo de produção na exploração florestal na terra firme, compreendi-
do entre a derrubada das árvores e a sua disposição no pátio da unida-
de industrial continua sendo curto, em torno de uma semana. Por outro 
lado, na exploração em regiões de várzea, o ciclo de produção consu-
mia um tempo muito maior. O período entre a derrubada das árvores e a 
descarga no pátio da indústria variava ente 40 e 60 semanas.

Atualmente a exploração em regiões de várzea está proibida e os planos de 
manejo florestal sustentável consideram unicamente regiões de terra firme.

3.6. Passado Recente

A Amazônia brasileira abriga um terço das florestas tropicais do mundo. 
Estimativas indicam um estoque da ordem de 60 bilhões de m³ de ma-
deira em tora de valor comercial, o que coloca a região como detentora 
da maior reserva de madeira tropical do mundo (FAO, 2011).
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A exploração madeireira na região começou há três séculos. No entan-
to, até meados da década de 1970, o volume extraído era relativamente 
pequeno. A pauta exportadora brasileira, no início do século passado, 
não relatava a madeira: era composta por café, açúcar, erva-mate, cou-
ros, borracha, fumo, cacau e algodão (Figura 3.06). Somente a partir 
da década de 1980 a região passou a assumir a liderança na produção 
madeireira do País.

Figura 3.06 – Fac-símile de informativo estatístico das exportações brasileiras 
(1839-1907)

Fonte: Acervo IBGE.

O efetivo e recente crescimento do setor madeireiro na região pode ser 
atribuído a fatores, como: 

• A construção de estradas para implantação dos programas de coloni-
zação e interligação de polos regionais com grandes centros urbanos; 
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• O esgotamento dos estoques de madeira dura (Canela, Imbuia, 
Araucária e outras) do sul do Brasil e o crescimento da economia 
nacional aumentaram a demanda por madeiras da Amazônia; 

• A grande disponibilidade e custos baixos das madeiras da região, 
até aquele momento.

As atividades florestais se concentraram principalmente ao longo de um arco 
a partir do estado de Rondônia, passando pelo Mato Grosso, até o Pará. Nos 
primórdios da atividade, cerca de 80% do volume explorado de madeira era 
proveniente de regiões de várzea. Essa tendência se inverteu nas últimas 
décadas e hoje a exploração é predominantemente de terra firme.

No início da década de 1970, a produção de serrados no Brasil era 
dividida em proporções aproximadamente iguais de folhosas e coní-
feras, sendo esta representada exclusivamente pelo Pinheiro do Para-
ná (Araucaria angustifolia). O cenário começa a se modificar no fim da 
década de 1970, com a introdução de Pinus como matéria-prima para 
serrarias e, a partir de então, verificou-se um crescimento contínuo na 
utilização desta espécie, e uma redução acentuada na exploração e 
processamento da Araucária.

Figura 3.07 – Distinções entre as árvores coníferas e folhosas (2013)

Fonte: FAO.

Folhosas: caracterizam-se, principalmente, pelas folhas largas e frutos com sementes envolvi-
das por uma casca. A este grupo pertence a grande maioria das espécies florestais brasileiras 
e aí estão incluídas a Sucupira (Bowdichia nitida), Ipê (Tabebuia spp.), Mogno (Swietenia ma-
crophylla), Andiroba (Carapa guianensis), Cedro (Cedrella spp.), Jatobá (Hymenaea courbaril), 
Pau-Brasil (Caesalpinia echinata), Jacarandá-da-Bahia (Dalbergia nigra) e outras. No Brasil, uma 
folhosa exótica muito conhecida é o Eucalipto (Eucalyptus spp.).

Coníferas: caracterizam-se, principalmente, por possuir folhas em forma de agulhas e frutos em 
forma de cones com sementes expostas. No Brasil, a conífera nativa mais conhecida é o pinhei-
ro-do-paraná (Araucaria angustifólia). Outra conífera fornecedora de madeira é a exótica Pinus. O 
mais comum no Brasil é o Pinus elliottii, mas existem outros como o Pinus caribaea, Pinus oocarpa, 
Pinus taeda, Pinus patula e outros. Podem ser encontradas ainda outras coníferas nativas como o 
pinho-bravo, pinho-do-brejo e etc. ou exóticas como o pinheiro-de-natal (Cunninghamia lanceola-
ta) e os ciprestes (Cupressus spp.), mas geralmente utilizadas para paisagismo.
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A utilização de folhosas para produção de serrados continuou crescen-
do. Na década de 1990 houve um incremento na produção em torno de 
30%. Esse cenário mostra a importância e a necessidade de investimen-
tos do setor público e privado nas atividades florestais da Amazônia.

A produção da madeira de folhosas no ano 2000 foi da ordem de 13,8 
milhões de m³ e a de coníferas 7,4 milhões de m³. Portanto, cerca de 
65% da madeira produzida no Brasil ainda é proveniente de florestas 
tropicais e 35% correspondem às coníferas, sendo, na sua maioria, pro-
venientes de reflorestamentos de Pinus.

Figura 3.08 – Comparativo da produção de madeira serrada no Brasil (1971-2000)
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Fonte: IBAMA; Adaptação CONSUFOR.

A indústria de compensados foi instalada inicialmente no sul do país na dé-
cada de 1940, utilizando a madeira de araucária como matéria-prima. No 
entanto, somente na década de 1970 atingiu níveis significativos de produ-
ção, passando a utilizar em escalas maiores as madeiras de folhosas.

A produção de madeira serrada – de 3,4 milhões de m³ no início da década 
de 1970 – aumentou em mais de quatro vezes, atingindo níveis de quase 
14 milhões de m³ em 2000. Nesse mesmo período, ocorreu um declínio 
vertiginoso na produção de serrados de Araucária no sul do País, compen-
sado em parte pelo incremento na produção de madeira de Pinus.
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Figura 3.09 – Embarque de madeira serrada no porto de Paranaguá-PR (anos 70)

 
Autor: Esso Standard do Brasil/IBGE.

Fonte: Acervo IBGE.

Com relação ao compensado, a região amazônica produziu 980 mil m³ 
em 2000. Verificou-se uma variação considerável no volume de produ-
ção na década de 1990, chegando a atingir 1,25 milhão de m³ em 1994, 
quando implantado o Plano Real, coincidindo com uma forte demanda 
internacional de produtos.

Figura 3.10 – Produção de compensados no Brasil (1990-2000)
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Fonte: ABIMCI; Adaptação CONSUFOR.
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A exploração florestal madeireira compreendendo os dias atuais será 
vista adiante, em detalhes, abordada sob os itens 6. Manejo Florestal, 7. 
Industrialização e 8. Comercialização.

3.7. Gestão e Participação Social

A gestão das florestas do Brasil envolve diferentes instituições e os três 
níveis de governo: federal, estadual e municipal. No Governo Federal, a 
gestão florestal está sob a responsabilidade direta de quatro instituições:

• O Ministério do Meio Ambiente (MMA) é responsável pela formu-
lação das políticas florestais. Atua como poder concedente para 
produção florestal sustentável, sendo o responsável pelas con-
cessões florestais;

• O Serviço Florestal Brasileiro (SFB) é o órgão gestor das florestas 
públicas federais para a produção sustentável de bens e serviços. 
Ele tem também a responsabilidade de geração de informações, 
capacitação e fomento na área florestal;

• O Instituto Brasileiro do Meio Ambiente e dos Recursos Naturais Reno-
váveis (IBAMA) é o órgão de controle e fiscalização ambiental respon-
sável pelo licenciamento e controle ambiental das florestas brasileiras;

• O Instituto Chico Mendes de Conservação da Biodiversidade (ICM-
Bio) é responsável por propor, implantar, gerir, proteger, fiscalizar 
e monitorar as Unidades de Conservação instituídas pela União.

A estrutura de gestão das florestas no Brasil é recente. Suas últimas 
alterações ocorreram entre 2006 e 2007, respectivamente com a cria-
ção do Serviço Florestal Brasileiro (SFB) e do Instituto Chico Mendes 
de Conservação da Biodiversidade (ICMBio), os quais assumiram parte 
das atribuições antes delegadas ao IBAMA. 

Aparte das instituições, as próprias atribuições específicas já passavam 
por alterações há mais tempo. Um fato que merece menção está rela-
cionado às deliberações sobre os planos de manejo florestais sustentá-
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veis. A função, anteriormente conferida ao IBAMA, é atualmente objeto 
das secretarias estaduais de meio ambiente, fruto do chamado pacto 
federativo. O IBAMA ainda detém essa função, mas apenas em áreas 
federais ou em localização que extrapole os limites de um estado.

Além das audiências e consultas públicas realizadas em comunidades 
locais em situações específicas previstas na legislação, há três órgãos 
colegiados que possibilitam a participação social no processo decisório 
da gestão florestal:

• O Conselho Nacional do Meio Ambiente (CONAMA) é o órgão consul-
tivo e deliberativo do Sistema Nacional do Meio Ambiente (SISNAMA). 
É um colegiado representativo dos órgãos federais, estaduais e mu-
nicipais de meio ambiente, do setor empresarial e da sociedade civil;

• A Comissão Nacional de Florestas (CONAFLOR) fornece diretrizes 
para a implementação das ações do Programa Nacional de Florestas 
e permite articular a participação dos diversos grupos de interesse no 
desenvolvimento das políticas públicas do setor florestal brasileiro;

• A Comissão de Gestão de Florestas Públicas (CGFLOP) é o órgão 
de natureza consultiva do Serviço Florestal Brasileiro com a fina-
lidade de assessorar, avaliar e propor diretrizes para gestão de 
florestas públicas brasileiras e também de manifestar-se sobre o 
Plano Anual de Outorga Florestal.

No âmbito dos estados e do Distrito Federal, o arranjo institucional para 
a gestão florestal tem algumas variações, mas, de maneira geral, as 
secretarias estaduais de meio ambiente são responsáveis pela formula-
ção de políticas e normas florestais, e os órgãos estaduais de meio am-
biente são responsáveis pelo licenciamento, controle e fiscalização das 
atividades florestais e de conservação. Alguns estados criaram órgãos 
específicos para a gestão de florestas públicas. Nos municípios que 
têm estrutura para gestão florestal o arranjo é semelhante. A participa-
ção social na gestão florestal, nos estados, ocorre na maioria dos casos 
no âmbito dos conselhos estaduais de meio ambiente.



44

4. Cadeia Produtiva da Madeira Tropical

4.1. Etapas

A cadeia de agregação de valor da madeira tropical ou nativa, oriun-
da do manejo florestal sustentável, está representada sinteticamente 
na Figura 4.01. Cada uma das etapas de agregação de valor está 
caracterizada a seguir.

Figura 4.01 – Representação da cadeia produtiva da madeira tropical

Fonte: CONSUFOR.

Manejo Florestal

• Em regime sustentável, a madeira pode ser extraída da floresta 
por meio de um Plano de Manejo Florestal, concedido por Órgão 
Federal ou Estadual competente, que autoriza o corte seletivo de 
árvores da floresta natural.
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• O plano de manejo é o documento, na etapa do licenciamento de 
operação florestal, que determina o volume máximo de retirada 
anual de madeira da floresta, considerando uma série de premis-
sas pré-estabelecidas na legislação, conforme abordado nos Ca-
pítulos 5 e 6 deste relatório.

• O plano de manejo deve ser elaborado em nome do proprietário 
do imóvel rural, no caso dos planos de manejo privados ou em 
nome do concessionário vencedor dos editais de licitação, na hi-
pótese da concessão das florestas públicas. 

• Os planos de manejo podem estar vinculados a um consumidor 
industrial específico (uma indústria que tem base florestal própria) 
ou não (proprietários rurais que não possuem indústria). Dessa for-
ma, as indústrias podem consumir toras oriundas de seu próprio 
manejo florestal ou adquiri-las no mercado regional. Já no caso das 
florestas públicas, por imposição dos contratos de concessão, obri-
gatoriamente o concessionário deve possuir sua própria indústria.

• O corte da madeira é realizado segundo o planejamento do consumo 
industrial, o regime de chuvas e o planejamento, localização e capa-
cidade de armazenamento das áreas de estoque. Em princípio, 100% 
da madeira prevista para corte anual é retirada da floresta. Entretanto, 
problemas operacionais no momento da colheita e aspectos de mer-
cado (demanda, custos e preços) podem fazer com que parte desse 
volume seja abandonado na floresta (a árvore é deixada em pé, não 
havendo assim sua derrubada). O estoque da madeira pode ser feito 
no local da colheita (beira da estrada), em pátios dentro da área de 
manejo (na floresta) e na indústria (pátio da serraria ou laminadora). 

• O transporte da madeira em tora é feito por rios e/ou estradas (de-
pendendo da logística regional), acompanhada pelo Documento 
de Origem Florestal (DOF), que atesta a origem legal da madeira 
e deve acompanhar o seu transporte, obedecendo quantidades, 
espécies e destino previamente informados.
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• Como regra geral, os estados da Amazônia Legal utilizam de subter-
fúgios tributários como tentativa de industrializar a atividade madei-
reira dentro de suas fronteiras. Como não há mecanismo legal que 
proíba o livre trânsito de mercadorias e produtos no território nacio-
nal, esses estados se utilizam da determinação de Pauta de Preços 
Mínimos para a cobrança do ICMS (Imposto sobre Operações rela-
tivas à Circulação de Mercadorias e sobre Prestações de Serviços 
de Transporte Interestadual e Intermunicipal e de Comunicação). 

• Embora os governos estaduais aleguem que a pauta de preços 
mínimos seja baseada em levantamentos regulares das transa-
ções reais do mercado regional, os empresários do setor flores-
tal alegam que os valores praticados nos Decretos Estaduais são 
mais elevados do que a prática real, diminuindo assim suas mar-
gens de lucro e competitividade. Por outro lado, isso aumenta os 
cofres do Poder Executivo via arrecadação de impostos (ICMS). 

• Assim, quando a tora é retirada da floresta e transportada até uma 
indústria DENTRO do mesmo estado, o ICMS é pago com base 
no preço mínimo de referência (baseado em valores obtidos em 
pesquisa de preços regionais). Quando a mesma tora é remetida 
a uma indústria localizada FORA do estado, o ICMS é pago sobre 
um valor bastante superior (no Pará, por exemplo, equivale a 10x 
o preço mínimo de referência para venda dentro do estado). 

Industrialização

• A industrialização pode ocorrer em empresas industriais que têm 
ou não base florestal própria. Essas empresas, conforme demons-
trado no Item 7, apresentam escalas diversas e nível tecnológico 
bastante distinto. 

• A industrialização da tora pode ser feita em diferentes graus de agre-
gação de valor. Um produto madeireiro de maior valor agregado 
passa por mais etapas industriais. O inverso também é verdadeiro.
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• Assim, basicamente ocorrem duas etapas de processamento in-
dustrial da tora: o primário e o secundário. No processamento pri-
mário ocorre a primeira transformação da tora em produto acaba-
do. Os produtos mais comuns são a madeira serrada e as lâminas 
de madeira, nas mais diversas formas e dimensões. No proces-
samento secundário podem ocorrer diversas etapas de agrega-
ção de valor à madeira. Dessa forma, a quantidade de produtos 
oriunda de processamento secundário (também conhecido como 
beneficiamento) é imensa. Sinteticamente, são classificados como 
madeira aplainada, compensado, forros, pisos, decks, molduras, 
móveis, chapas de madeira reconstituída e outros diversos. 

• As toras oriundas do manejo florestal sustentável podem ser in-
dustrializadas em companhias que têm apenas o desdobro primá-
rio (serrarias e laminadoras), cuja produção pode ser vendida a 
outras indústrias (que farão o desdobro secundário ou beneficia-
mento da madeira) ou ao consumidor. Por outro lado, há casos de 
empresas de porte médio a grande que têm atividades industriais 
tanto de desdobro primário como secundário. 

Comercialização

• A venda do produto acabado, independentemente do grau de 
agregação de valor que esta madeira teve ao longo do seu pro-
cesso fabril, pode ser feita resumidamente pela própria indústria 
ou por meio de um agente de vendas/trader.

• As formas e operações comerciais são muito diversas e dependem 
diretamente do produto fabricado, do local da indústria, periodici-
dade do fornecimento e destino e aplicação final do produto. 

• Como regra geral, a produção industrial é encaminhada para cen-
tros distribuidores de produtos de madeira (depósitos atacadistas 
e redes de materiais de construção) ou para incorporadoras da 
construção civil (construtoras que negociam grandes volumes de 
madeira para aplicação em suas obras). 
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• No primeiro caso de venda, independentemente de onde estive-
rem localizados (no Brasil ou no exterior), os grandes depósitos 
atacadistas e grandes redes de materiais de construção operam 
como distribuidores do produto de madeira para os atacadistas 
e materiais de construção de pequeno e médio portes. Dessas 
empresas, o produto chega então na sua aplicação final nas resi-
dências, comércio e demais empreendimentos empresariais. 

• No segundo caso de venda, as incorporadoras da construção civil 
adquirem altos volumes de produtos de madeira para aplicação 
direta em suas obras, sejam elas para fins residenciais, comer-
ciais, industriais ou de infraestrutura.

• Mais detalhes da comercialização estão abordados no capítulo 
8 do relatório.

4.2. Características da Cadeia Produtiva

Para dimensionar o tamanho da cadeia produtiva da madeira tropical e 
do mercado de produtos madeireiros oriundos do manejo florestal sus-
tentável, a CONSUFOR apresenta a seguir uma breve caracterização 
das etapas do manejo florestal, da industrialização e dados de mercado. 

4.2.1. Manejo Florestal

O Brasil é extremamente carente de dados qualificados a respeito do ta-
manho real do mercado de produtos madeireiros oriundos da Amazônia 
Legal. Ao longo do tempo, a responsabilidade pelas atividades de licen-
ciamento e de coordenação e controle saiu da esfera da administração 
federal (MMA e IBAMA) e foram compartilhadas com as administrações 
estaduais e em alguns casos, municipais. 
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Área e Volume

A Tabela 4.01 mostra o vácuo causado pela falta de informações para 
o setor. O ano de 2001 representa o último período em que um docu-
mento de órgão oficial da administração pública (IBAMA) publicou um 
demonstrativo detalhado em nível nacional de 100% dos planos de ma-
nejo sustentável vigentes no Brasil. Nesse documento estão todas as 
informações a respeito dos manejos madeireiros, inclusive com a locali-
zação geográfica, volumes de exploração, áreas e proprietários. 

Tabela 4.01 – Evolução do licenciamento de áreas de Manejo Florestal sustentável

Área Total dos 
Planos de Manejo 

Aprovados no 
Ano (ha)

Área de 
Exploração 

Florestal 
Autorizada para o 

Ano (ha)

Volume de 
Madeira 

Autorizado para o 
Ano (m³)

Área Total dos 
Planos de Manejo 

Aprovados no 
Ano (ha)

Área de 
Exploração 

Florestal 
Autorizada para o 

Ano (ha)

Volume de 
Madeira 

Autorizado para o 
Ano (m³)

2001 119.756 119.756 2.688.733 0 0 0
2008 ND ND ND 96.361 88.603 184.964
2009 2.824 4.973 17.376 0 0 0
2010 910 4.973 17.376 48.702 26.979 79.514
2011 10.703 4.973 17.376 0 0 0
2012 2.858 4.973 17.376 174.078 129.331 ND

2013(Jan a Set) ND 4.973 17.376 745.642 555.785 ND
Total 

Acumulado 
até Set/2013

ND ND ND 1.064.783 800.698 ND

Manejo Florestal Público

Item

Manejo Florestal Privado

Fonte: SFB e IBAMA, consolidado pela CONSUFOR.

Nos anos seguintes, esse tipo de informação não foi mais disponibili-
zado publicamente. Assim, não é possível hoje dimensionar a área de 
exploração florestal (e, por consequência, o volume de madeira) legal-
mente autorizados para serem colocados no mercado.  

No ano de 2008, como resultado direto dos trabalhos do SFB, inicia-
ram-se as atividades de concessão de florestas públicas, com o intuito 
de melhorar a atratividade do setor florestal amazônico, fornecendo ao 
mercado uma fonte de matéria-prima legalmente sustentada. Hoje, a 
área pública de manejo florestal ultrapassa 1 milhão de ha, embora a 
maior parcela ainda esteja em fase pré-operatória. 
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Em termos de produção nacional de toras, quatro fontes de dados re-
conhecidas pelo setor apresentam valores bastante distintos quando 
comparados entre si, conforme mostra a Figura 4.02. Os dados são 
para toras em geral, visto que o método e condições de uso da floresta 
(seja ela tropical ou subtropical) é uma prerrogativa de cada país (vide 
adiante Figura 4.05 – Condições gerais do manejo florestal sustentável 
em países selecionados).

A ITTO e FAO usam estatísticas comparativas em nível internacional e 
por isso tendem a apresentar maiores distorções em dados nacionais. 

O Imazon produziu alguns dados detalhados sob demanda do MMA e 
SFB para a região Amazônia. Entretanto, eles não representam uma sé-
rie estatística com prazo de análise interessante (na realidade há ape-
nas 3 levantamentos em anos específicos, que demonstram uma “cur-
va” com representação aproximada presente na Figura 4.02). 

O IBGE, fonte oficial do Governo Brasileiro, apresenta estatísticas da 
extração de toras para a região que estariam, em teoria, mais alinha-
dos com a tendência geral do mercado. Isso ocorre principalmente pelo 
fato do IBGE conduzir estatísticas de outras áreas da economia, cujos 
reflexos podem ser comparados entre si (exemplo disso é a produção 
industrial, como será demonstrado mais adiante). 

A partir de 2007 o IBAMA implementou um sistema eletrônico para mo-
nitorar o transporte de produtos de origem florestal (sistema DOF – Do-
cumento de Origem Florestal), dentre eles produtos de madeira (toras 
e produtos acabados). O sistema até hoje ainda carece de integração 
entre as bases Estaduais e a base Federal. Entretanto, apesar dos pro-
blemas relacionados à integração de dados, vê-se na Tabela 4.02 que 
os valores tabulados pelo IBAMA são bem próximos aos apresentados 
pelo IBGE, o que torna dessa forma ambas as fontes de informação 
mais próximas da realidade do que a ITTO e FAO.
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Tabela 4.02 – Evolução da produção de toras tropicais no Brasil (DOFS – 
milhões m³)

Estados Amazônicos 2007 2008 2009

Com sistemas integrados 0,7 0,8 0,8

Sem sistemas integrados 
(MT, MA, PA e RO)

9,8 10,7 7,7

Total Estimado 10,5 11,5 8,5

Fonte: IBAMA, consolidado pela CONSUFOR.

Figura 4.02 – Evolução do volume de produção de toras tropicais no Brasil 
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Obs.: 2000 = 100%. 
Fonte: Imazon/SFB, ITTO, FAO, IBGE e IBAMA; consolidado pela CONSUFOR.

Empresas e Empregos

Com relação à quantidade de empresas envolvidas com a exploração 
florestal, a melhor referência é o Ministério do Trabalho e Emprego.  
A Tabela 4.03, amparada pela Figura 4.03, mostra que a quantidade 
de empresas de exploração florestal no Brasil caiu drasticamente en-
tre 2001 e 2011. Por outro lado, considerando exclusivamente a região 
Amazônica, houve aumento de praticamente 100% do número de em-
presas. Cabe salientar que esse aumento não representa a criação de 
novas empresas, mas sim um sinal claro de formalização das atividades 
produtivas na região, por pressão das políticas de coordenação e con-
trole dos Governos Federal, Estaduais e Municipais. 
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Tabela 4.03 – Evolução da quantidade de empresas de exploração florestal no Brasil

Estado 2001 2009 2010 2011
Acre 0 9 5 5
Amapá 18 11 29 18
Amazonas 168 37 65 32
Mato Grosso 389 488 644 868
Pará 438 690 1.075 1.047
Rondônia 0 104 124 100
Roraima 17 0 0 0
Amazônia Legal 1.030 1.339 1.942 2.070
Outros Estados 18.775 5.043 5.218 6.119
Total do Brasil 19.805 6.382 7.160 8.189

Obs.: Quantidade de empresas com pelo menos 1 funcionário. 
Fonte: MTE/RAIS.

Figura 4.03 – Evolução da quantidade de empresas de exploração florestal no Brasil

0%

50%

100%

150%

200%

250%

2001 2009 2010 2011
Amazônia Legal Outros Estados Total do Brasil

Obs.: 2001 = 100%. 
Fonte: MTE/RAIS. 

Com relação aos empregos, a região amazônica apresentou uma leve 
redução do nível de empregos formais no período destacado na Tabe-
la 4.04 e Figura 4.04. Mais uma vez a CONSUFOR destaca o papel da 
formalização das atividades, nos estados amazônicos, como fator a ser 
considerado nas análises. 
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Tabela 4.04 – Evolução do emprego formal na exploração florestal no Brasil

 

Estado 2006 2007 2008 2009 2010 2011
Acre 2 2 4 9 2 9
Amapá 10 6 4 11 12 13
Amazonas 4 41 5 37 48 59
Mato Grosso  275 304 539 488 520 616
Pará 1.475 1.311 655 690 962 865
Rondônia 11 27 38 104 96 109
Roraima 0 17 0 0 0 0
Amazônia Legal 1.777 1.708 1.245 1.339 1.640 1.671
Outros Estados 6.967 6.963 5.198 5.043 5.115 5.201
Total do Brasil 8.744 8.671 6.443 6.382 6.755 6.872

Obs.: Quantidade de postos de trabalho. 
Fonte: MTE/Caged.

Figura 4.04 – Evolução do emprego formal na exploração florestal no Brasil
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Obs.: 2006 = 100%. 
Fonte: MTE/Caged.

Portanto, o manejo florestal sustentável realizado no Brasil é um mo-
delo nacional, o qual difere significativamente entre o manejo florestal 
sustentável realizado em outros países. Alguns exemplos de países se-
lecionados (Bolívia, Equador e Indonésia) são apresentados na Figura 
4.05 para a compreensão da extensão do manejo e as decorrentes con-
sequências nos registros da atividade florestal.
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Figura 4.05 – Condições do Manejo Florestal sustentável em países 
selecionados (2012)

Fonte: compilação CONSUFOR.

No Equador todas as florestas são do Estado. As árvores de floresta natural são protegidas. 
Há zonas de proteção permanente ao longo das margens dos rios e outros cursos d’água de 5 
a 15m. Para os lagos, lagoas e outros reservatórios, de no mínimo 10m. Também são zonas de 
proteção permanente as encostas com inclinação superior a 50º; áreas com espécies ameaçadas 
de extinção; sítios arqueológicos e de valor histórico, as declaradas assim por interesse público 
ou por desejo do proprietário.

As formas de intervenção preveem os planos de manejo florestal sustentável, que devem ser 
integrados a processos industriais; simplificados, com exploração não mecanizada e licenças 
especiais ou de corte (são as mais utilizadas; destinam-se às áreas até 40 ha e com um único 
proprietário).

Os ciclos de corte podem ser de 15 anos para uso de arraste mecanizado e de 1 ano para arraste 
não mecanizado.

Nas florestas naturais, a colheita é limitada: entre 30% e 40% para as árvores com diâmetro à 
altura do peito (DAP) superior a 30cm. Para as árvores não comerciais, máximo de 10% do total. 
Árvores com baixa abundância são de aproveitamento condicionado.

A Bolívia dispõe de florestas públicas e privadas. Existem as concessões industriais com prazos 
de 40 anos, renováveis a cada cinco. Há possibilidade de exploração nas Agrupaciones Sociales 
del Lugar (ASL), onde até 20 produtores rurais podem permanecer por 40 anos; licenças de extra-
ção para terras indígenas; Tierras Comunitárias de Origen (TCO), sem limite de prazo, e, finalmen-
te, nas terras privadas, é possível obter licenças para a conversão de florestais em outros usos.

Os ciclos de corte normalmente são de 25 anos. Os inventários, planejamentos e estimativas pre-
vêem a identificação de todas as árvores a serem colhidas.

O diâmetro mínimo de corte é estabelecido para cada espécie. Há restrição de corte para 20% 
das árvores que poderiam ser retiradas e para as porta-sementes, além da obrigatoriedade de 
demarcação das árvores de interesse para a fauna local. 

O manejo florestal na Indonésia existe desde 1900. Nas plantações, desde 1870. A indústria 
florestal está migrando para as florestas de plantação, em virtude do intenso desmatamento dos 
últimos 20 anos (80% das florestas naturais foram superexploradas e 55% das concessões estão 
em péssimas condições).

O país dispõe de regulamentação que obriga a existência de planos de manejo de longo e médio 
termos, além de plano anual e planos para plantações florestais e industriais.

O ciclo de corte alcança até 35 anos e a intensidade da exploração permite a retirada de todas as 
árvores comerciais com DAP maior que 50 ou 60cm. É permitida a colheita de árvores não comer-
ciais com DAP superior a 20cm. Os inventários devem incluir todas as árvores com DAP superior a 
20cm. E como remanescentes devem permanecer pelo menos 25 árvores por hectare explorado.
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4.2.2. Industrialização

Produção

No tocante à industrialização, mais uma vez as fontes tradicionais do setor 
florestal se contradizem (Figura 4.06). O Imazon apresenta o problema do 
levantamento sem continuidade, o que não permite traçar uma evolução 
histórica de qualidade. Já FAO e ITTO mostram curvas de produção que 
trabalham em total dissonância com os dados da Produção Industrial mo-
nitorados pelo IBGE. Essa situação é facilmente vista na Figura 4.07.

Figura 4.06 – Evolução da produção industrial de madeira tropical no Brasil
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Fonte: Imazon/SFB, ITTO, FAO e IBAMA.

A Figura 4.07 mostra o desempenho da produção industrial de madeira 
medido pelo IBGE, que apresenta forte queda após o ano de 2005, prin-
cipalmente na indústria da madeira do estado do Pará (único medido 
na região da Amazônia Legal para este setor industrial). Nesse sentido, 
a projeção do Imazon apresenta uma tendência mais realista do que as 
fontes de dados internacionais. 
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Figura 4.07 – Produção industrial de madeira tropical no Brasil
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Fonte: Imazon/SFB, ITTO, FAO, IBGE e IBAMA; consolidado pela CONSUFOR.

Entretanto, o País está caminhando para consolidar o sistema DOF do 
IBAMA como principal e mais confiável fonte de dados para o setor flo-
restal de madeira tropical. Usando os dados estimados na Tabela 4.05, 
a produção de madeira serrada tropical atingiu cerca de 17 milhões 
de m³ em 2009, número este que deve ser menor para os posteriores, 
considerando-se comparativamente a tendência de queda dos níveis 
de produção da indústria da madeira na Amazônia Legal (medido pelo 
IBGE no estado do Pará).

Tabela 4.05 – Produção de madeira serrada tropical no Brasil (DOFS – 
milhões m³)

Estados Amazônicos 2007 2008 2009

Com sistemas integrados 5,6 5,4 4,3

Sem sistemas integrados (MT, 
MA, PA e RO)

15,4 17,6 12,7

Total Estimado 21,0 23,0 17,0

Fonte: IBAMA, consolidado pela CONSUFOR.
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Empresas e Empregos

Em termos de quantidade de empresas, a Tabela 4.06 e a Figura 4.08 mos-
tram o histórico do número oficial de indústrias de desdobro de madeira (ser-
rarias e laminadoras). Na região Amazônica, esse “estoque” de empresas 
apresentou uma pequena redução no período destacado. Por outro lado, os 
estados das demais regiões do País obtiveram crescimento da quantidade 
de empresas em operação, movimento similar à média nacional.

Cabe destacar nesta análise a pressão dos órgãos de fiscalização e 
controle (esferas Federal, Estadual e Municipal) para buscar a forma-
lização das atividades do processamento de madeira tropical. Assim, 
a CONSUFOR acredita que tenha ocorrido um fechamento maior de 
empresas da região, movimento este que foi compensado pela formali-
zação de empresas antes informais.

Tabela 4.06 – Evolução da quantidade de empresas de desdobro de 
madeira no Brasil

Estado 2001 2009 2010 2011
Acre 38 41 42 37
Amapá 9 11 12 14
Amazonas 28 55 52 48
Mato Grosso 1.005 941 907 875
Pará 664 635 647 666
Rondonia 364 385 371 345
Roraima 7 34 35 38
Amazônia Legal 2.115 2.102 2.066 2.023
Outros Estados 4.156 4.704 4.745 4.765
Total do Brasil 6.271 6.806 6.811 6.788

Obs.: Quantidade de empresas com pelo menos 1 funcionário. 
Fonte: MTE/RAIS.
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Figura 4.08 – Evolução da quantidade de empresas de desdobro de 
madeira no Brasil
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Obs.: 2001 = 100%. 
Fonte: MTE/RAIS.

No quesito emprego, as indústrias de desdobro primário de madeira 
tropical apresentaram redução da quantidade de postos de trabalho no 
período apresentado pela Tabela 4.07 e Figura 4.09. Cabe destacar que 
esse mesmo movimento foi percebido pelas demais regiões do País, 
porém em menor intensidade.

Tabela 4.07 – Evolução do emprego formal no desdobro de madeira no Brasil

Estado 2006 2007 2008 2009 2010 2011
Acre 566 547 668 768 764 753
Amapá 174 199 275 407 420 391
Amazonas 1.298 1.336 1.341 1.172 1.205 1.137
Mato Grosso   11.735 11.944 11.279 11.233 10.939 10.277
Pará 25.280 23.628 17.281 15.924 16.368 15.282
Rondônia 5.014 6.335 4.995 4.851 4.443 4.125
Roraima 252 266 300 343 329 302
Amazônia Legal 44.319 44.255 36.139 34.698 34.468 32.267
Outros Estados 56.663 54.928 51.790 48.416 50.834 50.064
Total do Brasil 100.982 99.183 87.929 83.114 85.302 82.331

Obs.: Quantidade de postos de trabalho. 
Fonte: MTE/Caged.
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Figura 4.09 – Evolução do emprego formal no desdobro de madeira no Brasil
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Obs.: 2006 = 100%. 
Fonte: MTE/Caged.

4.2.3. Comercialização

Mais uma vez os dados de mercado disponíveis apresentam suas dificulda-
des para análise. A fonte de dados oficial do Brasil, para o comércio inter-
nacional, é a SECEX/MDIC.  Entretanto, não é factível obter uma estatística 
completamente confiável da exportação de produtos de madeira tropical do 
Brasil. Isso ocorre uma vez que boa parte dos produtos de madeira tropical 
englobam também produtos feitos com outras espécies de madeira que não 
são tropicais (são nativas do Brasil, mas são endêmicas de outras formações 
florestais, tais como Mata Atlântica), que são tropicais, mas que são oriun-
das de plantio homogêneo (como a Teca e Paricá, por exemplo) ou que são 
oriundas de plantios de espécies exóticas (como o Eucalipto).

Recorrendo às fontes internacionais, a FAO não mostra valores para 
exportação de madeira tropical brasileira. Na ITTO, a composição do 
destino do volume de madeira produzida no Brasil exportada e consu-
mida internamente está sintetizada na Figura 4.10. Nos períodos mais 
recentes, a exportação representa em torno de 9% do destino final dos 
produtos de madeira tropical brasileira.
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Figura 4.10 – Evolução do destino da produção industrial de madeira 
tropical no Brasil
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Fonte: ITTO.

Para validar se os números da ITTO são confiáveis, a CONSUFOR os 
comparou com os dados da SECEX. Para tanto, a CONSUFOR conduziu 
a seleção de produtos e espécies que melhor representasse a gama de 
artefatos de madeira tropical da pauta de produtos de madeira tropical. 
A Figura 4.11 mostra que as curvas da SECEX e ITTO apresentam com-
portamentos muito similares no período de análise, permitindo então 
concluir que possuem uma representatividade adequada.

Figura 4.11 – Evolução do volume de exportações de madeira tropical no Brasil
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Fonte: SECEX e ITTO.
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5. Uso e Contribuição das Florestas

A vegetação natural do Brasil é oficialmente dividida em seis diferentes 
biomas (Figura 5.01): 

• Floresta Amazônica;

• Cerrado;

• Mata Atlântica;

• Caatinga;

• Pampa;

• Pantanal.
Figura 5.01 – Distribuição e representatividade dos biomas brasileiros (2012)

Fonte: Ministério do Meio Ambiente, Serviço Florestal Brasileiro. Adaptação: CONSUFOR.
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Todos esses biomas têm um componente florestal em seu estágio ve-
getacional avançado, mas que atualmente encontram-se seriamente 
degradados. A savanização causada pelo homem vem diminuindo as 
áreas florestais desses biomas e os remanescentes naturais encontram-
-se, de maneira geral, fragmentados e danificados por queimadas, cor-
te ilegal e pastoreio, dentre outras intervenções negativas.

A representatividade do bioma amazônico é importante não apenas 
para o País, mas em termos mundiais: 30% das florestas remanescentes 
do mundo estão na Amazônia. Sua larga extensão e a diversidade de 
ambientes, habitats e água doce resultam numa biodiversidade ímpar. 
As vegetações que mais caracterizam o bioma são a floresta ombrófila 
densa e a floresta ombrófila aberta. 

5.1. Florestas Naturais e Plantadas

O Brasil é um país de vocação florestal; dos 851 milhões de hectares de 
seu território pouco mais de 463 milhões (54.4%) são cobertos de flores-
tas, naturais e plantadas, conforme mostra a Figura 5.02. O País detém 
a segunda maior área de florestas do mundo, atrás apenas da Rússia 
(1,3 bilhão de hectares).

Figura 5.02 – Área (em ha) de floresta no território brasileiro (2012)
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Fonte: Serviço Florestal Brasileiro, SFB. Adaptação: CONSUFOR.



63

O Brasil tem 7.2 milhões de hectares de florestas plantadas, principal-
mente com espécies dos gêneros Eucalipto e Pinus, que representam 
93% do total (Tabela 5.01). Isso corresponde a apenas 0.8% da área do 
País e 1.5% do total de florestas.

Tabela 5.01 – Composição da área de florestas plantadas no Brasil (2012)

Espécie Nome Científico Área (ha) %

Eucalipto Eucalyptus spp. 5.102.030 71,3

Pinus Pinus spp. 1.562.782 21,8

Seringueira Hevea brasiliensis 168.848 2,4

Acácia Acacia meransii / Acacia mangium 148.311 2,1

Paricá Schizolobium amazonicum 87.901 1,2

Teca Tectona grandis 67.329 0,9

Araucária Araucaria angustifolia 11.343 0,2

Populus Populus spp. 4.216 0,1

Outras 33.183 0,5

Total 7.152.760 100,0

Fonte: Serviço Florestal Brasileiro, SFB. Adaptação: CONSUFOR.

5.2. Volumes, Biomassa e Carbono

A estimativa de volumes de madeira, biomassa e carbono das flores-
tas brasileiras (Figura 5.03 com apoio da Tabela 5.02) é feita a partir 
de estudos que determinam o volume de madeira por unidade de área 
para as diversas tipologias de florestas e sua relação com a biomassa e 
carbono, considerando-se a área ocupada por cada uma dessas tipolo-
gias, em cada um dos biomas brasileiros.
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Figura 5.03 – Madeira, biomassa e carbono

Volume de 
Madeira

• O volume é uma expressão usada para quantificar, geralmente em metros cúbicos, o espaço ocupado por 
uma determinada árvore ou um conjunto delas existentes em um povoamento, parcela ou talhão

Biomassa

• A biomassa, segundo a Organização das Nações Unidas para Agricultura e Alimentação (FAO), é a “maté-
ria orgânica presente tanto acima quanto abaixo do solo, viva e morta, como por exemplo, árvores, culturas 
agrícolas, gramíneas, serapilheiras, raízes”.

• Segundo a FAO, a biomassa vegetal exerce dois papéis principais no sistema climático; a primeira é a foto 
síntese, que retira CO2 (gás carbônico) da atmosfera e o estoca na biomassa; a segunda é que a biomas-
sa quando queimada emite CO2, aerossóis e outros gases causadores do aquecimento global. Devido a 
estes dois aspectos, a biomassa vegetal tem chamado atenção por ser tanto uma fonte de carbono para 
produção de energia como recurso para sequestro e imobilização de carbono. Portanto, é importante mo-
nitorar as mudanças na quantidades de biomassa das florestas para verificar o quanto elas podem estar 
contribuindo para emissão ou estoque de carbono.

Carbono

• O carbono representa cerca de 50% de biomassa. O carbono encontra-se estocado nos diversos “compar-
timentos” de biomassa nas florestas, ou seja, na biomassa viva (acima e abaixo do solo), na biomassa morta 
e na matéria orgânica do solo. A seguir os compartimentos de reserva de carbono nas florestas:

• Carbono na biomassa viva acima do solo – inclui troncos, tocos, galhos, copa, sementes e folhas.
• Carbono na biomassa viva abaixo do solo – inclui raízes vivas, excluindo as pequenas (diâmetro < 2milhi-

metros) porque não podem ser distinguidas da matéria orgânica do solo ou da serapilheira.
• Carbono na biomassa morta – Carbono de toda a biomassa lenhosa morta que não faz parte da serapilheira. 

Inclui o que já está caído no solo, as raízes mortas e os galhos com diâmetros superiores a 10 centímetros.
• Carbono na serapilheira – Carbono de toda a biomassa morta com diâmetro inferior ao diâmetro mínimo 

exigido pelo Brasil para medir madeira morta, em vários estágios de decomposição por cima do solo 
mineral ou orgânico.

• Carbono do solo – carbono orgânico nos solos minerais e orgânicos a uma profundidade especifica e apli-
cada de maneira coerente em todas as séries cronológicas.

• A FAO recomenda medir a quantidade de carbono existente em cada um desses compartimentos, sendo pos-
teriormente somadas para calcular o carbono total na floresta. Em geral, a maior parte da biomassa vegetal 
encontra-se na parte área das árvores de maior diâmetro (80%) exceto no bioma Cerrado, onde a biomassa 
vegetal concentra-se nas raízes (biomassa subterrânea – 70%), por isso chamada de “floresta invertida”.

Tabela 5.02 – Volumes totais de madeira, biomassa e carbono estimados 
por bioma (2013)

m³ (x 1.000) % t (x 1.000) % t (x 1.000) % t (x 1.000) %
Amazônia 84.857 89,4% 105.033 89,5% 68.767 84,8% 252.375 84,8%
Mata Atlântica 2.114 2,2% 2.914 2,5% 3.301 4,1% 12.115 4,1%
Cerrado 4.625 4,9% 5.844 5,0% 5.571 6,9% 20.446 6,9%
Caatinga 2.587 2,7% 2.665 2,3% 2.496 3,1% 9.160 3,1%
Pantanal 670 0,7% 722 0,6% 705 0,9% 2.587 0,9%
Pampa 112 0,1% 194 0,2% 269 0,3% 987 0,3%

Total 94.965 100,0% 117.372 100,0% 81.109 100,0% 297.670 100,0%

Carbono Equivalente
Bioma

Madeira Biomassa Carbono

Fonte: Serviço Florestal Brasileiro, SFB, 2013. Adaptação: CONSUFOR.

Apenas no bioma Amazônia, o estoque de carbono na floresta é da 
ordem de 68,8 milhões de toneladas (equivalente a 85% de todo o car-
bono existente nos biomas brasileiros). O carbono representa 50% da 
biomassa e encontra-se encerrado na biomassa viva (acima e abaixo 
do solo), biomassa morta e na matéria orgânica do solo.
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O estoque de carbono é utilizado para estimar a quantidade de dióxido 
de carbono (CO2), que é liberado para a atmosfera durante o processo 
de queima da biomassa. O fator de conversão de carbono (C) para di-
óxido de carbono (CO2) é de 3,67. Assim, as emissões evitadas apenas 
no bioma Amazônia alcançariam 252 milhões de toneladas de CO2.

No Brasil, a lista das espécies da flora ameaçadas de extinção é com-
posta de 472 espécies, de acordo com dados de 2008. A maior parte 
delas é natural da Mata Atlântica (276) e do Cerrado (131). Naturais da 
Amazônia constam apenas 24 espécies.

Consta ainda a proteção a determinadas espécies, formalizadas por 
legislação federal. São elas:

• Castanheira, Bertholetia excelsa – Decreto 5.975/2006;

• Seringueira, Hevea spp – Decreto 5.975/2006; 

• Mogno, Swietenia macrophylla – Decreto 4.722/2003).

No cenário atual da Amazônia, já se observa uma preocupação cres-
cente do setor industrial madeireiro, em desenvolver a exploração flo-
restal de forma racional e sustentável, com base em planos de manejo, 
levando em consideração aspectos ecológicos, econômicos e sociais. 

No Brasil, as primeiras experiências de manejo florestal tropical foram 
realizadas na década de 1950, na região de Curuá-Una, no estado do 
Pará, sob a orientação da Food and Agricultural Organization (FAO) e 
posteriormente assumida pela Superintendência do Desenvolvimento 
da Amazônia (SUDAM). No final da década de 1970, novos experimen-
tos de manejo florestal foram implantados na Floresta Nacional do Tapa-
jós, no estado do Pará, com a colaboração da FAO e conduzidos pelo 
extinto Instituto Brasileiro de Desenvolvimento Florestal (IBDF) e Empre-
sa Brasileira de pesquisa Agropecuária (EMBRAPA). 

Em décadas de pesquisas realizadas, ainda não há um consenso sobre 
técnicas mais adequadas de manejo em virtude da diversidade da flo-
resta, da especificidade de cada área que tem sido estudada e do tipo 
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de metodologia adotada. Nesse contexto, vale ressaltar que qualquer 
aplicabilidade de técnica de manejo precisa ser adequada às condi-
ções da área que será utilizada, exigindo um investimento relativamente 
alto no início de sua implementação, com apoio constante de técnicos 
especializados no assunto.

A grande heterogeneidade da floresta amazônica, com cerca de 200 a 250 
espécies florestais por hectare, aliado ao pequeno número de espécies 
florestais aceitas no mercado (vide subitem 5.3. Espécies Comerciais e 
Novas Espécies, adiante), fazem com que o rendimento de madeira por 
hectare seja baixo. De cerca de 230 espécies utilizadas pela indústria, 80% 
da produção de madeira é representada por menos de 50 espécies. De 
acordo com os levantamentos realizados na década de 1990, dos 230 a 
280 m³ por hectare da biomassa florestal, apenas 10% chegam às serrarias.

5.3. Espécies Comerciais e Novas Espécies

O termo espécie comercial é muito relativo. Espécies comerciais devem 
ser aquelas que além de terem demanda comercial, tenham também sus-
tentabilidade de suprimento. Existem mais de 1.000 espécies de madeiras 
nativas na Amazônia, todavia não mais que 60 ou 80 espécies são consi-
deradas comerciais. Dessas, não mais que 40 são consideradas espécies 
comerciais viáveis técnica e economicamente. Vale lembrar que espécies 
que são consideradas viáveis em uma região, podem não ser em outras. 

Um aspecto muito importante a considerar na classificação da espécie 
em comercial e não comercial refere-se à densidade da espécie na flo-
resta (não confundir com a densidade da madeira / peso específico), ou 
seja, a quantidade de árvores existentes e efetivamente disponíveis por 
unidade de área. Na Amazônia, devido às suas características e dimen-
sões, esse aspecto é muito variável. A maioria das espécies que teriam 
aceitação comercial não tem volume para tal. Além disso, em algumas 
regiões existe a predominância de certas espécies que são quase, ou 
totalmente, inexistentes em outras.
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Um ponto chave é a demanda de mercado. Existem espécies que têm 
a preferência do mercado e, em função disso, têm melhores preços. A 
pressão sobre estas é cada vez maior. As espécies que são mais conhe-
cidas no mercado, via de regra, são as que existem ou existiam em maior 
volume, dentre as quais se destacam as apresentadas na Tabela 5.03.

Tabela 5.03 – Espécies comerciais de destaque da amazônia brasileira (2013)

Fonte: CONSUFOR; Levantamentos de campo (ago./2013).

Muitas dessas espécies possuem derivados, como por exemplo: Louro 
Branco (Ocotea opifera), Louro Faia (Euplassa pinnata) e Louro Vermelho 
(Nectandra rubra), etc. Obviamente, existem muitas outras espécies, mas 
a pressão maior hoje está concentrada em algumas principais, como por 
exemplo: Jatobá, Ipê, Cumaru, Maçaranduba, Muiracatiara, etc.

De modo geral, essa lista representa a maioria das espécies considera-
das mais nobres, mas muitas outras são utilizadas no mercado interno, 
para a construção civil, mesmo as que não têm muita sustentabilidade. A 
inclusão de novas espécies depende de alguns fatores, que por sua vez 
independem da vontade do produtor florestal ou do industrial da madeira.

Lançar uma nova espécie no mercado é um procedimento de risco. Como 
já foi dito, as espécies que atualmente são muito conhecidas no merca-
do mundial são aquelas que têm ou tiveram grandes volumes disponí-

Nome comum Nome científico Nome comum Nome científico

Amapá Brosimum parinarioides Itaúba Mezilaurus itauba
Angelim Pedra Hymenolobium petraeum Jatobá Hymenaea courbaril

Angelim Vermelho Dinizia excelsa Maçaranduba Manilkara amazônica
Breu Trattinicka rhoifolia Mandioqueira Qualea gracilior

Caixeta Tabebuia cassinoides Muiracatiara Peltogyne cf. subsessilis
Cerejeira Eugênia involucrata Piquiá Aspidosperma desmanthum
Cumaru Dipteryx odorata Quaruba Vochysia máxima
Cupiuba Goupia glabra Sucupira Diplotropis purpúrea
Curupixá Micropholis venulosa Samaúma Ceiba pentandra

Freijó Cordia goeldiana Tatajuba Bagassa guianensis
Goiabão Eugenia leitonni Tauari Couratari guianensis

Ipê Tabebuia serratifolia Tachi Sclerolobium melanocarpum
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veis. Existem espécies muito bonitas e que certamente teriam aceitação 
no mercado, mas não apresentam sustentabilidade. De modo geral, as 
grandes empresas comercializadoras não querem assumir a responsa-
bilidade de lançar uma nova espécie que tem disponibilidade pequena 
e consequentemente não tem sustentabilidade de suprimento. Espécies 
que até pouco tempo atrás eram pouco conhecidas e comercializadas, 
mas que têm disponibilidade significativa, vão aos poucos penetrando no 
mercado, no vácuo daquelas que reduzem a disponibilidade.

Dessa forma, a introdução de novas espécies que têm ocorrido no 
mercado é basicamente decorrente da baixa oferta das espécies mais 
conhecidas e não de um trabalho consciente dos produtores. Se uma 
empresa tenta reduzir a produção de uma espécie mais procurada, ime-
diatamente é substituída por outra empresa que se disponha a fornecer 
a espécie demandada. Isso começa entre os produtores de um estado, 
passa para os produtores do País e, em seguida, chega ao mercado 
mundial. Continua valendo a máxima de que o mercado é o rei, ou seja, 
“o mercado compra o que quer e não o que é ofertado”.

5.4. Certificação Florestal

A certificação é um processo voluntário, no qual uma organização bus-
ca, por meio de uma avaliação de terceira parte, garantir aos seus clien-
tes e à sociedade que seu produto tem origem em florestas manejadas 
adequadamente, quanto aos aspectos ambiental, social e econômico. 

Em nível mundial, a certificação tem dois objetivos fundamentais: (i) me-
lhorar o manejo florestal e (ii) assegurar o acesso ao mercado.

Além desses objetivos específicos, o selo ambiental responde ao inte-
resse do consumidor no exercício de suas preferências de compra e 
gestão de impactos ambientais em seu consumo, bem como seu direito 
à informação sobre os produtos em que esteja pensando em comprar.

Um conjunto de objetivos auxiliares pode ser atingido por meio da trans-
parência das operações, internas e externas. Tais objetivos podem ser 
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estabelecidos no nível do setor (exemplo: melhor controle das operações 
florestais e mudança no uso da terra, melhor retorno das taxas e impostos 
florestais) ou da empresa (exemplo: produtividade total melhor, redução 
de custos). O peso dado aos vários objetivos varia por País. Por exemplo, 
no caso da Indonésia, o argumento do desenvolvimento sustentável é 
considerado muito mais importante do que a promoção comercial, en-
quanto na América do Norte e Europa a certificação provavelmente é vista 
antes de tudo como um item de comércio. Os países estão em situações 
diferentes em termos da qualidade da gestão florestal, das estruturas le-
gais existentes e de seus mecanismos de policiamento, dependência do 
comércio e exposição a pressões ambientais no comércio.

No Brasil, os sistemas de certificação florestal em atividade são o Fo-
rest Stewardship Council (FSC) e o Programa Brasileiro de Certificação 
Florestal (CERFLOR). Embora ambos os sistemas sigam os mesmo prin-
cípios básicos, existem diferenças entre os dois quanto à estrutura de 
gestão, padrões de manejo florestal e procedimentos operacionais:

A certificação de florestas e da cadeia de custódia no Brasil é realizada por 
diversas empresas certificadoras, que utilizam dois sistemas de certificação:

Programa Brasileiro de Certificação Florestal (CERFLOR):

 O CERFLOR é vinculado ao Program for the Endorsement of Fo-
rest Certification Schemes (PEFC) e visa à certificação do manejo 
florestal e da cadeia de custódia, segundo o atendimento aos cri-
térios e indicadores prescritos nas normas elaboradas pela As-
sociação Brasileira de Normas Técnicas (ABNT) e integradas ao 
Sistema Brasileiro de Avaliação da Conformidade e ao Instituto 
Nacional de Metrologia (INMETRO).

 Até o fim de novembro de 2012, havia, no Brasil, 34 certificações 
de cadeia de custódia para produtos de origem florestal e 16 cer-
tificações de manejo florestal pelo CERFLOR, que totalizavam 
1.463.308,35 hectares de florestas, sendo 65.078,37 ha de flores-
tas nativas e 1.398.229,98 ha de florestas plantadas.
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Forest Stewardship Council (FSC):

 O FSC visa à difusão do bom manejo florestal conforme princí-
pios e critérios que conciliam as salvaguardas ecológicas com 
os benefícios sociais e a viabilidade econômica e são os mes-
mos para o mundo inteiro.

 Até o fim de novembro de 2012, havia, no Brasil, 919 certificações de 
cadeia de custódia para produtos de origem florestal e 93 certifica-
ções combinadas de manejo florestal com cadeia de custódia pelo 
FSC, o que abrange 7,2 milhões de hectares de florestas, sendo 3,9 
milhões de hectares de florestas plantadas, 3 milhões de hectares de 
florestas nativas e 300 mil hectares de manejo florestal misto.

Os padrões e normas da certificação são fundamentados no cumpri-
mento de princípios e devem atender a critérios e indicadores que são 
distintos entre os sistemas FSC e CERFLOR, mas que têm o mesmo 
objetivo: promover a sustentabilidade da produção. 

A análise comparativa dos aspectos e critérios estabelecidos para certifica-
ção de florestas pelo FSC e CERFLOR demonstra diferenças entre os dois 
processos que resultam em vantagens ora para um ou ora para outro sistema.

As diferenças existentes quanto aos princípios, critérios e indicadores 
podem resultar em diferentes avaliações de produtores, consumidores, 
movimentos sociais e ambientalistas. Algumas características do CER-
FLOR permitem maior flexibilidade quanto à aplicação de regras técni-
cas, o que pode representar atrativos para produtores e empresas e, 
ao mesmo tempo, diminuir sua aceitação por parte de consumidores, 
movimentos sociais e ambientalistas.

O FSC apresenta certamente maior respaldo internacional, devido à 
participação de ONGs de grande popularidade em sua composição. 
Por outro lado, o CERFLOR é reconhecido pelo PEFC – Program for the 
Endorsement of Forest Certification Schemes, sistema de certificação 
de maior presença em todo mundo. Vide Anexo I – Relação das empre-
sas certificadas pelo CERFLOR e FSC.
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5.5. Concessão Florestal

A concessão florestal é uma das modalidades de gestão de florestas pú-
blicas previstas na Lei nº 11.284, de 2 de março de 2006, que permite que 
União, estados e municípios, mediante licitação, concedam a uma pessoa 
jurídica o direito de manejar, de forma sustentável e mediante pagamento, 
as florestas de domínio público para obtenção de produtos e serviços.

Esse processo está associado ao esforço do estado em ordenar a pro-
dução florestal, principalmente na região amazônica, incentivando o for-
talecimento de uma economia florestal que concilie a conservação dos 
recursos florestais com a geração de benefícios socioeconômicos para 
as populações locais.

Concessão florestal é entendida como o direito para exploração de pro-
dutos e serviços de florestas públicas, concedido pelo Governo a parti-
culares. O uso desses produtos e serviços, por determinado período, é 
remunerado (concessão onerosa). Além disso, implica na realização de 
manejo florestal sustentável. Tal concessão não pressupõe a transferên-
cia da titularidade da terra. É uma modalidade de gestão de florestas 
públicas no Brasil. Pode ser aplicada às florestas nacionais e a outras flo-
restas públicas que não tenham sido destinadas para outras finalidades.

São geridas pela Lei de Gestão de Florestas Públicas, Lei nº. 11.284/2006 
e pela Lei Geral de Licitações, Lei nº. 8.666/1993. Nelas são descritas o 
processo de concessão e o monitoramento da atividade e a licitação1.

A concessão de florestas públicas somente pode ser realizada em áre-
as não destinadas a uso comunitário, populações indígenas, projetos 
de assentamento ou uso militar. Também não podem ser objeto de con-
cessão as unidades de conservação de proteção integral, as reservas 
extrativistas e as reservas de desenvolvimento sustentável.

1 Fonte: BRASIL. Ministério do Meio Ambiente. Serviço Florestal Brasileiro, SFB. Plano anual 
de outorga florestal 2013. Brasília. 2012. 105p.
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Os primeiros três contratos de concessão florestal foram assinados em 
2008, em Unidades de Manejo Florestal localizadas na Floresta Nacio-
nal do Jamari, Rondônia, totalizando 96.361 hectares. Em 2011, foram 
assinados mais dois contratos em UMF da Floresta Nacional de Sara-
cá-Taquera, Pará, totalizando 48.703,43 hectares. Segundo dados de 
2014, existem cinco contratos de concessão florestal em operação, no 
âmbito federal, totalizando 842 mil hectares de florestas públicas em 
regime de produção sustentável. Adicionalmente, mais de 830 mil hec-
tares deverão ser ofertados nos próximos anos. 

Desde 2006 o governo federal desenvolve a política de concessões flo-
restais. Pelo lado da oferta, a política compreende, em suma, a con-
cessão – a empresas e comunidades – do direito de manejar florestas 
públicas para extrair madeira, produtos não madeireiros e oferecer ser-
viços de turismo. Em contrapartida, o uso desses produtos e serviços 
é remunerado ao governo pelos concessionários. Pontualmente, outras 
vantagens da política de concessão florestal são acrescentadas:

• Faculta aos governos federal, estaduais e municipais o gerencia-
mento de seu patrimônio florestal;

• Combate a grilagem de terras e evita a exploração predatória dos 
recursos existentes;

• A floresta concedida permanece em pé, com o uso de técnicas 
de manejo florestal sustentável e exploração de impacto reduzido;

• Evita a conversão do uso do solo para outros fins, como pecu-
ária e agricultura;

• Promove uma economia em bases sustentáveis e de longo prazo; 

• Gera empregos, investimentos em serviços, infraestrutura, retornos 
financeiros oriundos do pagamento pelos produtos que foram con-
cedidos e demais benefícios garantidos pelo contrato de concessão.
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O processo de concessão florestal acontece em três etapas (Figura 5.04):
Figura 5.04 – Etapas do processo de concessão florestal
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Fonte: CONSUFOR.

Vale ressaltar que a concessão florestal nunca inclui acesso ao patrimô-
nio genético, uso dos recursos hídricos, exploração de recursos mine-
rais, pesqueiros ou fauna silvestre, nem comercialização de créditos de 
carbono. A titularidade da terra é e continua sendo do governo durante 
todo o período da concessão. Todas essas limitações impostas à área 
são expressas contratualmente entre o poder concedente, nesse caso, 
o Governo Brasileiro e a empresa concessionária. 

É importante mencionar, entretanto, que o eventual uso dos recursos hí-
dricos, exploração dos recursos minerais ou a comercialização de cré-
ditos de carbono não é proibido. Ao contrário, todas essas atividades – 
e outras – podem ser realizadas pelas empresas, mas não sob o vínculo 
contratual da concessão florestal. São exemplos: 1) uma das empresas 
concessionárias da Floresta Nacional do Jamari, em Itapuã do Oeste, 
em Rondônia, detém um projeto com vistas à comercialização de crédi-
tos de carbono, em outra área (Itacoatiara-AM); 2) a própria Floresta Na-
cional do Jamari abriga em sua área a exploração de recursos minerais.

A Lei de Gestão de Florestas Públicas, Lei nº. 11.284/2006 é o marco 
legal para as concessões. Regulamentada pelo Decreto n°. 6.063/2007, 
os diplomas estabeleceram, dentre outros, o Plano Anual de Outorga 
Florestal, PAOF, instrumento de gestão às florestas públicas. Na esfera 
federal, o PAOF é elaborado anualmente pelo Serviço Florestal Brasi-
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leiro, SFB e aprovado e publicado pelo Ministério do Meio Ambiente, 
MMA, no caso, o poder concedente.

O PAOF identifica, seleciona e descreve as florestas públicas federais 
passíveis de concessão. Cabe ressaltar que a inclusão no PAOF não sig-
nifica, necessariamente, que ela será concessionada naquele período.

Histórico de Valores da Concessão de Florestas

O Serviço Florestal Brasileiro, na gestão dos contratos de concessão flores-
tal, divulga os extratos de execução técnica e financeira das concessioná-
rias. Dos três contratos da Floresta Nacional do Jamari, assinados em 2008, 
os seguintes valores (Tabela 5.04) são informados, relativos aos pagamentos 
efetuados pelas concessionárias nos anos de 2010, 2011 e 2012.

Tabela 5.04 – Valores pagos entre 2010 e 2012 pela exploração florestal (2012)

Fonte: Serviço Florestal Brasileiro, SFB. Adaptação: CONSUFOR.

Concessionário Volume explorado (m3) Valor pago (R$) R$/m3

Madeflona – UMF I 26.281,40 1.563.717,02 59,50
Sakura – UMF II 17.673,85 1.466.818,46 82,99
Amata – UFM III 42.564,21 1.808.326,77 42,48

Total 86.519,46 4.838.862,25 55,93
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5.6. Pagamento por Serviços Ambientais – PSA

5.6.1. Conceitos

A manutenção dos serviços ecossistêmicos, isto é, da capacidade dos ecos-
sistemas de manter as condições apropriadas, depende da implementação 
de práticas humanas que minimizem nosso impacto negativo nesses bio-
mas. Essas práticas humanas são conhecidas como serviços ambientais.

Portanto, todas as atividades que visam à preservação do meio am-
biente são consideradas serviços ambientais. Dentre as mais comuns 
podemos citar o plantio de árvores nativas, a preservação de florestas 
e as atividades relacionadas ao abatimento de erosão. Também podem 
ser compreendidos como consultoria, educação, monitoramento e ava-
liação, entre outros, prestados por agentes públicos e privados, que 
tenham impacto na mensuração, prevenção, minimização ou correção 
de danos aos serviços ecossistêmicos.

O Pagamento por Serviços Ambientais (PSA) é uma política inovadora 
que tem como principal objetivo transferir recursos, monetários ou não 
monetários, para aqueles que ajudam a conservar ou produzir tais ser-
viços mediante a adoção de práticas agrícolas ou no meio urbano.

A criação de mercados específicos para serviços ambientais, como o 
de créditos de carbono, é um fenômeno relativamente recente. No en-
tanto, já indica o reconhecimento da importância da valoração econô-
mica desses serviços como forma de evitar a exploração indiscriminada 
dos recursos naturais, e ainda estimula a adoção de práticas ecologica-
mente corretas por parte da sociedade.

É importante ressaltar que os benefícios gerados pela prestação de ser-
viços ambientais são usufruídos por toda a sociedade, mas seus custos 
recaem apenas sobre os donos da terra. É justo, portanto, que tais pes-
soas recebam incentivos da parte que se beneficia.2

2 http://produtordeagua.ana.gov.br/Oques%C3%A3oPSA.aspx
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Serviços ecossistêmicos, nesse sentido, seriam as funções e proces-
sos dos ecossistemas relevantes para a preservação, conservação, re-
cuperação, uso sustentável e melhoria do meio ambiente e promoção do 
bem-estar humano, e que podem ser afetados pela intervenção humana.

Em suma, podem ser também conceituados como o conjunto de pro-
cessos naturais dos ecossistemas capazes de assegurar a ocorrência 
da vida no planeta e as condições para as atividades produtivas. O 
trabalho é realizado pelos ecossistemas, mas a atuação do ser humano 
para mantê-los ou restaurá-los é considerada parte da tarefa.

Ecossistemas, por sua vez, são conjuntos funcionais de interação entre 
as plantas, animais, comunidades de micro-organismos e meio ambiente. 
Há uma ampla diversidade de ecossistemas, desde os relativamente in-
tocados, como florestas naturais, passando pelos que sofreram transfor-
mação antrópica parcial, até os intensamente alterados e continuamente 
modificados pelo homem, tais como as áreas de agricultura e urbanas.

Qualquer fator, entretanto, pode causar alterações nos ecossistemas. 
Os fatores podem ser diretos – aqueles que podem ser identificados e 
sua influência medida, e indiretos, de comportamento difuso, que fre-
quentemente alteram os fatores diretos.

5.6.2. Classificação dos Serviços Ecossistêmicos

São quatro os grupos de serviços ecossistêmicos. Alguns dos servi-
ços são listados de acordo com a pertinência aos grupos. A lista (não 
exaustiva) compreende:

• Suprimento ou provisão: capacidade dos ecossistemas de prover 
bens: água, frutas, raízes, castanhas e fitofármacos (plantas medi-
cinais), pescados, mel, madeira, fibras e matéria-prima para a ge-
ração de energia (lenha, carvão e óleos);

• Reguladores dos processos: benefícios obtidos a partir de pro-
cessos naturais que regulam as condições ambientais: capaci-
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dade das florestas de absorver carbono por meio da fotossíntese 
do CO2 atmosférico; controle de enchentes e erosão; purificação 
e regulação dos ciclos das águas; controle de pragas e doenças;

• Culturais: benefícios recreativos, educacionais, estéticos e espi-
rituais, que os ecossistemas propiciam aos seres humanos. Quan-
do um cidadão busca descanso e lazer nas praias, no campo e 
nas demais paisagens naturais, está obtendo um serviço ambien-
tal cultural da natureza;

• De suporte: contribuem para outros serviços como a formação de 
solos, ciclagem de nutrientes, polinização e dispersão de sementes.

Figura 5.05 – Classificação dos serviços ecossistêmicos
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Fonte: CONSUFOR.
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5.6.3. Valores Associados

Há diferentes maneiras para avaliar o valor dos ecossistemas:

• Uma das formas, conhecida como o CONCEITO UTILITARISTA, se 
baseia no princípio da preferência à satisfação do ser humano: bem-
-estar. Nesse caso, os ecossistemas e os serviços que eles fornecem 
têm valor para as sociedades humanas porque as pessoas usufruem 
da sua utilização, direta ou indiretamente (valores de uso). Dentro 
desse conceito utilitarista, as pessoas também dão valor aos serviços 
dos ecossistemas que não estão momentaneamente usando (valores 
de não uso ou de existência), simplesmente por saber que esses 
recursos existem, mesmo que nunca os utilizem diretamente. Muitas 
vezes, isso envolve valores históricos, nacionais, éticos, religiosos e 
espirituais profundamente arraigados que as pessoas atribuem aos 
ecossistemas – são os serviços culturais dos ecossistemas.

• Outra, NÃO UTILITARISTA, sustenta que alguma coisa pode ter 
um valor intrínseco, ou seja, que pode ter valor próprio, indepen-
dentemente de sua utilidade para alguém ou do bem-estar pro-
porcionado para o ser humano. 

As duas formas, utilitarista e não utilitarista, interagem de várias formas, 
mas usam medidas diferentes, sem denominadores comuns, e normal-
mente apresentam dificuldades em ser usados de forma agregada. 

A escolha de uma técnica de valoração é ditada pelos dados disponí-
veis e pelas características de cada caso. 

A maior parte do trabalho na previsão de mudanças nos valores do fluxo 
de benefícios providos por um ecossistema envolve estimar a mudança 
de fluxos físicos dos benefícios (quantificar relações biofísicas) e identi-
ficar e quantificar uma cadeia de causalidades entre as mudanças nas 
condições do ecossistema e do bem-estar humano. 
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Elementos para pagamento de serviços ambientais:

• Provedor: aquele que conserva os ecossistemas e é recompen-
sado por realizar um trabalho que gera benefícios à coletividade,
seja em nível local ou global. Assume uma ação voluntária – deci-
de manter um ecossistema, entre outras opções de uso do solo;

• Valoração: determinação de valor para o trabalho da natureza;

• Comprador: responsável pela demanda ou por investimentos em
serviços ambientais. Pode ser qualquer pessoa física ou jurídica
que esteja disposta a pagar pelos serviços ambientais: ONGs,
empresas privadas, governos, cidadãos, etc.

Figura 5.06 – Elementos para pagamento de serviços ecossistêmicos

Aquele que conserva o 
ecossistema e é 
recompensado pelo 
benefício à coletividade

PROVEDOR

VALORAÇÃO

COMPRADOR
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demanda ou por 
investimentos em 
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Fonte: CONSUFOR.

5.6.4. Pagamento

A pré-existência de mercados e, por consequência, de preços de mer-
cado, define valores para os pagamentos. Mas para muitos serviços 
ambientais os preços de mercado não existem e, portanto, é difícil 
quantificar sua importância ou estimar seu valor. 
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O valor econômico total de um serviço ambiental pode ser estimado a 
partir dos diferentes tipos de uso que a eles damos: 

• Valor de uso direto. Definidos pelos preços de mercado. Isso se 
aplica a produtos como alimentos, madeira e água e, também, a 
taxas de entrada em uma área protegida, para fins de educação, 
e a licenças de pesca para recreação, por exemplo. Todavia, essa 
parte consumível dos ecossistemas é apenas uma pequena par-
cela de seu valor;

• Valor de uso indireto. Os serviços de regulação dos processos 
ecossistêmicos que controlam a água ou a qualidade do ar são, 
todavia, usos indiretos: têm valores que podem ser estimados com 
base em nosso comportamento como consumidores. Por exem-
plo, apesar de não termos que pagar pela manutenção de um 
lago em condições saudáveis, podemos estar dispostos a pagar 
um preço mais elevado por uma casa localizada perto de um lago 
ou a dirigir mais tempo para visitar uma paisagem especialmente 
agradável em torno deste lago;

• Valor de não uso. Outros valores indiretos podem ainda ser defi-
nidos com o propósito de preservar a possibilidade de uso direto 
ou indireto no futuro. Por exemplo, o investimento na conserva-
ção da biodiversidade é frequentemente baseado nos valores da 
opção de preservação de ecossistemas, espécies e genes para 
potencial uso futuro. 

Um exemplo simples de como um esquema de pagamento por serviços 
ambientais poderia funcionar seria uma companhia urbana de suprimento 
de água cobrar uma taxa extra pelo uso da água, para ser investida na 
proteção dos serviços de regulação e purificação da água providos pela 
bacia hidrográfica que abastece o rio, a partir do qual é feita a captação.

Existem diferentes esquemas de pagamento por serviços ambientais 
(PSA), sendo os esquemas de pagamento direto o tipo mais comum. 
Nesses casos, o governo, em nome da sociedade civil, remunera pro-
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prietários de terras pela adoção de tecnologias capazes de possibilitar 
melhor gestão do solo e, assim, resolver um problema ambiental espe-
cífico. Normalmente esses esquemas são financiados inteiramente pelo 
governo, em benefício da sociedade, mas podem também incluir contri-
buições do setor privado.

Também existem esquemas de PSA baseados em produtos, onde consumi-
dores pagam um adicional sobre o preço de mercado de um produto ou ser-
viço, para garantir um processo de produção ambientalmente sustentável.

Figura 5.07 – Modalidades de remuneração dos serviços ecossistêmicos

Fonte: CONSUFOR.
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Mercado de carbono
• Realização das transações de créditos de carbono em mercados regulamentados pelo Protocolo de Quioto 
e mercados voluntários.

Créditos de carbono ou Redução Certificada de Emissões (RCE) são certificados emitidos para uma pessoa 
ou empresa que reduziu a sua emissão de gases do efeito estufa (GEE). Comprar créditos de carbono no 
mercado (1 ton. de carbono = 1 crédito de carbono) corresponde aproximadamente a comprar uma permis-
são para emitir GEE. 

ICMS Ecológico
• Municípios que tem áreas de preservação, recebem parte dos recursos financeiros arrecadados por meio 
do ICMS como forma de compensação pela restrição ao uso do solo desses locais. 

REDD+
• Definição de valor financeiro para carbono retido nas florestas e aplicação de incentivos para que países 
em desenvolvimento possam adotar medidas de redução de gases estufa, por meio da redução do desma-
tamento e da degradação florestal. 

Projetos de proteção de recursos hídricos
•Modalidade de pagamento por serviços ambientais que envolve remuneração pela proteção de bacias hidro-
gráficas responsáveis pelo abastecimento de cidades ou alimentação de hidrelétricas
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Mercado de carbono

Créditos de carbono ou Redução Certificada de Emissões (RCE) 
são certificados emitidos para uma pessoa ou empresa que redu-
ziu a sua emissão de gases do efeito estufa (GEE).

Por convenção, uma tonelada de dióxido de carbono (CO2) corres-
ponde a um crédito de carbono. Este crédito pode ser negociado no 
mercado internacional. A redução da emissão de outros gases, igual-
mente geradores do efeito estufa, também pode ser convertida em 
créditos de carbono, utilizando-se o conceito de carbono equivalente.

Comprar créditos de carbono no mercado corresponde aproxima-
damente a comprar uma permissão para emitir GEE. O preço dessa 
permissão, negociado no mercado, deve ser necessariamente inferior 
ao da multa que o emissor deveria pagar ao poder público, por emitir 
GEE. Para o emissor, portanto, comprar créditos de carbono no mer-
cado significa, na prática, obter um desconto sobre a multa devida.

Acordos internacionais como o Protocolo de Kyoto determinam uma 
cota máxima de GEE que os países desenvolvidos podem emitir. Os 
países, por sua vez, criam leis que restringem as emissões de GEE. 
Assim, aqueles países ou indústrias que não conseguem atingir as 
metas de reduções de emissões, tornam-se compradores de crédi-
tos de carbono. Por outro lado, aquelas indústrias que conseguiram 
diminuir suas emissões abaixo das cotas determinadas, podem ven-
der, a preços de mercado, o excedente de "redução de emissão" ou 
"permissão de emissão" no mercado nacional ou internacional.

Os países desenvolvidos podem estimular a redução da emissão 
de gases causadores do efeito estufa (GEE) em países em desen-

Uma breve explanação sobre cada uma das modalidades é 
apresentada a seguir:
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volvimento por meio do mercado de carbono, quando adquirem 
créditos de carbono provenientes destes últimos.

O mercado de carbono e o Protocolo de Kyoto:

A preocupação com o meio ambiente levou os países da Organi-
zação das Nações Unidas a assinarem um acordo que estipulasse 
controle sobre as intervenções humanas no clima. Este acordo nas-
ceu em dezembro de 1999 com a assinatura do Protocolo de Kyoto. 
Dessa forma, o Protocolo de Kyoto determina que países desenvolvi-
dos signatários reduzam suas emissões de gases de efeito estufa em 
5,2%, em média, relativas ao ano de 1990, entre 2008 e 2012. Esse 
período é também conhecido como primeiro período de compromis-
so. Para não comprometer as economias desses países, o protocolo 
estabeleceu que parte desta redução pode ser feita por meio de 
negociação com nações pelos mecanismos de flexibilização.

Um dos mecanismos de flexibilização é o Mecanismo de Desenvol-
vimento Limpo (MDL). O crédito de carbono do MDL é denomina-
do Redução Certificada de Emissão (RCE) ou, em inglês, Certified 
Emission Reductions (CER). Uma RCE corresponde a uma tonela-
da de dióxido de carbono equivalente.

O mercado da União Europeia:

Os países da União Europeia fizeram um acordo para diminuir emis-
sões de GEE no período entre 2002 e 2007, ou seja, além da diminui-
ção de emissões de GEE entre 2008 e 2012 do Protocolo de Kyoto, 
esses países desenvolveram outras metas para o período anterior 
ao Protocolo de Kyoto. O Mercado resultante tem o nome de Regime 
Comunitário de Licenças de Emissão da União Europeia.

As permissões de emissões das diferentes indústrias podem ser 
negociadas entre elas. Créditos obtidos a partir de projetos de 
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ICMS Ecológico

O ICMS Ecológico foi criado como forma de compensar os municí-
pios pela restrição de uso do solo em locais protegidos (unidades 
de conservação e outras áreas de preservação específicas). 

Naturalmente, a preservação deve gerar mais benefícios econômi-
cos do que a sua destruição. É nesse contexto que o ICMS Ecoló-
gico surge como uma das formas de Pagamento por Serviços Am-
bientais, PSA, que visa remunerar, direta ou indiretamente, quem 
preserva o meio ambiente. 

O mecanismo é classificado como fiscal, envolvendo o repasse 
obrigatório de parte dos valores do Imposto sobre Circulação de 
Mercadorias e Serviços, ICMS, recolhidos pelos estados.

Os critérios para determinação do valor que deverá ser repassado aos 
municípios podem variar, de acordo com os critérios de cada estado. 
Por exemplo, podem premiar municípios que apresentam unidades de 
conservação, áreas de mananciais ou outras formas de preservação. 

Mecanismo de Desenvolvimento Limpo (MDL) também podem ser 
usados para diminuir partes das emissões.

Os mercados voluntários:

Grupos e setores que não precisam diminuir suas emissões de acor-
do com o Protocolo de Kyoto ou empresas localizadas em países não 
signatários do Protocolo de Kyoto tem a alternativa de comercializar 
reduções de emissões nos chamados mercados voluntários.

Um exemplo de mercado voluntário é o Chicago Climate Exchange 
(Bolsa do Clima de Chicago). 

Fonte: https://pt.wikipedia.org/wiki/Cr%C3%A9ditos_de_carbono; Acesso em 19/11/2013.
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REDD+

A implementação de ações nacionais voltadas para a redução das 
emissões de gases de efeito estufa provenientes do desmatamento 
e degradação florestal, conservação, manejo florestal sustentável 
e aumento de estoques de carbono florestal (REDD+) constitui-
-se, hoje, em uma das mais importantes estratégias de mitigação 
e adaptação à mudança do clima no Brasil. Ainda que o setor de 
mudança do uso do solo lidere as emissões do País, o governo 
do Brasil tem empreendido esforços bem-sucedidos no sentido de 
reduzi-las e, nos próximos anos, deverá aprofundar políticas e me-
didas de controle de emissões bem como de aumento da cober-
tura florestal com vistas a cumprir os compromissos assumidos no 
âmbito da Política Nacional sobre Mudança do Clima (PNMC).

O Brasil tem um papel chave nessa discussão. Ele abriga a maior 
área de floresta tropical contínua do mundo, a Floresta Amazônica, 
que se estende por aproximadamente 5 milhões de quilômetros qua-
drados (equivalente a 59% do seu território). No entanto, o País é o 
oitavo maior emissor mundial de GEE, com dois terços de suas emis-
sões oriundas do desmatamento. A maior parte das emissões bra-
sileiras é proveniente do desmatamento na Amazônia Legal, onde 
18% de sua cobertura florestal já haviam sido removidos até 2010.

Fonte: www.icmsecologico.org.br; Acesso em 19/11/2013.

Somente os estados de Santa Catarina, Espírito Santo, Bahia, Sergi-
pe, Alagoas, Rio Grande do Norte, Maranhão e Amazonas, além do 
Distrito Federal, ainda não têm legislação específica para o ICMS 
Ecológico. Todos os demais apresentam legislação sobre o assunto 
– na maioria dos casos, em funcionamento – que também é conhe-
cido como ICMS Verde, ICMS-E e outras siglas e nomenclaturas.
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A principal forma de combate à perda de florestas no Brasil tem 
sido ações de comando e controle – por exemplo, aplicação de 
multas, processos judiciais contra crimes ambientais, embargo de 
imóveis desmatados ilegalmente, crédito, ordenamento territorial, 
estabelecimento de unidades de conservação, etc. Contudo, tam-
bém é necessário gerar incentivos para a manutenção da floresta 
e impulsionar um modelo econômico mais sustentável na região.

Contexto global e nacional de REDD+

O debate global de REDD+ existe desde a criação do Protocolo de 
Kyoto, em 1997, no qual um mecanismo para conservação florestal 
foi debatido vigorosamente pelos delegados internacionais, sem que 
fosse atingido consenso sobre suas dificuldades de implementação. 
Decidiu-se, então, não incluir iniciativas de redução de emissão por 
desmatamento e degradação no escopo do Protocolo de Kyoto, mais 
precisamente do Mecanismo de Desenvolvimento Limpo (MDL).

Em 2003, durante a nona Convenção das Partes da UNFCCC (COP 
9), em Milão, pesquisadores brasileiros propuseram a criação de 
um mecanismo inicialmente chamado “redução compensada”, 
ligado ao mercado internacional tropical de carbono, que com-
pensaria reduções verificadas de emissões de CO2 oriundas de 
desmatamento. Baseado em monitoramento via satélite, o meca-
nismo proposto envolveria o estabelecimento de metas de redução 
e compensação por “desmatamento evitado”, estabelecendo-se 
uma linha de base histórica.

Em seguida, durante a COP 11 (2005), em Montreal, a chamada 
Coalition of Rainforest Nations ou Coalizão de Nações Tropicais, 
liderada por Papua Nova Guiné e Costa Rica, apresentou uma pro-
posta similar, que tinha por objetivo discutir formas de incentivar 
economicamente a redução do desmatamento nos países em de-
senvolvimento, detentores de florestas tropicais. A Coalizão argu-
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mentava que países tropicais contribuem com a estabilização do 
clima por meio da manutenção de suas florestas e, assim, os cus-
tos para mantê-las em pé deveriam ser divididos por todos os paí-
ses. Essa iniciativa fez com que oficialmente REDD+ fosse incluído 
na pauta das negociações internacionais. Entretanto, até então, o 
mecanismo era conhecido por RED, por considerar apenas a redu-
ção de desmatamento.

Um ano depois, na COP 12 em Nairóbi (2006), o conceito de RED 
foi expandido para REDD, incluindo a necessidade de redução de 
degradação florestal. Nessa COP, o governo brasileiro anunciou 
publicamente uma proposta para tratar da questão do desmata-
mento. Apesar de ser semelhante às anteriores, a proposta bra-
sileira excluía um mecanismo de mercado com compensação de 
emissões, ou seja, não permitia que países com metas de redução 
de emissões de GEE pudessem utilizar as reduções obtidas com 
REDD em países em desenvolvimento para atingir suas metas. Des-
sa forma, o Brasil defendia que a redução de emissões florestais 
seria custeada por doações voluntárias de países desenvolvidos.

Foi então na COP 13 (2007), em Bali, que as partes decidiram ado-
tar políticas com abordagem de REDD e incentivos positivos, con-
siderando também a importância do manejo florestal, conservação 
e aumento de estoque de carbono florestal, além da redução do 
desmatamento e degradação. A previsão de criação de REDD+ 
foi oficialmente reconhecida pela UNFCCC na Decisão 1/ CP 13, 
Plano de Ação de Bali, que define as diretrizes para a negociação 
de um acordo internacional sobre o clima para o período pós-2012, 
ano em que expira o primeiro período de compromisso do Protoco-
lo de Kyoto. O Plano de Ação de Bali também previu a realização 
de projetos pilotos de REDD+ e sua entrada em vigor para 2013.

A discussão sobre REDD evoluiu de uma proposta que tinha como 
foco somente as reduções de emissões de desmatamento (COP 
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11, 2005), para ser ampliada e incluir a degradação de florestas, 
manejo florestal, conservação, aumento de estoques de carbono 
(COP 13, 2007 e COP 14, 2008) e a geração de cobenefícios, re-
presentados pelo mais (+) (COP 15, 2009 e COP 16, 2010). Diante 
desse histórico do processo de negociação de REDD+, ressalta-se 
que o instrumento foi inicialmente concebido para os países em de-
senvolvimento que detêm florestas tropicais, permitindo-lhes parti-
cipar efetivamente dos esforços globais de redução de emissões 
de gases de efeito estufa. 

Na COP 16 foi também reconhecido que REDD+ deverá ser imple-
mentado em fases e garantido por salvaguardas.

Para fins de definição, atividades de REDD+ são aqui considera-
das como um conjunto de medidas, políticas e incentivos, assu-
midos por países em desenvolvimento para mitigar emissões do 
setor florestal que visem: (i) reduzir emissões de desmatamento, 
(ii) reduzir emissões de degradação, (iii) conservação de estoques 
de carbono, (iv) manejo sustentável das florestas e (v) aumento dos 
estoques de carbono. Essas ações devem resultar em reduções de 
emissões oriundas do desmatamento e da degradação, desde que 
sejam mensuráveis, verificáveis, quantificáveis e demonstráveis.

REDD+ no Brasil

O debate sobre REDD+ no cenário brasileiro se inicia principal-
mente a partir da proposta de “redução compensada”, elaborada 
por pesquisadores brasileiros e apresentada à UNFCCC em 2003. 
A partir de então, governo federal e governos estaduais, diversos 
grupos da sociedade civil, academia, movimentos sociais e o setor 
empresarial foram progressivamente discutindo o tema, com mais 
intensidade a partir de 2007. Atualmente, o Ministério do Meio Am-
biente (MMA) lidera um processo de definição da estratégia na-
cional de REDD+ e também há projetos de lei em discussão no 
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Congresso Nacional tratando do assunto. 

Desde então, algumas instituições passaram a implementar ou estu-
dar a implementação de projetos de REDD+ no Brasil. Segundo da-
dos do Centro Internacional de Pesquisa Florestal (CIFOR), até se-
tembro de 2010, havia entre 20 a 30 projetos identificados no País1.

Além disso, há iniciativas de legislação subnacional relacionadas 
à REDD+ em implementação ou discussão nos estados, com des-
taque para a Amazônia. O pioneiro foi o Amazonas, que, em 2007, 
publicou a Lei Estadual 3.135/2007, instituindo a Política Estadual 
sobre Mudanças Climáticas, Conservação Ambiental e Desenvol-
vimento Sustentável do Amazonas. Um dos objetivos dessa lei é 
a criação de instrumentos de fomento a projetos de redução de 
emissões provenientes de desmatamento. A lei também criou o 
programa Bolsa Floresta, que é um mecanismo de pagamento por 
serviço ambiental a comunidades tradicionais mediante ações de 
conservação florestal, especialmente em unidades de conservação 
estaduais. Em 2011, foi aberto um processo de consulta pública de 
uma minuta de projeto de lei sobre gestão de serviços ambientais 
com grande ênfase em REDD+2.

O Acre é outro estado na Amazônia com legislação relacionada ao 
tema. Em 2010, foi publicada a Lei Estadual 2.308 /2010, que criou 
o Sistema Estadual de Incentivos a Serviços Ambientais (SISA), o 
Programa de Incentivos por Serviços Ambientais (ISA Carbono) e 
outros Programas de Serviços Ambientais e Produtos Ecossistê-
micos do Estado. Além disso, Mato Grosso está em processo de 
consulta pública de uma minuta de projeto de lei sobre REDD+3. 

Fonte: Brasil. Ministério do Meio Ambiente. REDD + Relatório de painel técnico do MMA 
sobre financiamento, benefícios e cobenefícios / Ministério do Meio Ambiente. Brasília: 

MMA, 2012.
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Projetos de Proteção dos Recursos Hídricos

A manutenção da quantidade e qualidade dos recursos hídricos tem 
forte relação com os serviços de suporte e regulação prestados pelo 
uso e manejo adequado do solo e a conservação de áreas naturais, 
uma vez que as florestas são consideradas importantes provedoras 
para proteção das bacias hidrográficas, sendo os principais servi-
ços ambientais: regulação do fluxo de água (controle de enchentes 
e aumento da vazão na época seca), manutenção da qualidade da 
água (controle de carga de sedimentos, controle de carga de nu-
trientes, controle de químicos e controle da salinidade), controle de 
erosão e sedimentação, redução da salinidade de terras e regulação 
do lençol freático, e manutenção do habitat aquático.

No Brasil, instrumentos coercitivos, tais como as multas que são 
baseadas no princípio “poluidor-pagador” e tem amparo na legis-
lação ambiental brasileira vêm sendo usados como mecanismo 
para garantir os serviços ambientais prestados pelas florestas e 
ambientes naturais preservados. No entanto, alguns autores têm 
demonstrado que o controle da poluição tem maior eficácia quan-
do se usa políticas de incentivo, como aquela baseada no princípio 
do “provedor-recebedor”.

O instrumento de pagamento por serviços ambientais (PSA) é de-
finido como um mecanismo de compensação flexível baseado no 
princípio do “provedor-recebedor”, no qual os fornecedores de ser-
viços ambientais são pagos pelos beneficiários desses serviços. 
Atualmente, os programas que utilizam o PSA são considerados 
pela FAO (2004) mecanismos promissores para o financiamento da 
proteção e restauração ambiental, assim como forma de comple-
mentar e reforçar as regulações existentes.
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Na América Latina , a Costa Rica é o país mais adiantado em termos 
de políticas públicas para proteção ambiental e uso de mecanismos 
de PSA voltados para o manejo de bacias hidrográficas. Entretanto 
outros países, como Nicarágua, Honduras, Equador e Brasil, tam-
bém têm avançado em experiências atreladas a esse tema.

No Brasil, temos exemplos de experiências já instauradas do uso 
de PSA, que utilizam o conceito de pagamento por serviços am-
bientais para manter a qualidade e quantidade dos recursos hídri-
cos brasileiros: o Projeto Conservador das Águas Extrema-MG; o 
Programa Ecocrédito em Montes Claro-MG, e, o Projeto Oásis nos 
Mananciais da Região Metropolitana de São Paulo.

Nos três casos, os projetos têm por objetivo que os pagamentos 
sejam feitos a fornecedores de serviços ambientais, por meio de 
práticas e manejos conservacionistas, que contribuam para a me-
lhoria das condições dos recursos hídricos, segundo o conceito 
provedor-recebedor, em que o beneficiário dos serviços ecossistê-
micos paga e o conservacionista recebe. Os fornecedores de ser-
viços ambientais podem ser produtores individuais, associações 
de produtores ou até comitês de bacias.

Fonte: Bernardes, C., Cabral de Sousa Jr., W. Pagamentos por Serviços Ambientais: 
Experiências Brasileiras Relacionadas à Água. 
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Os serviços ambientais, embora essenciais, nunca foram calculados 
porque nunca se chegou a um nível de degradação ambiental tão signi-
ficativo quanto nas últimas décadas. A ideia básica do PSA é remunerar 
quem preserva (direta ou indiretamente) o meio ambiente. 

Para que o PSA tenha sentido, a preservação do meio ambiente, do 
ponto de vista do empreendedor privado, tem de ser, evidentemente, 
mais lucrativa do que sua destruição. Ou seja, os ganhos auferidos pelo 
prestador de serviços ambientais têm de ser mais significativos do que 
os que seriam potencialmente obtidos com outras atividades econômi-
cas. Essa equação, contudo, não é tão fácil de resolver e exige inúme-
ros estudos multidisciplinares para cada situação. 

O mercado de créditos de carbono, implementado pelo Protocolo de 
Kyoto de 1997, é atualmente o esquema de PSA mais difundido no mun-
do e tem impactos diretos na mitigação do aquecimento global. Mas 
existem em curso, no Brasil e no mundo, diversos outros projetos e po-
líticas públicas de conservação baseados no PSA.

Experiências existentes nos estados do Rio de Janeiro, São Paulo e Mi-
nas Gerais foram analisadas e condensadas (Tabela 5.05), fornecendo 
subsídios e representando os modelos de programas de PSA. A respec-
tiva Tabela mostra em cada um desses estados e de forma comparativa 
os seguintes elementos selecionados e de interesse para o estudo: 

• Forma de implementação;

• Objetivos;

• Natureza dos pagamentos;

• Métrica dos pagamentos;

• Tipos e modalidades de serviços ambientais;

• Fontes de financiamento para os PSA.
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Tabela 5.05 – PSA nos estados do Rio de Janeiro, São Paulo e Minas Gerais (2012)

Critérios Rio de Janeiro São Paulo Minas Gerais

Implementação

O Decreto 42.029/11 possibilita realizar o 
Programa de Pagamento por Serviços Am-
bientais (PRO-PSA) em parceria com as 
instituições parceiras que pretendam imple-
mentar iniciativas de PSA.

Toda a responsabilidade de abertura de 
propostas e gestão da implementação do 
projeto será das instituições parceiras.

Produtor de Água e Floresta (PAF): Resul-
tado da assinatura de um Termo de Coope-
ração Técnica entre Secretaria de Ambien-
te (SEA), Comitê de Bacia do Rio Guandu, 
Prefeitura de Rio Claro, The Nature Conser-
vancy (TNC) e Instituto Terra de Preserva-
ção Ambiental (ITPA).

Fundo de Boas Práticas Ambientais em Mi-
crobacias (FUNBOAS): criado pela Reso-
lução 13/2007 e regulamentado pela reso-
lução 23/2009 do Comitê de Bacia Lagos 
São João; é um instrumento destinado ao 
financiamento das ações e projetos do Pro-
grama de Gestão Ambiental Participativa 
em Microbacias e visa despertar o compro-
metimento dos produtores rurais, gestores 
e demais atores sociais com as políticas de 
conservação e sustentabilidade.

A partir da Política Estadual de 
Mudanças Climáticas é possível, 
no âmbito do Programa de Re-
manescentes Florestais, a imple-
mentação de PSA.

Cada projeto de PSA deve ser 
feito por meio de Resolução da 
Secretaria de Meio Ambiente 
(SMA), definindo seus próprios 
critérios, desde que observados 
as diretrizes da Lei 13.789/2009.

Projeto Mina D´água (PM): Par-
ceria entre SMA e 21 Prefeituras 
Municipais, uma para cada Uni-
dade de Gerenciamento de Re-
cursos Hídricos (UGRHI).

Produtor de Água no PCJ – Na-
zaré Paulista e Joanópolis (PCJ): 
Experiência piloto na Bacia do 
PCJ, sendo a ONG TNC toma-
dora do recurso e executora, 
em parceria com a Secretaria do 
Meio Ambiente, ANA, CATI e Pre-
feitura de Extrema (MG).

As atividades de im-
plementação do Pro-
grama Bolsa Verde 
podem ser realizadas 
mediante o apoio de 
organizações públicas 
ou privadas, conve-
niadas com o Instituto 
Estadual de Florestas 
(IEF), por meio da Se-
cretaria Executiva do 
Bolsa Verde.

O objetivo de estabele-
cer essas parcerias é o 
de aumentar a capaci-
dade operacional das 
instituições responsá-
veis, uma vez que os 
convenentes poderão 
assumir as responsa-
bilidades e as funções 
executivas nas várias 
etapas de implementa-
ção dos projetos.
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Tabela 5.05 – PSA nos estados do Rio de Janeiro, São Paulo e Minas Gerais (continuação)

Critérios Rio de Janeiro São Paulo Minas Gerais

Objetivo

Retribuir, direta ou indiretamente, de forma 
monetária ou não, as práticas e iniciativas 
prestadas por possuidores, a qualquer tí-
tulo, de área rural situada no estado do Rio 
de Janeiro, que favoreçam a conservação, 
manutenção, ampliação ou a restauração de 
benefícios propiciados pelos ecossistemas.

Projeto PAF: Propõe-se a aplicar o modelo 
provedor-recebedor incentivando, mediante 
compensação financeira, os agentes que, 
comprovadamente, adotarem práticas para 
a proteção dos recursos naturais ou recu-
peração de mananciais no município de Rio 
Claro (RJ), notadamente visando à proteção 
da bacia do Guandu.

FUNBOAS: Os principais objetivos do pro-
jeto são: i) fomentar o manejo da paisagem 
através de processos produtivos tecnologi-
camente menos degradadores e/ou polui-
dores e ii) desenvolver no âmbito das pro-
priedades rurais de médio e pequeno porte, 
novas tecnologias de conservação dos re-
cursos naturais.

Recuperar e conservar as matas 
ciliares e fragmentos florestais no 
estado. 

PM: Recuperação e proteção 
das nascentes de mananciais de 
abastecimento público

PCJ: Aplicar o modelo provedor-
-recebedor, incentivando os pro-
prietários rurais que contribuem 
com a proteção e recuperação 
dos mananciais com pagamen-
tos financeiros.

Ampliar a área de co-
bertura vegetal nativa 
em Minas Gerais por 
meio do pagamento 
por serviços ambien-
tais prestados pelos 
proprietários e possei-
ros rurais do estado.

Concede incentivos 
econômicos aos pro-
prietários e posseiros 
rurais, para identifi-
cação, recuperação, 
preservação e conser-
vação de: I - áreas ne-
cessárias à proteção 
das formações ciliares 
e à recarga de aquí-
feros; e II - áreas ne-
cessárias à proteção 
da biodiversidade e 
ecossistemas espe-
cialmente sensíveis, 
conforme dispuser o 
regulamento.
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Tabela 5.05 – PSA nos estados do Rio de Janeiro, São Paulo e Minas Gerais (continuação)

Critérios Rio de Janeiro São Paulo Minas Gerais

Natureza dos 
Pagamentos

Os pagamentos por servi-
ços ambientais podem ser 
de natureza direta ou indi-
reta, monetária ou não.

PAF: Pagamentos diretos 
são um repasse financeiro 
de recursos ao proprietário 
participante (duas parcelas 
anuais); pagamentos indi-
retos são os insumos para 
isolamento de Áreas de 
Preservação Permanente 
(APPs) com cercas (paga-
mento contra execução). 

FUNBOAS: Pagamentos 
aplicados exclusivamente 
de forma indireta.

Os pagamentos são efetuados pelo 
Fundo Estadual de Controle da Po-
luição (FECOP), condicionados à 
existência de recurso no Fundo e a 
suas normas.

PM: Pagamentos diretos efetuados 
pelas prefeituras aos proprietários, 
com recursos do FECOP.

PCJ: Efetuados pela TNC, com re-
curso do Comitê de Bacia, além da 
contrapartida da própria instituição. 
O pagamento é efetuado após a ve-
rificação do cumprimento das metas 
e ações acordadas.

Os pagamentos do Bolsa Verde são 
realizados pelo Governo do Estado 
de Minas Gerais por meio de depó-
sito em conta corrente no Banco do 
Brasil.

Para a modalidade de manutenção 
da cobertura vegetal nativa, o sub-
sídio é dado integralmente em auxí-
lio financeiro a pessoas físicas.

Para a modalidade de recupera-
ção da cobertura vegetal nativa, o 
benefício inclui, além do incentivo 
pecuniário, insumos para apoiar a 
recuperação florestal necessária à 
regularização da Reserva Legal e 
das Áreas de Preservação Perma-
nente, de acordo com critérios esta-
belecidos pelo Comitê Executivo do 
Bolsa Verde.
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Tabela 5.05 – PSA nos estados do Rio de Janeiro, São Paulo e Minas Gerais (continuação)

Critérios Rio de Janeiro São Paulo Minas Gerais

Métrica dos 
pagamentos

Não há previsão legal acerca da determina-
ção do cálculo de pagamento.

PAF: Propriedades com Reservas Particula-
res do Patrimônio Natural (RPPN): R$ 10,00 
por hectare por mês, limitado a 100 hecta-
res. Demais proprietários: não há teto de 
valor por propriedade (ver Tabela anexa ao 
Relatório para valores).

FUNBOAS: Para participantes individuais, a 
valoração é limitada a R$ 5 mil por proprie-
dade. Para beneficiários coletivos, o valor é 
limitado à disponibilidade de recursos defini-
dos pela Câmara Técnica Permanente de Mi-
crobacias (CTPEM) à microbacia em questão. 
Todos os pagamentos do FUNBOAS são apli-
cados exclusivamente de forma indireta, ou 
seja, sem repasse de recursos financeiros aos 
participantes. Os participantes poderão ter 
acesso aos recursos, conforme existência de 
disponibilidade, a cada dois anos.

Os valores dos serviços ambien-
tais são proporcionais aos servi-
ços prestados e às ações efeti-
vamente realizadas e previstas 
em contrato.

PM: Os valores são calculados 
de forma diferenciada, seguindo 
fórmula descrita no Anexo II da 
Resolução 123. Os contratos de-
verão ser firmados por um prazo 
mínimo de 2 anos e com duração 
máxima de 5 anos.

PCJ: Para a modalidade “Res-
tauração Ecológica”, os valores 
podem chegar a R$ 125 por hec-
tare/ano; “Conservação do Solo” 
chegam a R$ 75,00. O prazo do 
contrato é de 36 meses.

O Bolsa Verde re-
munera em R$ 200 
por hectare/ano para 
áreas protegidas, ou 
seja, cobertas por 
vegetação florestal 
em estágio médio ou 
avançado. Não exis-
te valor máximo a ser 
pago por proprieda-
de. O pagamento é 
anual e pode ser efe-
tuado durante um pe-
ríodo de 5 anos.
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Tabela 5.05 – PSA nos estados do Rio de Janeiro, São Paulo e Minas Gerais (continuação)

Critérios Rio de Janeiro São Paulo Minas Gerais

Tipos e mo-
dalidades 

de serviços 
ambientais

Na legislação as modalidades de apoio aos 
projetos de PSA contemplam: i) conserva-
ção e recuperação da qualidade e da dis-
ponibilidade das águas; ii) conservação e 
recuperação da biodiversidade; iii) conser-
vação e recuperação das faixas marginais 
de proteção - FMP; iv) sequestro de carbo-
no originado de reflorestamento das matas 
ciliares, nascentes e olhos d´água para fins 
de minimização dos efeitos das mudanças 
climáticas globais.

PAF: Produção, garantia de quantidade e 
qualidade de água.

FUNBOAS: Modalidade PSA-Água e apli-
cados de forma indireta em compensações 
ambientais aos produtores rurais.

Conservação de remanescen-
tes, recuperação de matas cilia-
res, plantio de mudas, implanta-
ção de sistemas agroflorestais e 
silvopastoris.

PM: A modalidade foi definida 
como “Proteção de Nascentes”, 
contemplando ações como: eli-
minação de fatores de degrada-
ção (presença de animais, fogo, 
focos de erosão), ações que fa-
voreçam a regeneração natural 
(eliminação de espécies compe-
tidoras, técnicas de nucleação) e 
o plantio de mudas de espécies 
nativas.

PCJ: Conservação do Solo, Res-
tauração Ecológica em APP; e 
Conservação de Remanescentes 
Florestais existentes.

No Programa Bolsa 
Verde estão previstas 
duas modalidades de 
apoio ao produtor rural: 
i) apoio à manutenção 
da vegetação nativa 
existente; ii) apoio a 
ações de recomposi-
ção, restauração e re-
cuperação florestal.
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Tabela 5.05 – PSA nos estados do Rio de Janeiro, São Paulo e Minas Gerais (continuação)

Critérios Rio de Janeiro São Paulo Minas Gerais

Fontes de 
financiamento

-continua-

O financiamento se dá por meio 
do i) o Fundo Estadual de Re-
cursos Hídricos (FUNDRHI); ii) 
doações e transferências de 
pessoas físicas ou instituições, 
nacionais ou internacionais, 
públicas ou privadas; iii) remu-
nerações oriundas de projetos 
no âmbito do Mecanismo de 
Desenvolvimento Limpo - MDL; 
iv) o Fundo Estadual de Conser-
vação Ambiental (FECAM), me-
diante a apresentação de pro-
jetos específicos e v) quaisquer 
outras receitas, eventuais ou 
permanentes, vinculadas aos 
objetivos do PRO-PSA.

PAF: Para o PSA-direto pago 
aos proprietários rurais, recur-
sos tem origem na taxação so-
bre o uso da água na Bacia do 
Guandu aos grandes usuários.

-continua-

O financiamento se dá 
por meio do FECOP, o 
qual visa apoiar e in-
centivar a execução 
de projetos de melho-
ria ambiental no es-
tado. As receitas são 
oriundas do orçamen-
to do Estado, trans-
ferência entre entes, 
doações, consórcios e 
recursos de coopera-
ção internacional.

PM: Idem.

PCJ: Recurso prove-
niente da Cobrança do 
Uso da água dos Rios 
PCJ, além de contra-
partida da Instituição 
tomadora (TNC).

O financiamento se dá por meio do Fundo de 
Recuperação, Proteção Ambiental e Desen-
volvimento Sustentável das Bacias Hidrográfi-
cas do estado de Minas Gerais (FHIDRO) e de 
50% dos recursos arrecadados com a cobran-
ça de multa administrativa por infração à Lei 
nº 14.309/2002; de dotações de recursos de 
outras origens. Entretanto, a Lei 17.727/2008 
prevê a utilização de recursos provenientes 
de consignação na Lei Orçamentária Anual e 
de créditos adicionais; da conta Recursos Es-
peciais a Aplicar, conforme o art. 50 da Lei nº 
14.309/2002; da compensação pela utilização 
dos recursos naturais, conforme o art. 36 da 
Lei nº 14.309/2002; de convênios celebrados 
pelo Poder Executivo com agências de bacias 
hidrográficas ou entidades a elas equipara-
das e com órgãos e entidades da União e dos 
Municípios; de doações, contribuições ou le-
gados de pessoas físicas e jurídicas, públicas 
ou privadas, nacionais ou estrangeiras.

-continua-
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Tabela 5.05 – PSA nos estados do Rio de Janeiro, São Paulo e Minas Gerais (continuação)

Critérios Rio de Janeiro São Paulo Minas Gerais

-continuação-

Fontes de 
financiamento

-continuação-

FUNBOAS: Recursos são oriundos da conta do 
FUNBOAS, cujas fontes são: receitas originá-
rias da cobrança pela outorga sobre o direito 
de uso de recursos hídricos na Bacia; multas 
arrecadadas decorrentes de ações sobre uso 
dos recursos hídricos ou seus entornos, arre-
cadação da dívida ativa decorrente de débitos 
com a cobrança pelo uso de recursos hídricos, 
dotações consignadas no Orçamento Geral da 
União, produtos de operações de crédito e de 
financiamento realizadas em favor do Fundo, 
resultado de aplicações financeiras de dispo-
nibilidades temporárias ou transitórias do Fun-
do, receitas de convênios, contratos, acordos 
e ajustes, contribuições, dotações e legados, 
em favor do Fundo, de pessoas físicas ou jurí-
dicas e quaisquer outras receitas, eventuais ou 
permanentes.

-continuação-

O Art. 4º da Lei 17.727/2008 descreve que o 
Poder Executivo poderá efetuar parte do pa-
gamento do benefício de que trata esta Lei 
utilizando-se de créditos inscritos em dívida 
ativa do Estado, conforme critérios socioe-
conômicos e regionais definidos em regula-
mento. Os créditos inscritos em dívida ativa 
podem ser convertidos em títulos ao portador 
emitidos pelo Tesouro Estadual. Os créditos 
podem ser utilizados para pagamento de: tri-
butos estaduais; dívida ativa com o governo 
estadual; lance em leilão de bens do Estado; 
e serviços prestados pelo Estado.

Fonte: Relatório técnico sobre o marco legal e análise prática de pagamentos por serviços ambientais nos estados do Rio de Janeiro, São Paulo e Minas 
Gerais. Projeto proposto pelo Banco Interamericano de Desenvolvimento (BID), com o Ministério de Ciência, Tecnologia e Inovação (MCTI) e as 

Secretarias Estaduais de Meio Ambiente de São Paulo, Minas Gerais e Rio de Janeiro, ao Global Environment Facility (GEF).
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6. Manejo Florestal

A atividade florestal na região amazônica é realizada de diferentes for-
mas, considerando a adoção de diferentes técnicas, as quais variam 
dentro de uma escala de complexidade que envolve técnica, investi-
mentos e salvaguardas ambientais. A Tabela 6.01 apresenta os diferen-
tes conceitos adotados no manejo florestal na região amazônica, seu 
grau de complexidade e suas características.

Tabela 6.01 – Manejo florestal na região amazônica

Conceito Complexi-
dade Características

Exploração 
convencional

Exploração sem planejamento das ativi-
dades tal como inventário 100%, planeja-
mento de infraestrutura, trilhas de arraste, 
etc. Normalmente utiliza empregados não 
qualificados bem como máquinas e equi-
pamentos não apropriados.

Manejo florestal 
sustentável

Mais atividades pós-colheita como trata-
mentos silviculturais para estimular o de-
senvolvimento florestal e providências para 
proteção da área que garantam a disponi-
bilidade dos serviços florestais econômi-
cos, sociais e ambientais para as próximas 
gerações.

Manejo florestal 
certificado

Certificação da produção (selo verde) pela 
tentativa da empresa em cumprir as normas 
legais, manejar a floresta de forma contínua 
e cumprir as normas trabalhistas e legais.

O que leva os envolvidos no manejo florestal a programar melhorias em 
seus processos, seja um produtor de pequena escala (tipicamente fami-
liar), seja um empreendimento empresarial, são questões relacionadas 
com capacidade de investimento e disponibilidade de capital, localiza-
ção da unidade de manejo e respectivos mercados consumidores, nível 
tecnológico do maquinário de colheita e transporte e o conhecimento téc-
nico dos responsáveis pela operação de manejo, dentro outras diversas.
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É importante destacar que o manejo florestal sustentável na Amazônia 
tem forte competição com o manejo ilegal que, sem contar o aspecto da 
criminalidade, é mais barato do que a adoção das práticas de manejo 
sustentável previstas na legislação.  Assim, o fator econômico influencia 
diretamente na adoção das práticas de manejo sustentável. Além disso, 
a adoção de práticas que vão além das previstas pela legislação está for-
temente atrelada à capacidade de o empresário (ou produtor de pequena 
escala) reconhecer os benefícios que elas podem vir a lhe proporcionar. 

Como os ciclos de produção florestal são longos (10 anos para opera-
ção com arraste não mecanizado e até 35 anos para arraste mecani-
zado), torna-se mais difícil a obtenção de resultados dos impactos de 
diferentes manejos no desenvolvimento da floresta. 

Na Amazônia Legal, a instituição oficial de pesquisa e desenvolvimen-
to (P&D) que reúne o maior arcabouço técnico de manejo florestal é a 
EMBRAPA Oriental. Entretanto, os resultados de inúmeras pesquisas 
desenvolvidas por ela, instituições parceiras e pesquisadores indepen-
dentes estão muito distantes de apresentar um arcabouço científico 
comparado com outros setores da economia nacional onde se vislum-
bra alta competitividade, tais como a produção de grãos, produção de 
energia e a silvicultura de florestas homogêneas. As principais explica-
ções para tal podem ser o longo ciclo de produção do manejo florestal 
atual, o emprego de unidades amostrais de pesquisa de pequena esca-
la (o que confere que os resultados da pesquisa são realidade apenas 
no microambiente considerado) e o desinteresse das grandes corpora-
ções privadas na aplicação de recursos em P&D. 

Enquanto o setor privado não perceber as vantagens do retorno do in-
vestimento em melhorar a qualidade da gestão do manejo (incremen-
to de tecnologia no planejamento, execução e controle das operações 
e compreensão dos resultados potenciais das técnicas desenvolvidas 
na sua floresta) e tiver consequentemente o capital necessário para as 
melhorias, pouco se vai agregar em termos de qualidade da produção 
florestal na região amazônica. 
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6.1. O Manejo Florestal Sustentável

O conceito de manejo florestal sustentável está associado, inicialmente, 
aos determinantes do desenvolvimento em bases sustentáveis que são: 
promover o capital natural, o capital humano e institucional e ser objeto 
de análise econômica. Nesse aspecto, não se descarta a análise de 
custos e benefícios, apesar de suas limitações como instrumento funda-
mental na tomada de decisões visando à proteção ambiental. 

Assim, o manejo de florestas nativas deve englobar um conjunto de pro-
cedimentos e técnicas que assegurem:

• A permanente capacidade da floresta em oferecer produtos e ser-
viços, diretos e indiretos;

• A capacidade de regeneração natural;

• A capacidade de manutenção da biodiversidade.

Para que os empreendimentos florestais se enquadrem nesse contexto, 
devem evoluir em rentabilidade, prever segurança e sustentabilidade. 
Caso contrário, não apresentarão viabilidade econômica, social e eco-
lógica e, portanto, garantia de rendimento sustentável.

Essas premissas permitem conceituar o manejo florestal em bases sus-
tentáveis como sendo o planejamento, o controle e o ordenamento do 
uso dos recursos florestais disponíveis, de modo a obter o máximo de 
benefícios econômicos e sociais, respeitando os mecanismos de autos-
sustentação do ecossistema objeto do manejo. As atividades de manejo 
não degradam a floresta, se corretamente conduzidas, porém, podem 
alterar a qualidade do ecossistema por influir na distribuição e compo-
sição das espécies e nos processos ambientais.
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Sob a ótica da legislação há passos compulsórios para a aprovação de 
planos de manejo e a comercialização de madeira proveniente de flo-
restas naturais. São quatro documentos oficiais necessários:

• Autorização Prévia à Análise Técnica de Plano de Manejo Flo-
restal (APAT);

• Plano de Manejo Florestal Sustentável (PMFS);

• Plano Operacional Anual (POA);

• Autorização de Exploração Florestal (AUTEX).

A Autorização Prévia à Análise Técnica de Plano de Manejo Florestal 
(APAT) antecede a apresentação da proposta técnica de Plano de Ma-
nejo Florestal Sustentável (PMFS). A aprovação da APAT e do PMFS 
possibilita a apresentação do Plano Operacional Anual (POA), que por 
sua vez, permite a liberação de uma Autorização de Exploração Flores-
tal (AUTEX), quando são detalhados os volumes de madeira autoriza-
dos para corte e extração da floresta, por espécie. 
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Figura 6.01 – Fluxo de procedimentos do manejo florestal na região amazônica (2013)

FLUXOGRAMA DE PROCEDIMENTOS DE ANÁLISE E APROVAÇÃO, MONITORAMENTO E AVALIAÇÃO DA EXECUÇÃO DE PMFS
NA AMAZÔNIA LEGAL - IN 05/MMA, de 11/12/2006 e Resolução 406/CONAMA, de 02/02/2009 – IBAMA/DBFLO/CGAUF/COUSF

Brasília-DF, em 22 de abril de 2013

1. Elaboração e
protocolo de

apresentação e
solicitação de

Aprovação de PMFS
junto à UD do IBAMA,

com anexação de
todos os documentos 
requeridos e relativos

ao Plano

APAT
concedida,
conforme

IN 04/MMA, 
de 11/12/2006

2. Vistoria técnica de campo na
área do PMFS

4A. Aprovação do PMFS e ciência
formal do fato ao Proponente

7. Elaboração e protocolo do POA 2
(Ano2-UPA2) junto à UD do IBAMA, juntamente

com o Relatório de Atividades do POA 1

1. Elaboração e protocolo do POA 1
(Ano1-UPA1) junto à UD do IBAMA, juntamente com
a apensação dos respecitvos documentos e anexos

 

3. Análise e Emissão
de Parecer Técnico

sobre o POA 1

5. Emissão da
AUTEX

do POA1

 

3. Análise e Emissão
de Parecer Técnico

sobre o PMFS

2. Vistoria técnica
 de campo na
área do POA 1

4A.Aprovação do POA1 e ciência
Formal do fato ao Proponente

6. Execução
do POA1

 

9. Análise e Emissão
de Parecer Técnico

sobre o POA 2

8. Vistoria técnica
 de campo na
área do POA 2

IDEM POA 3

IDEM POAs INTERMEDIÁRIOS

IDEM ÚLTIMO POAFINAL DA EXECUÇÃO DO PMFS

  Procedimentos da Unidade Descentralizada do IBAMA
LEGENDA

Procedimentos do Proponente (Detentor) do PMFS  Trajetória do fluxograma de regularização de pendências ou de indeferimento

 Trajetória do fluxogramade regular de procedimentos

4B. Deteção de pendências e
solicitação formal ao Proponente,

para que as regularize

4C. Indeferimento do PMFS e ciência
Formal do fato ao Proponente

4B. Deteção de pendências no POA 1 e solicitação
formal ao Proponente, para que as regularize

4C. Indeferimento do POA1 e ciência
formal do fato ao Proponente

11. Emissão da
AUTEX

do POA 2

10A.Aprovação do POA2 e ciência
Formal do fato ao Proponente

12. Execução
do POA 2

10B. Deteção de pendências no POA 2 e solicitação
formal ao Proponente, para que as regularize

10C. Indeferimento do POA 2 e ciência
formal do fato ao Proponente

 

FASE DE MONITORAMENTO
E AVALIAÇÃO DA EXECUÇÃO DO PMFS

 Fase de Apresentação, Análise e Aprovação dos PMFS

 Fase de Monitoramento e Avaliação da Execução dos PMFS

FASE DE MONITORAMENTO E AVALIAÇÃO DA EXECUÇÃO DOS PMFS

FASE DE APRESENTAÇÃO, ANÁLISE E APROVAÇÃO DOS PMFS

Fonte: IBAMA.
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As operações normalmente efetuadas no manejo florestal consideram 
uma relação de operações, expostas na Tabela 6.02.

Tabela 6.02 – Cronologia usual das operações do manejo (2013)

Ano da 
intervenção

Operação

Treinamento da equipe de inventário florestal
Delimitação da UPA e UTs
Abertura de picadas auxiliares
Microzoneamento
Inventário florestal a 100%
Corte de cipós
Implantação e mensuração de parcelas permanentes
Processamento de dados e planejamento de extração
Analise técnica para definição de árvores corte-futuro, remanescente
(espécies de baixa densidade e árvores remanescentes para ajuste de
intensidade de exploração) e árvores matrizes (porta-sementes)
Elaboração de mapas e ficha de abate
Planejamento da rede viária e infraestrutura
Treinamento da equipe de exploração florestal em EIR
Abertura de estradas principais e construção de acampamento
Implantação de infraestrutura (estrada e pátios)
Corte e traçamento das árvores
Planejamento de arraste
Arraste das toras
Controle da rastreabilidade
Transporte florestal
Extração de resíduos
Remedição de parcelas permanentes
Proteção florestal (anualmente após a extração)
Manutenção de infraestrutura permanente (anualmente após a
extração)

n+5 +10 +15 ... Remedição das parcelas permanentes (a cada 5 anos)
n+30 Início de segundo ciclo de corte

n-1

n

n+1

Fonte: CONSUFOR; Levantamentos de campo (ago./2013)
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Os PMFS necessitam ser classificados categoricamente, além de defini-
dos seus objetivos e demais intenções.

Os PMFS se classificam em várias categorias:

• Quanto à dominialidade da floresta (pública ou privada);

• Quanto ao detentor (individual, empresarial, comunitário e em flo-
resta pública);

• Quanto aos produtos decorrentes do manejo (produção madeirei-
ra, produtos florestais não madeireiros ou múltiplos produtos);

• Quanto à intensidade da exploração no manejo florestal para a 
produção de madeira (baixa intensidade – sem a utilização de 
máquinas para o arraste das toras – ou plena);

• Quanto ao ambiente predominante (terra firme ou várzea);

• Quanto ao estado natural da floresta manejada (floresta primária 
ou secundária).

6.2. Avaliação Técnica

De um ponto de vista aéreo, apesar de parecer um tapete verde homo-
gêneo, a floresta amazônica é, na realidade, um grande conjunto de vá-
rias florestas que variam muito em topografia, pluviometria, ocorrência 
de espécies comerciais ou não, densidade, distribuição da fauna e do 
homem, etc. Dessa forma, os manejos florestais devem se adequar às 
condições locais. Por isso, não se pode considerar um só método de ex-
ploração de impacto reduzido, mas sim vários. De maneira geral, entre-
tanto, as práticas sustentáveis de exploração madeireira na Amazônia 
filiam-se ao sistema silvicultural policíclico ou seletivo. Esse sistema leva 
em conta a baixa incidência de espécies comerciais entre as centenas 
de espécies e suas variações encontradas.
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O sistema de manejo na região amazônica opera com ciclos de corte 
e volumes relativamente pequenos, variando entre 10 e 30 m³/hectare, 
de modo a permitir o crescimento da floresta ao mesmo tempo em que 
se extrai dela a madeira. Em comparação com o manejo convencional, 
há uma redução do volume disponível para corte anualmente, mas em 
contrapartida, prolonga-se indefinidamente a capacidade de produção 
de madeira da floresta.

Independentemente das variações adotadas nos manejos florestais entre 
as empresas, em razão do porte, das finalidades de uso final da madeira, 
localização e infraestrutura regional, os critérios de avaliação da qualida-
de do manejo sustentável e a importância de cada atividade no resultado 
global do manejo variam conforme o instituto de pesquisa. De acordo 
com o IBAMA, responsável até recentemente pela validação e autoriza-
ção dos planos de manejo florestal na Amazônia (antes da descentrali-
zação dessa atribuição às secretarias estaduais de meio ambiente dos 
estados da Amazônia Legal – cada estado implantou o processo de des-
centralização de acordo com sua própria velocidade), os critérios técni-
cos de avaliação da qualidade do manejo são os apresentados a seguir: 

Aspectos gerais:

Segurança no trabalho: 

• Descrição/Componentes: materiais e equipamentos de segurança 
adequados a cada atividade; treinamento de pessoal; treinamento 
em primeiros socorros.

• Indicativo de Verificadores: plano de segurança no trabalho; uso 
de equipamento de proteção individual (EPI); material de primei-
ros socorros; apoio às equipes de trabalho (transporte).



108

Infraestrutura do acampamento:

• Descrição/Componentes: qualidade da água, dormitório, sanitá-
rios, refeitório, destinação do esgoto e do lixo.

• Indicativo de Verificadores: condições em relação às necessidades.

Monitoramento das Atividades

• Descrição/Componentes: plano próprio da empresa para controle 
e ajuste das suas atividades.

• Indicativo de Verificadores: clareza da exposição do técnico 
responsável pelos trabalhadores de campo; presença de ano-
tadores e planilhas.

Fase Pré-exploratória:

Delimitação das Áreas de Manejo Florestal e das Unidades de 
Produção Anual

• Descrição/Componentes: abertura de picadas; colocação de pla-
cas indicativas; picadas na direção leste-oeste.

• Indicativo de Verificadores: placas de identificação das unidades 
de produção anual (UPA) e das unidades de trabalho (UT); pica-
das de delimitação da UPA.

Abertura de Picadas de Orientação

• Descrição/Componentes: picadas internas das unidades de tra-
balho para orientação das equipes do inventário florestal a 100% 
(censo ou enumeração completa – ou de 100% – dos indivíduos 
de uma população).

• Indicativo de Verificadores: distância máxima de 50 m entre pi-
cadas; marcações com placas no início e término; marcações de 
comprimento a cada 25 m no máximo.
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Inventário Florestal a 100% (censo ou enumeração completa – ou 
de 100% – dos indivíduos de uma população)

• Descrição/Componentes: identificação e plaqueteamento das ár-
vores das espécies objeto do manejo.

• Indicativo de Verificadores: DAP a partir de 10 cm abaixo do di-
âmetro comercial por espécie; numeração sistemática em ordem 
crescente na faixa; se a numeração das árvores reiniciar a cada 
faixa, deverá constar o número da mesma faixa em cada placa de 
árvores; classe de qualidade de fuste; coerência mapa e campo.

Microzoneamento

• Descrição/Componentes: identificação de cipoais, variações topo-
gráficas, corpos d’água, áreas de preservação permanente, etc.

• Indicativo de Verificadores: coerência entre campo e mapas.

Corte de cipós

• Descrição/Componentes: quando necessário, no mínimo um ano 
antes do abate das árvores selecionadas para exploração.

• Indicativo de Verificadores: cortados um ano antes da exploração; 
decompostos na época da exploração.

Infraestrutura

• Descrição/Componentes (quando for o caso): estradas primárias; 
estradas secundárias (direção leste-oeste) e pátios de estocagem.

• Indicativo de Verificadores: largura de 6 m em estradas primárias 
e de 4 m em estradas secundárias; presença de bueiros e pon-
tes; máximo de 1% da área de estradas secundárias na unidade 
de trabalho; danos em árvores remanescentes; erosão; obstrução 
de cursos d’água, água empoçada, vegetação morta em repre-
samentos; entulhos laterais; profundidade de sulcos (tráfego de 
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máquinas); pátios de dimensões aproximadas de 25 x 20 metros 
em áreas com produção de 20 a 30 m³ de exploração por ha (no 
máximo 0,75% da área da unidade de trabalho).

Fase Exploratória:

Corte/Abate de árvores

• Descrição/Componentes: abate de árvores selecionadas para ex-
ploração; secção de fustes em toras (quando necessário); secção 
de partes aproveitáveis das copas; direcionamento de queda a 
fim de preservar remanescentes, otimizar arraste e aproveitamen-
to de clareiras naturais; numeração das toras de acordo com o 
número da árvore.

• Indicativo de Verificadores: treinamento de pessoal; plaquetea-
mento de tocos e identificação das seções da tora (número da 
árvore: 1/3 2/3 3/3); altura de corte (mínima); árvores rachadas; ár-
vores derrubadas e ocas (abandonadas no campo); desperdício 
de copas; danos nas árvores remanescentes.

Arraste

• Descrição/Componentes: transporte primário das toras (do local 
de abate aos pátios de estocagem ou esplanadas).

• Indicativo de Verificadores: área de percurso de no máximo 5% da 
área da unidade de trabalho; no máximo 15 árvores arrastadas por 
picada principal; nunca atravessar nem obstruir cursos d’água ou 
drenos naturais; respeito aos olhos- d’água; danos à vegetação re-
manescente; largura da picada em função da máquina de arraste; 
área de exposição do solo de no máximo 10% da área das picadas 
de arraste (descontínuos); erosão; toras perdidas (esquecidas).
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Operações de pátio

• Descrição/Componentes (quando for o caso): separação de toras para 
serraria e laminadoras; empilhamento; medição e romaneio; marcação.

• Indicativo de Verificadores: entulhos laterais e danos às remanes-
centes; espécies previstas na exploração (salvo aproveitamento); 
numeração de toras (cadeia de custódia 1/3; 2/3; 3/3); romaneio.

Fase Pós-exploratória:

Tratos Silviculturais

• Descrição/Componentes: anelamento de concorrentes às rema-
nescentes; corte de cipós das remanescentes; substituição de 
áreas de cipoais por favorecimento da regeneração natural ou ar-
tificial (todos opcionais).

• Indicativo de Verificadores: coerência entre planejado e executado.

Proteção Florestal

• Descrição/Componentes: proteção contra invasão, proteção con-
tra fogo, proteção à caça e pesca ilegal, proteção do meio am-
biente em geral.

• Indicativo de Verificadores: Plano de educação dos funcionários, 
plano de prevenção contra fogo em época de queimadas e acei-
ros, onde necessário, agentes ambientais, ausência de lixo, latas 
de óleo, marmitas de alumínio na unidade de trabalho.

Manutenção da infraestrutura 

• Descrição/Componentes: Operações de recuperação de estradas 
primárias, secundárias e pátios de estocagem, após as atividades 
de exploração, desentupimento de bueiros, raspagem de leitos de 
estradas logo após a exploração ou no verão posterior.
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• Indicativo de Verificadores: Verificar coerência entre planejado e 
executado, conferir fichas de campo.

Monitoramento do Desenvolvimento da Floresta

• Descrição/Componentes: Inventário contínuo por meio de parce-
las permanentes, parcelas temporárias ou amostragem periódi-
ca de árvores.

• Indicativo de Verificadores: Verificar coerência entre planejado 
e executado.

Em termos de importância, segundo o IBAMA, cada aspecto tem uma 
representatividade diferente no processo de manejo florestal, conforme 
pode ser visto na Tabela 6.03. 

Tabela 6.03 – Pesos dos componentes de avaliação do manejo florestal sustentável

Fases Item Item Avaliado Peso Peso (%)
1 Segurança no trabalho 3
2 Infra-estrutura do acampamento 3
3 Monitoramento das atividades 3
4 Delimitação da Unidade de Produção Anual 3
5 Abertura de Picadas de Orientação 5
6 Inventário Florestal a 100% 5
7 Microzoneamento 4
8 Corte de cipós 5
9 Intra-estrutura 4
10 Corte/Abate de árvores 5
11 Arraste 5
12 Operações de pátio 3
13 Tratos Silviculturais 1
14 Proteção florestal 5
15 Manutenção da infra-estrutura 2
16 Monitoramento do desenvolvimento da floresta 3

Geral

Pré-exploratória

Exploratória

Pós-exploratória

15,3%

44,1%

22,0%

18,6%

Fonte: IBAMA (2002).

No manejo florestal sustentável, a fase de maior importância na quali-
dade do manejo está relacionada com a pré-exploração (44% do peso 
total), segundo a posição do IBAMA. Isso quer dizer que se as empre-
sas dedicarem um tempo adequado principalmente ao planejamento 
e ao preparo das atividades do manejo, maiores são as suas possibi-
lidades de obtenção de sucesso.
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Isoladamente, as atividades consideradas como fundamentais para a 
qualidade do manejo sustentável (peso 5 nos componentes de avalia-
ção) são a (i) abertura de picadas e orientação, (ii) inventário florestal 
a 100% e (iii) corte de cipós, na fase pré-exploratória, o (iv) corte/der-
rubada de árvores e o (v) arraste na fase exploratória, e a (vi) proteção 
florestal na fase pós-exploratória. 

6.3. Fatores Determinantes

O sucesso do manejo florestal sustentável vai muito além da adoção 
de técnicas e cumprimento estrito de formalidades burocráticas previs-
tas nas normas. O manejo florestal é basicamente uma sequência de 
processos e, sendo assim, demandante de uma compreensão de sua 
finalidade (objetivos), implicações (resultados esperados) e melhores 
técnicas para sua implementação (ações). 

Dessa forma, sua adoção está muito mais próxima dos conceitos do 
planejamento estratégico empresarial do que de tecnicismo científico, 
ou seja, indução à melhoria da gestão empresarial. Importante destacar 
que não se está menosprezando a necessidade de grande arcabouço 
de conhecimento técnico envolvido nas atividades ligadas ao manejo, 
mas a leitura deve ser priorizada para o fim a que foi criado o manejo 
florestal amazônico: uso econômico (em grande ou pequena escala, em 
fins empresariais ou iniciativas comunitárias ou familiares), em que este-
ja garantida a sustentabilidade socioambiental das operações.

Com base em casos de sucesso de manejo florestal sustentável, certos 
fatores “chave” de sucesso podem ser destacados no cenário brasileiro:

• Acesso ao recurso florestal em longo prazo: mais do que um 
simples fator “chave”, a longevidade da exploração florestal é 
praticamente uma condição intrínseca ao conceito de sustenta-
bilidade. Antes de pensar no tripé econômico-social-ambiental, a 
sustentabilidade do negócio “manejo” precisa ser garantia por um 
fluxo adequado e constante de produção de toras, que garanta 
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um horizonte de negócios promissor e de longo prazo para o re-
torno dos investimentos realizados;

• Estabelecimento e compreensão da cadeia de valor: A cadeia 
de valor, referindo-se nesse contexto à cadeia de operações e do 
manejo de florestas naturais, passando pela colheita, transporte 
e processamento para o mercado e suprimento de produtos para 
mercados finais, tem que ser cuidadosamente pensada, estabele-
cida e gerenciada. A cadeia de valor eficiente e eficaz é a chave 
do sucesso do projeto, uma vez que determina o acesso ao mer-
cado, e se o fluxo de renda está adequado para cobrir os custos 
incorridos e ainda gerar lucro sobre o capital investido. Em uma 
cadeia de valor bem estabelecida, os níveis escolhidos de volume 
e qualidade de produção estão de acordo com a demanda e as-
seguram o uso eficiente da matéria-prima e outros recursos;

• Parcerias entre empresa e comunidade: Para assegurar o envolvi-
mento e compromisso das comunidades locais, devem ser criados 
mecanismos para uma parceria justa. É crucial que as operações da 
empresa consigam levar à comunidade benefícios maiores do que 
aqueles que possam ser obtidos pelas práticas não sustentáveis;

• Capacidade da gerência: Para executar as operações com eficiên-
cia, para que os objetivos sejam atingidos, a capacidade e as com-
petências da equipe de gestão são críticas ao sucesso do projeto. 
Sem um conhecimento profundo da dinâmica ecológica das flores-
tas naturais tropicais, as operações não terão um embasamento 
sólido. Além disso, a gerência deve compreender e saber como ge-
renciar os indivíduos, para que as complexas redes sociais sejam 
levadas em consideração. Naturalmente, a capacidade de gestão 
financeira também é crucial à lucratividade do projeto;

• Tecnologia adequada: É importante combinar as tecnologias e 
operações de gestão florestal corretas com os parâmetros opera-
cionais corretos. Por exemplo, as colheitas em floretas naturais de-
vem ser realizadas aplicando-se a exploração de impacto reduzido 
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(reduced impact logging, RIL). As tecnologias não devem apenas 
ser aplicadas nos cenários corretos, mas também de modo que 
tanto a sustentabilidade quanto a lucratividade sejam asseguradas;

• Financiamento: considerado análogo ao fator de produção capi-
tal, que ao lado da terra, trabalho e tecnologia, compreendem os 
elementos indispensáveis ao processo produtivo de bens e servi-
ços. A necessidade de capital e, portanto, de financiamento, fa-
culta às empresas a possibilidade de realização de novos investi-
mentos, seja com vistas à ampliação da capacidade produtiva ou 
à diversificação dos negócios;

• Transparência: Toda a comunicação e os acordos com os dife-
rentes níveis governamentais devem ser transparentes. Isso cer-
tamente é um entrave no mercado de madeira tropical brasileiro, 
caracterizado por elevada carga burocrática, forte concorrência 
com produtos e processos ilegais, mas é importante tentar asse-
gurar boas condições para operações de longo prazo. De fato, os 
acordos de concessão de longo prazo dão suporte ao pensamen-
to estratégico de longo prazo e, em especial, incentivam as em-
presas a se comprometerem com a gestão florestal sustentável;

• Uso ordenado do solo: A baixa regularização fundiária nas pro-
priedades na Amazônia Legal incentiva a ocupação desordenada 
de florestas públicas, privadas e devolutas. Além disso, em razão 
da indefinição do uso adequado e regionalizado da aptidão do 
solo nas microrregiões (zoneamento ecológico-econômico) para 
as diversas atividades econômicas concorrentes, cria disputas 
desnecessárias pelo acesso aos recursos naturais e um aumento 
da ilegalidade e informalidade das operações madeireiras;

• Certificação: As certificações florestais funcionam como provas 
para os mercados e para as instituições financeiras de que as 
operações estão em conformidade com os princípios de gestão 
florestal sustentável. Conforme mencionado, a certificação não é 
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uma garantia de gestão florestal sustentável de longo prazo, mas 
é a ferramenta mais comum para comprovar a sustentabilidade 
das operações de exploração florestal. 

6.4. Indicadores

A atividade de manejo florestal sustentável é extremamente variável, tal 
como a heterogeneidade da própria floresta amazônica. Em função da 
vastidão de espécies e da diversidade de ambientes, as quais se refle-
tem nas formas de apropriação dos recursos e nos sistemas produtivos, 
é extremamente complexo tabular, compilar e sintetizar seus indicadores.

De qualquer forma, algumas premissas e indicadores médios caracte-
rísticos do manejo florestal são expostos nas Tabelas 6.04 e 6.05. Dizem 
respeito desde a área média utilizada pelas empresas amazônicas para 
o manejo, seu ciclo, intensidade da intervenção e até os investimentos 
e custos médios anuais.

Tabela 6.04 – Premissas do manejo florestal sustentável (2013)

Manejo Indicador Médio / Síntese

Área de operação 32,0 mil ha
Ciclo 30 anos

Intensidade da 
exploração 22 m³/ha 

Período de execução
7 meses

equivalente a 140 dias efetivos
Produção anual 23.500 m³ de toras
Equipe florestal 72 funcionários
Distância média 100 km

Indicadores de produ-
tividade (física)

326 m³/funcionário
3.357 m³/mês

168 m³/dia
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Tabela 6.04 – Premissas do manejo florestal sustentável (continuação)

Investimentos 
pré-operacionais

(ano 0)

Entre R$ 600,0 mil e 3,6 milhões
O primeiro patamar corresponde à elabora-
ção do PMFS, licenciamento e obras civis e 
instalações mínimas. Considera a terceiriza-
ção das operações iniciais e, portanto, não 
prevê investimentos em máquinas e equipa-
mentos pesados.
A segunda opção considera o investimen-
to próprio em todas as atividades pré-ope-
racionais, além da aquisição de máquinas e 
equipamentos.

Custos operacionais 
anuais

(ano 1 em diante)

R$ 4,8 milhões

Mão de obra, manutenção de máquinas e 
equipamentos, manutenção de estradas, ma-
téria-prima, despesas gerais, despesas admi-
nistrativas e depreciação.

Custo unitário

(posto indústria)
R$ 205/m³

Fonte: CONSUFOR; Levantamentos de campo (ago./2013).

Ressalta-se, novamente, que os aspectos aqui analisados foram obti-
dos por meio de consultas a fontes primárias, secundárias e por meio 
do know-how dos consultores da CONSUFOR em projetos similares na 
região amazônica.  Além disso, coube à CONSUFOR harmonizar dados 
e informações discrepantes obtidas pelas diversas fontes. Todas as fon-
tes consultadas tiveram sua identidade preservada, bem como foram 
omitidas as informações de caráter sigiloso.  

Os dados e informações constantes do estudo e, em especial, da Tabe-
la com os indicadores relativos ao manejo florestal contemplam todos 
os aspectos necessários à quantificação e à caracterização dos custos 
unitários, na condição indicada. Os aspectos considerados foram área 
operacional, ciclo e intensidade da exploração, etapas, capacidade no-
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minal e ocupação da estrutura de processamento, volume produzido, 
distâncias médias entre a base florestal e a indústria, produtividade, 
recursos investidos e custos operacionais.

A Tabela 6.05 traz os indicadores de 4 exemplos práticos de manejo 
florestal. O Caso #1 representa um produtor florestal, cuja operação 
se resume à exploração e comercialização de madeira em tora. Os de-
mais casos expostos são representativos de indústrias verticalizadas 
em suas atividades de exploração florestal. Assim, não apresentam re-
ceita de vendas, uma vez que as toras exploradas passarão pela fase 
de industrialização. Todos os casos expostos se referem a indústrias 
em operação, baseadas em fontes sustentáveis e supridas a partir de 
manejo florestal sustentável.

As diferenças em termos de custos unitários representam também dife-
rentes formas de organização das respectivas para a produção. Assim, 
há casos em que não são realizados investimentos em máquinas e equi-
pamentos, sendo esta atividade terceirizada. Isso também ocorre com a 
mão de obra e com outros componentes de custo.
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Tabela 6.05 – Exemplos de indicadores práticos do manejo florestal sustentável (2013)

 
Fonte: CONSUFOR; Levantamentos de campo (ago./2013).

Premissas Unidades Caso #1 
RO, 2012 Premissas Unidades Caso #2 

RO, 2009 Premissas Unidades Caso #3 
RO, 2009 Premissas Unidades Caso #4 

RO, 2009

Descrição da operação Descrição da operação Descrição da operação Descrição da operação

Área total ha 21.348,34 Área total ha 21.250,00 Área total ha 32.998,12 Área total ha 46.184,25

Área efetivo manejo ha 17.078,67 Área efetivo manejo ha 17.000,00 Área efetivo manejo ha 30.237,64 Área efetivo manejo ha 25.863,18

Ciclo anos 30 Ciclo anos 30 Ciclo anos 30 Ciclo anos 25

Área UPA ha 569,29 Área UPA ha 566,67 Área UPA ha 1.007,59 Área UPA ha 1.034,53

Intensidade da exploração m³/ha 25,80 Intensidade da 
exploração m³/ha 26,0 Intensidade da 

exploração m³/ha 25,80 Intensidade da 
exploração m³/ha 21,5

Volume a explorar m³ 14.687,68 Volume a explorar m³ 14.733,33 Volume a explorar m³ 25.995,77 Volume a explorar m³ 22.242,33

Preço da madeira em pé R$/m³ 34,50

Valor da madeira em pé R$ 506.725,03

Investimentos R$ 1.149.657,83 Investimentos 3.557.278,00 Investimentos 405.621,00 Investimentos 630.550,00

Ativos fixos R$ 627.356,00 Máquinas e 
equipamentos R$ 3.557.278,00 Obras civis e instalações R$ 127.440,00 Estudos iniciais e 

diagnósticos R$ 56.842,00

Capital de giro R$ 522.301,83 Acampamento e 
instalações R$ 278.181,00 Geoprocessamento e 

inventário R$ 275.814,00

Elaboração do PMFS R$ 250.000,00 Elaboração do PMFS R$ 297.894,00

Venda de tora

Custos totais R$/ano 2.083.850,45 Custos R$/ano 2.924.614,33 Custos R$/ano 3.216.706,07 Custos R$/ano 5.408.643,23

Custos pré-operacionais Custo madeira R$/ano 876.633,33 Custo madeira R$/ano 1.560.612,90 Censo R$/ano 176.780,00

Regularização fundiária/
titulação R$/proj. 110.000,00 Mão de obra R$/ano 819.763,00 Inventário a 100% R$/ano 138.044,16 Geoprocessamento R$/ano 25.096,00

Elaboração do PMFS R$/proj. 213.483,40 Treinamento e 
capacitação R$/ano 15.000,00 Exploração e transporte R$/ano 1.225.672,90 POA R$/ano 31.578,00

Treinamentos e capacitação R$/ano 20.000,00 Manutenção estradas e 
esplanadas R$/ano 57.875,00 Manutenção R$/ano 57.500,00 Auditorias R$/ano 63.236,00

Certificação R$/5 anos 50.000,00 Manutenção bras civis R$/ano 11.500,00 Monitoramento R$/ano 20.453,56 Custo madeira R$/ano 998.235,99

Custos operacionais Despesas gerais R$/ano 120.000,00 Administração R$/ano 183.422,55 Infraestrutura R$/ano 404.588,07

Planejamento e Preparação Transporte R$/ano 235.733,00 Treinamento e 
capacitação R$/ano 31.000,00 Corte direcional R$/ano 124.112,23

Abertura de picadas e 
marcação R$/ha 20,04 Depreciação R$/ano 788.110,00 Traçamento R$/ano 409.258,96

Identificação (inventário 100%) R$/ha 5,59 Arraste R$/ano 875.013,45

Corte de cipós R$/ha 8,39 Carregamento R$/ano 1.510.254,53

Edição do POA R$/ano 60.000,00 Administração R$/ano 790.490,00

Planejamento R$/m³ 2,89

Consultoria R$/ha/ano 40,00

Abertura de estradas e 
pátios

Custo unitário (posto 
indústria) R$/m³ 198,50 Custo unitário (posto 

indústria) R$/m³ 123,74 Custo unitário (posto 
indústria) R$/m³ 243,17

Construção de estradas R$/m³ 7,20

Auditoria e ajustes R$/ano 20.000,00

Manejo Florestal

Abate de árvores R$/m³ 6,00

Arraste R$/m³ 18,00

Operações de pátio R$/m³ 9,60

Transporte interno R$/m³ 6,00

Custos de gestão R$/ano 38.477,64

EPIs R$/ano 2.500,00

Fretes s/ toras R$/m³ 49,50

Impostos

PIS/COFINS 3,65% 90.521,75

Lucro antes do IRPJ e CSLL R$ 305.675,76

IRPJ e CSLL 18,50% 56.545,09

Receitas Anuais Totais R$ 2.480.047,96

Preço médio R$/m³ 168,85

Lucro Líquido R$ 249.130,67

Custo unitário (posto 
indústria) R$/m³ 151,89
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6.5. Referências de Preços de Mercado

O mercado tropical de madeira em tora no Brasil é bastante carente em 
termos de referências consistentes de preços. Em geral, as referências 
que apresentam uma qualidade elevada em termos de representativi-
dade estatística não têm continuidade, mostrando assim uma boa “foto-
grafia” estática de determinada região, em certo período.

Por outro lado, nas fontes onde há periodicidade de coleta, pode-se ver 
uma baixa representatividade estatística, uma vez que são coletados 
preços com poucas empresas, sem ponderação em relação ao volume 
comercializado, e sem considerar as especificidades de cada polo pro-
dutivo. Assim, esses preços são apresentados como “valores médios” 
para um estado inteiro ou macrorregião.

As referências de preços de madeira tropical em tora mais utilizadas 
atualmente pelo mercado são a ITTO e o Imazon. A ITTO coleta poucas 
amostras em apenas 2 polos produtores de madeira. A baixa repre-
sentatividade estatística, porém, é compensada de alguma forma pela 
periodicidade da coleta (quinzenal).

Assim, os preços da ITTO devem ser vistos como referencial de “comporta-
mento” de preços ao longo de uma série temporal e não como uma referên-
cia importante do preço unitário em si de determinada espécie.  No caso do 
Imazon, a relevância dá-se pela forma com que os dados foram obtidos (le-
vantamento de campo em pesquisa primária), com boa representatividade. 

O senão fica por conta da incapacidade de acompanhar evoluções, uma vez 
que esse levantamento não se repetiu após 2009 (data da última pesquisa).

Na Tabela 6.06, a CONSUFOR reuniu uma amostra dos preços mais 
atuais (agosto de 2013) para toras de madeira tropical, disponibilizados 
pela ITTO.  A Tabela 6.07 mostra os preços do estudo do Imazon, feitos 
sob demanda do SFB. 



121

Tabela 6.06 – Preços de tora pesquisados pela ITTO (ago/13)

* CIF serraria no Pará ou Mato Grosso.
Fonte: ITTO.

Espécie
Valor*

(US$/m³)

Ipê 163
Jatobá 109

Guariuba 87
Mescla 91
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Tabela 6.07 – Preços de tora pesquisados pelo IMAZON (2009)

Por Estado Por Espécie

Alto Valor 
Econômico

Médio Valor 
Econômico

Baixo Valor 
Econômico

Média

Acre 145 104 73 100
Amazonas 166 89 75 94
Amapá 139 103 62 102
Maranhão 0 89 77 87
Mato Grosso 176 120 90 122
Pará 188 117 86 118
Rondônia 157 87 71 88
Roraima 143 90 81 90
Amazônia Legal 177 108 81 109
1 Câmbio médio de 2009: US$ 1,00/R$ 1,99 (BCB, 2009).

Estado

Preços Médios (US$/m³) ¹
Mato 

Grosso
Pará Rondônia Média

Espécies de alto valor econômico 176 188 157 180
Ipê-amarelo  162 205 155 190
Ipê-roxo                    168 195 155 185
Cedro Vermelho       163 162 185 166
Itaúba                        184 122 115 165
Freijó                            149 142 166 148
Espécies de médio valor econômico 120 121 88 111
Angelim-pedra           131 126 93 117
Angelim-vermelho   132 134 96 128
Breu                           81 105 74 86
Cambará                    102 139 76 94
Cedrinho 130 98 73 115
Cedromara 100 125 77 87
Cerejeira 134 0 111 115
Cumaru 136 132 103 125
Cupiúba 116 114 81 107
Garapeira 125 99 92 106
Goiabão 103 102 70 99
Jatobá 120 119 91 113
Jequitibá 171 100 84 96
Louro 100 99 74 94
Maçaranduba 107 135 99 127
Muiracatiara 96 118 90 109
Oiticica 101 118 80 84
Pequiá 85 108 76 102
Peroba 137 185 97 128
Roxinho 108 129 77 92
Sucupira 123 114 81 101
Tatajuba 85 117 76 109
Timborana 100 106 85 105
Espécies de baixo valor econômico 91 86 72 82
Abiu 100 88 76 92
Amapá 159 84 60 84
Amesclão 85 82 50 80
Angelim-amargoso 103 79 83 83
Angelim-saia 80 120 68 79
Caju 65 76 66 73
Marupá 84 83 73 80
Copaíba 85 85 66 80
Faveira 78 80 86 82
Mandioqueiro 93 100 50 98
Orelha-de-macaco 70 96 65 81
Paricá 76 76 66 72
Sumaúma 84 78 68 76
Tauari 93 99 72 85
Taxi 93 86 69 85
Virola 100 77 43 73
1 Câmbio médio de 2009: US$ 1,00/R$ 1,99 (BCB, 2009).

Nome vulgar

Preços médios (US$/m³)¹,²

Preço CIF - tora entregue no pátio da serraria.
Fonte: Imazon.

Além dessas, outra referência para preços de toras na região amazô-
nica são as listas de preços mínimos para aplicação das alíquotas do 
ICMS. Cada estado estabelece sua própria estruturação de produtos e 
respectivos preços mínimos. Como em princípio esses preços são ob-
tidos via pesquisa de valores reais praticados no mercado regional, os 
preços de pauta tornam-se uma interessante referência. 
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Nas Tabelas 6.08 a 6.13 estão reunidos os preços de pauta para os 
estados do Mato Grosso, Pará e Rondônia. O estado do Acre não tem 
pauta para a tora (adota preços mínimos apenas para produtos com 
algum grau de beneficiamento).

Tabela 6.08 – Preços de pauta da tora no Mato Grosso (ago./2013)

Grupo 
Comercial

Valor *       
(R$/m³)

1 640
2 745
3 850
4 1.120
5 1.300
6 1.520
7 2.780
8 640

* Carregado no caminhão

Fonte: SEFA/Mato Grosso.

Tabela 6.09 – Grupos comerciais para pauta de preços no Mato Grosso (2013)
Grupo 

Comercial
Espécies

Grupo 1
Branquilho, Mirindiba, Canjarana, Canjerana-Vermelha, Pau-De-Santo, Pau-Branco, Pau-Mulatocachimbeiro, Currupichá, 
Jequitibá, Jequitibá-Rei, Jequitibá-Rosaestoupeiro, Jequitibá, Jequitibá-Brancopiquiá, Piqui, Piquiarana, Piquiá-Bravotauari, 
Tauari-Rosa, Tauari-Amarelo, Tauri-Branco, Louro-Canela, Louro-Amarelo e outras

Grupo 2

Muirapiranga, Amarelinho, Marfim, Copaíba-Vermelha, Copaíba-Preta, Quarubarana, Cambará, Jaboti, Libra, Quaruba-
Vermelha, cedrinho-Branco, Cambará, Peroba-Do-Norte, Cupiúba-Fedida, Abiurana-Amarela, Abiurana-Branca, Abiurana-
Vermelha, Caixeta, Malacaixeta, Marapaúba, Marupá-Verdadeiro, Cedro-Vermelho, Cedro-Branco, Mulateiro,  Angelim, 
Faveira-Amarela, Fava-Bolacha e outras

Grupo 3
Garapeiro, Amarelão, Grápia, Garapinha, Muirajuba, Peroba, Peroba-Amargosa, Maracatiara, Garrote, Amarelinho, Amarelo, 
Amarelão, Sucupira-Preta, Sucupira-Parda, Angelim-Ferro, Angelim-Vermelho, Faveira-Dura, Faveira-Ferro, Angelim, 
Angelim-Da-Mata, Angelim-Vermelho, Parajú, Maçaranduba-Verdadeira, Maçaranduba-Vermelha e outras

Grupo 4

Castanheira, Castanheiro, Castanha-Do-Pará, Castanheiro-Do-Pará , Castanheira-Do- Brasil, Amendoeira-Da-Américacumarú, 
Champanhe, Combaru, Barú, Cumaru-Ferro, Cumabaru-Amarelo, João-Durojatobá, Jutaí, Jutaí-Roxo, Jataí, Jatai-Açu, Jatai-
Grande, Jatoba-Mirim., Courbaril, Jatai-Vermelhoitaúba, Itaúba-Amarela, Itaúba-Preta, Itaúba-Vermelha, Itaúba-Abacate, 
Louro-Itaúba

Grupo 5 Freijó, Frei-Jorge, Louro-Freijócerejeira, Amburana, Imburana-De-Cheiro, Cumaru-De-Cheiro, Imburana, Cerejeira-Rajada, 
Amburana-De-Cheiro e outras

Grupo 6
Aroeira, Aroeira-Do-Campo, Aroeira-Legítima, Aroeira-Preta, Aroeira-Vermelha, Cabreúva, Cabreúva-Vermelha, Sangue-De -
Gato, Araputanga, Aguano, Ipê -Roxo, Ipê-Amarelo, Piúva, Piúva-Amarela, Pau-D'Darco, Ipê-Do-Campo, Ipê-Tabaco e outras

Grupo 7 Pau-Ferro, Caviúna, Jacarandá-Caviúna, Caviúna-Rajadalouro-Preto, Louro-Rajado

Grupo 8*
Cajueiro, Cajú, Ceiba, Sumaúma-Branca, Sumaúma-Barrigudasorva, Leiteiro, Sorveira, Imbiruçu, Seringa, Seringarana, 
Ingazeiro, Ingarana, Pará-Pará, Caraúba, Caroba-Branca, Guapuruvu, Paricá, Mescla, Breu-Branco, Amescla, Mangue, Breu-
Curubavirola, Ucuúba, Ucuúba-Branca, Ucuúba-Da-Mata, Faveira, Boleiro, Breu-Vermelho e outras

*Considera-se madeiras brancas de baixa qualidade aquelas destinadas à construção civil, simplesmente serradas

Fonte: SEFA/Mato Grosso,
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Tabela 6.10 – Preços de pauta da tora no Pará (ago./2013)

Grupo Comercial/ Espécies
Valor *        
(R$/m³)

Madeiras Brancas (1) 155,83             
Madeiras Vermelhas (2) 193,63             
Madeiras Nobres (3) 479,16            
Madeiras Especiais

Cedro 968,11             
Cedro Rosa 968,11             
Cerejeira 322,70             
Mogno 2.260,89         
Pau Rosa 322,70             

Outras Madeiras
Paricá 53,70               

* Carregado no caminhão

Fonte: SEFA/Pará.

Tabela 6.11 – Grupos comerciais para pauta de preços no pará (2013)

Grupo 
Comercial

Espécies

1 - Madeira 
Branca

Abiurana, açacu, amapá, amesclão, anani, angico, araracanga, atana, axixa, bacuri, bajeira, baleira, breu 
sucuruba,burangi, cachinguba, caju, camaçari, canguru de sangue, canjarana, cedroarana, chapéu de sol, 
copaíba pau-de-óleo, cupiúba, curupixa,envirão, esponja, estopeiro, favão, faveiro, garapa, goiabão, imbaí, 
imbuia, ingá, inhaíba, jarana, louro amarelo, louro tamaquaré, macacaúba,mandioqueira, mangue, maracanã, 
marupá, marupi, melancieiro, merin, morototó, muiratinga, mundurucus, mungúba, murucí, oiticica, orelhade 
macaco, parapará, pijerina, píquia, piquiarana, piriquiteira, pitiuba, pracúuba, pradatinha, quarubarana, 
quarubatinga, quaximba,quaxinguba, sapucaia, seringarana, sumaúma, tanimbuca, tauarí, tauiabura, taxi, 
timborana, tuere, ucuúba, uxi, ventosa, viana, viróla, visgueiroe outras madeiras brancas;

2 - Madeira 
Vermelha

Acapú, amarelão, andiroba, angelim pedra, angelim vermelho, cambara, cedrinho da amazônia, cumaru, 
gonçaloalves, itaúba, jatobá, jutaí, louro canela, louro vermelho, maparajuba, massaranduba, muiracatiara, 
paraju, pau amarelo, pau roxo, pau roxinho,quaruba, quaruba cedro, sucupira preta, tatajuba, e outras 
madeiras vermelhas;

3 - Madeira 
Nobre

Freijó, jacaranda, ipê, sucupira pele de sapo e outras madeiras nobres;

Fonte: SEFA/Pará.
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Tabela 6.12 – Preços de pauta da tora em Rondônia (ago./2013)

Grupo 
Comercial

Valor*       
(R$/m³)

1 66
2 68
3 81
4 95
5 95
6 148
7 158
8 66

* Carregado do Caminhão

Fonte: SEFA/Rondônia.

Tabela 6.13 – Grupos comerciais para pauta de preços em Rondônia (2013)

Grupo 
Comercial

Espécies

1

Branquilho, Mirindibacachimbeira, Jequitibá, Jequitibá Rosa, Tauaripequi, Pequiá, Pequiaranatauari, 
Tauari Rosatimbó, Timburi, Fava Bolachacedrilho, Cedrinho, Librajitó, Gitó, Marinheiro, Cedro-
Brancoamescla, Canela, Canelão, Louro Amarelo.Curupixá, Rosadinhocambará, Catuaba, Mandioqueiro 
(A), Maria-Preta.Tachi, Taxiquaruba

2

Muirapiranga, Amapá-Doce, Amapácedro Alagoano, Cedrorana,Cedro, Cedro Babão, Cedro 
Maraamoreira, Amarelinhooiticica, Guariúbacopaíba - Pau D'Óleoorelha De 
Macacomulungumatamatácupiúbaembira, Envira, Embireira, Embiremaaquariquara, Acariquara 
Vermelharoxinhoabiu, Abiurana (Goiabão), Bolão, Pariri, Marfim Amazonensepamãpau Sangue, Embira 
De Preguiçacaxeta, Marupácinzeiro, Tanimbuca

3

Marfim (Falso)Angelimgarapa, Garapeiraperoba, Peroba Rosa, Peroba Amarelaguatambu, Peroba 
Micamaracatiara, Muiracatiaraamarelinho,Amarelão,  Tatajuba, Garrotemacanaíba, Sucupira, Sucupira 
Pele De Saposucupira Preta, Sucupira Roxafaveira Ferro, Amgelim Pedrasucupiraangelim Pedra, 
Angelim Vermelhotamarindo, Pororocatentoangelim Amargoso, Angelim Faveira, Fava

4 Camaru, Cumarujatai, Jatobáitaúba, Itaubão
5 Cerejeirafreijómaçaranduba, Parajuamburana, Cumaru De Cheiro
6 Aroeiracedro Rosacabreuvaaguano, Mognoipê, Pau D'Arco
7 Louro Preto, Louro Amazonense, Louro Rajadojacarandá, Pau Ferro

8

Caju Da Mata, Cajuaçu, Cajueiropaineira, Barriguda, Samauma, Sumaúmacauchosorva, Sorveira, 
Leiteiromorototómamica De Cadela,  Mama De Porcafigueira, Gameleiramuiratingacaroba, Pará 
Paráangelim Saia, Bajão, Faveirabandarra, Pinho Cuiabanomandiocão, Xixá, Capote, Tacazeiroamescla, 
Breu Branco, Mangue

Fonte: SEFA/Rondônia.
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7. Industrialização

7.1. Primária e Secundária

A indústria de base florestal existente na Amazônia é formada principal-
mente por serrarias e indústrias de lâminas e compensados. Em menor 
escala, existem fábricas de móveis e esquadrias, na sua maioria de 
pequeno porte e para consumo local, operando com baixo nível de tec-
nologia e de produção. Ainda existem as indústrias de beneficiados, 
que são as responsáveis pelo reprocessamento da madeira serrada em 
geral. A construção de embarcações fluviais é tradicionalmente desen-
volvida na região com base nos conhecimentos práticos adquiridos de 
gerações passadas.

As grandes empresas têm flexibilidade e podem fabricar diversos tipos 
de produtos, de acordo com a demanda pontual. A comercialização co-
meça com a madeira serrada bruta e vai agregando valor na sequência. 
A seguir abordam-se os principais produtos fabricados na região.

Madeira serrada bruta, ou seja, aquela decorrente do processamen-
to primário é composta por: dormentes, estacas, pranchas, pranchões, 
vigas, vigotes, pontaletes, tábuas, sarrafos, etc. Essas peças podem 
eventualmente ser montadas formando pallets ou engradados ou, ain-
da, caixaria para embalagem.

Em um segundo passo, vem a secagem ao ar, chamada AD (air dried), 
que é secada gradeada ao ar e KD (kiln dried), que é a secada em estu-
fas. Existem estufas de muitas formas, mas na Amazônia a mais comum 
é a popularmente chamada de rabo quente, que seca com ar aquecido 
e normalmente provê uma secagem de menor qualidade. É seguida pe-
las estufas com aquecimento a vapor, mais sofisticadas, variando então 
os sistemas de controle, podendo ser um controle manual simples, onde 
o que vale é a experiência do operador, até as com controle mais so-
fisticado, com sistemas eletrônicos com múltiplos pontos de controle e 
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secagem automática. O passo seguinte é o processamento secundário 
ou beneficiamento que, da mesma forma, varia ao longo do processo e 
na qualidade de máquinas e equipamentos.

Na fase mais simples são produzidos: molduras, tábuas S4S (aplaina-
das nas 4 faces) E4E, (aplainadas nas 4 faces, com os 4 cantos arre-
dondados), peças clear [são tábuas e sarrafos com tamanhos a partir 
de 4” (10,16 cm)3, chegando até 7’ (213,36 cm)4] que são unidas de 
topo por um sistema denominado finger joint, formando peças contínu-
as denominadas blanks. Essas peças podem ser unidas lateralmente, 
formando painéis (painel colado lateral) ou edge glued, ou coladas na 
face, formando vigas coladas.

Com as peças S4S e E4E, são fabricados pisos e forros de vários tipos, 
podendo ser os mais simples, tipo assoalho corrido com juntas em ma-
cho e fêmea tongue and grove só no sentido longitudinal, ou então em 
piso com juntas laterais e de topo. Estes normalmente são produzidos 
em peças com dimensões definidas, partindo de 1’ (30,48 cm) e che-
gando a 7’ (213,36 cm) ou então com comprimentos ditos “randômicos”, 
também variando entre um mínimo de 1’ e o máximo de 7’. Obviamente 
é um produto mais econômico. De modo geral, o mesmo se aplica aos 
forros e revestimentos. As espessuras são variadas, indo desde 6 mm 
até 1’’ ou 2,54 cm.

Na sequência, os pisos podem receber revestimentos de alta resistên-
cia, com aplicação de vernizes cerâmicos, com óxido de alumínio ou 
óxido de titânio, que os tornam mais resistentes ao tráfego. As peças 
E4E são usadas na fabricação de decks e pisos externos, em passare-
las, terraços, decks de piscina, etc.

As peças S4S também podem ser transformadas em lamelas, com es-
pessuras que normalmente variam de 2,5 mm até 4,2 mm. Essas lame-

3  polegada.
4  pés.
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las são coladas sobre substratos que podem ser maciços (com madei-
ras menos nobres) ou madeira reconstituída (compensados, MDF, etc.). 
Esses pisos são conhecidos como “pisos engenheirados”.

As madeiras serradas secas também formam outros produtos com di-
ferentes utilizações. Podem ser produzidos componentes para portas, 
janelas, móveis, etc. Pode-se produzir uma grande gama de produtos 
derivados, como cabos de ferramentas, cabos de garfos, facas, colhe-
res, cabides para roupas, peças de decoração, molduras de quadros, 
caixas, baús, tanoaria, etc. Algumas espécies também são usadas na 
indústria naval ou aeronáutica.

As madeiras também podem seguir a vertente industrial a partir da la-
minação, produzindo lâminas para revestimento, compensados, fôrmas 
para construção civil, painéis de vários tipos, etc. As madeiras tropicais 
não são usadas comumente na fabricação de painéis de madeira re-
constituída, como aglomerados e MDF (medium density fiberboard).

Os resíduos do processo industrial normalmente são utilizados na geração 
de energia, térmica e/ou elétrica, quer seja de forma livre, em cavacos, 
adensados formando pellets ou briquetes, etc. Também são transforma-
dos em carvão natural, ou moídos e reconstituídos em pellets ou pequenos 
blocos (de vários formatos). Considerando que o serrado e o compensado 
são os principais produtos fabricados com madeira tropical, apresenta-se 
a seguir uma descrição mais detalhada desses dois tipos de indústrias. 

7.1.1. Serrados

A madeira serrada é um produto obtido por meio de desdobro de toras 
em uma serraria, por meio do processo de transformação primária. De-
pendendo do formato e das dimensões das peças obtidas, os serrados 
apresentam diversas denominações, tais como: pranchões, pranchas, 
vigas, vigotas, caibros, tábuas, sarrafos e outros (Tabela 7.01). Os pran-
chões e as pranchas são peças de dimensões maiores e que são poste-
riormente resserradas e beneficiadas para usos específicos. 
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Tabela 7.01 – Especificação da Madeira Serrada tropical no Brasil (2012)

Denominação Espessura (cm) Largura (cm) Comprimento
Pranchões maior que 7,0 maior que 20,0 variável
Pranchas 4,0 - 7,0 maior que 20,0 variável
Vigas maior que 4,0 11,0 - 20,0 variável
Vigotas 4,0 - 8,0 8,0 - 11,0 variável
Caibros 4,0 - 8,0 5,0 - 8,0 variável
Tábuas 1,0 - 4,0 maior que 10,0 variável
Sarrafos 2,0 - 4,0 2,0 - 10,0 variável
Ripas menor que 2,0 menor que 10,0 variável

Fonte: Compilado pela CONSUFOR.

As normas existentes para padronização e classificação de madeira 
serrada têm o caráter indicativo, e as mesmas podem ou não serem 
seguidas em função da necessidade do mercado consumidor.

A Associação Brasileira de Normas Técnicas (ABNT) elaborou uma pa-
dronização de madeira serrada, por meio da NBR 9487/86, definindo 
as seguintes dimensões para a comercialização da madeira serrada no 
Brasil, para o mercado em geral:

• Espessuras (mm): 12, 16, 19, 22, 25, 32, 28, 44, 50, 57, 63, 75 e 
100;

• Larguras (mm): múltiplos de 25;

• Comprimentos (m): múltiplos de 0,30 a partir do mínimo especificado.

Para os mercados especiais há dimensões específicas, assim como 
para a madeira destinada à exportação, que deve atender às normas 
do país comprador.

7.1.2. Compensados

Em linhas gerais, existem dois tipos de chapas de madeira compensa-
da: o multilaminado e o sarrafeado. O multilaminado é uma chapa cuja 
montagem é feita unicamente por lâminas, em número ímpar de cama-
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das, dispostas perpendicularmente umas às outras. O sarrafeado é uma 
chapa cujo miolo é formado por sarrafos estreitos, sendo aplicado na 
sua superfície lâminas de madeira. Os adesivos empregados na cola-
gem das lâminas podem ser à base de ureia-formaldeído ou fenol-for-
maldeído, ou ainda, no caso de sarrafos a colagem pode ser à base de 
adesivo PVA ou fios de nylon hot-melt.

As chapas de compensados produzidos no Brasil podem ser classi-
ficadas em:

• Compensados de Uso Geral: são chapas de madeira compensa-
da, multilaminada, e cujo adesivo empregado na sua fabricação a 
restringe ao uso interno. Esse tipo de chapa tem grande aplicação 
na indústria moveleira;

• Forma de Concreto: são chapas de madeira compensada, multilami-
nada, e cuja colagem é à prova d’água, admitindo-se portanto o uso 
exterior. Este produto é largamente empregado na construção civil;

• Compensado Decorativo: estas chapas recebem na sua super-
fície uma lâmina de madeira considerada como decorativa, e a 
colagem dever ser do tipo intermediária, ou seja, pode ser utiliza-
da em locais de alta umidade relativa, e eventualmente entrar em 
contato com água. O uso final deste produto é principalmente na 
fabricação de móveis;

• Compensado Industrial: a chapa do tipo industrial é aquela que 
tem a menor restrição em termos de aparência da superfície, mas 
é exigida boa resistência mecânica e o adesivo utilizado deve ser 
do tipo à prova d’água. A utilização do produto é muito ampla, 
destacando-se a embalagem;

• Compensado Naval: são chapas classificadas genericamente 
como de uso exterior (cola à prova d’água), com alta resistência 
mecânica e montagem perfeita. Destinam-se normalmente ao uso 
em aplicações que exigem o contato direto com a água;
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• Compensados Sarrafeados: são chapas cujo miolo é formado 
por sarrafos colados lateralmente ou não. O adesivo utilizado na 
sua produção a classifica como chapa de uso interior. A aplicação 
restringe-se basicamente à indústria moveleira.

Na Amazônia, os compensados são normalmente produzidos com as 
espessuras que variam entre 4 e 20 mm (em múltiplos de 2), com cha-
pas de 2,44 x 1,22 m; (padrão exportação), ou então de 2,20 x 1,60 
(mercado nacional).

7.2. Empresas

Com base na Relação Anual de Informações Sociais (RAIS) do Ministé-
rio do Trabalho, em 2001, o parque amazônico da indústria madeireira 
era formado por aproximadamente 2,5 mil unidades, distribuídas pelos 
estados que compõem a região. Atualmente, a quantidade de empresas 
alcança 4,3 mil unidades. Trata-se de empresas formalizadas, conside-
radas pelas estatísticas oficiais brasileiras.

Figura 7.01 – Evolução da quantidade de indústrias madeireiras na Amazônia
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Fonte: RAIS/MTE; Adaptado por CONSUFOR.
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Os estados de Mato Grosso, Pará e Rondônia concentram 85% do to-
tal de indústrias madeireiras da Amazônia, segundo dados de 2011. A 
maior concentração, independentemente da atividade específica, está 
em Mato Grosso, cuja participação alcança 43% do total de empresas 
madeireiras da Amazônia.

Figura 7.02 – Localização das indústrias madeireiras na Amazônia (2011)
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Fonte: RAIS/MTE; Adaptado por CONSUFOR.

É importante destacar que a base industrial da região sofreu uma forte re-
dução nos últimos anos. Segundo a Associação Brasileira da Indústria de 
Madeira Processada Mecanicamente (ABIMCI), em 2000, as unidades de 
desdobro de madeira na região eram da ordem de 2,7 mil unidades, signifi-
cando que no período compreendido entre 2000 e 2008 o setor fechou cerca 
de 500 empresas, o que representa aproximadamente 20% do número total.

Outro aspecto importante a ressaltar é que apesar de muitas empresas 
estarem registradas como abertas no Ministério do Trabalho, não esta-
vam efetivamente operacionais, resultando em uma redução do parque 
industrial ainda maior no respectivo período. Além disso, é esperado 
que em 2009 tenha ocorrido outra forte redução do número de players 
do setor, fazendo com que na década o respectivo parque industrial 
tenha reduzido seu tamanho em cerca de 50%. 
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Outro fato importante é que grande parte das indústrias em operação está 
funcionando muito abaixo de sua capacidade instalada. Interessante per-
ceber que a própria concentração das indústrias madeireiras é coincidente 
com a proporção de volumes consumidos de toras e logicamente, de pro-
dução de madeira serrada, conforme ilustrado na Figura 7.03

Figura 7.03 – Consumo anual de toras e produção de madeira serrada – 2010 
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Em relação ao porte das indústrias da região, na sua grande maioria 
(cerca de 80%), predominam empresas de pequeno porte. Poucos es-
tados se destacam com mais de 30% das indústrias com porte médio/
grande, considerando a quantidade superior a 20 empregados. 

Figura 7.04 – Porte das indústrias madeireiras na Amazônia (quant. 
empregados - 2011)
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7.3. Nível Tecnológico 

7.3.1. Serrado

O nível tecnológico empregado nas indústrias de serrados na região 
amazônica é bastante diferente do parque industrial madeireiro da Re-
gião Sul do Brasil. Entre os diversos aspectos que explicam essa dife-
rença, a matéria-prima utilizada destaca-se como o principal fator. 

O uso de madeiras tropicais implica em processamento de um grande nú-
mero de espécies, que apresentam grande variabilidade de características, 
apresentando-se como um fator limitante, quando comparado ao proces-
samento de madeiras de florestas plantadas (em especial o Pinus), princi-
pal fonte de matéria-prima das indústrias da Região Sul. Além da matéria-
-prima, a carência de investimentos pontuais na modernização, em termos 
de equipamentos e processos produtivos, também prejudica a qualidade 
dos produtos, a produtividade e a competitividade no mercado.

Na Tabela 6.01, são apresentadas as diferenças básicas entre os níveis 
tecnológicos encontrados nas indústrias de serrados da região ama-
zônica. Estima-se que somente cerca de 10% da indústria de serrado 
possa ser classificado como alto nível tecnológico.

Tabela 7.02 – Nível tecnológico da indústria de serrados da região 
amazônica (2013)

Baixo Alto

Operação de pátio Manual até mecanizado Carregadeira e esteiras 
transportadoras

Serra Serra fita de baixa qualidade

Integrado, carregamento 
mecanizado, serra fita e 
equipamentos auxiliares de boa 
qualidade

Tratamento Pode haver Há
Secagem Ao ar livre ou secadores Secadores
Classificação Pode haver Controle de qualidade

Nivel Tecnológico
Atividade

Fonte: CONSUFOR.
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O nível tecnológico da indústria de serrados classificado de baixo e 
alto, são descritos a seguir:

• Baixo: nesse nível estão classificadas todas as empresas que ope-
ram com um nível baixo de tecnologia que utilizam como equipa-
mento base da produção uma serra-fita para o desdobro de toras. 
As operações de pátio são realizadas de forma mista, isto é, des-
de manual até mecanizada, nas empresas mais capitalizadas. Os 
equipamentos principais (serra-fita e carro porta-tora) apresentam 
qualidades aceitáveis. Algumas melhorias podem ser implemen-
tadas nos respectivos equipamentos, visando ao aumento da qua-
lidade dos produtos. Nessas empresas existe uma preocupação 
maior com o produto, podendo ser realizado o tratamento com 
preservantes e classificação. Adicionalmente, realiza-se a seca-
gem em processo natural ou artificial da madeira. Essas empresas 
são importantes no suprimento do mercado doméstico, mas têm 
dificuldade em atingir o mercado externo. As exportações, quan-
do ocorrem, são feitas por tradings e empresas intermediárias.

• Alto: incluem-se nesta classificação as empresas que operam com 
maior nível tecnológico, que utilizam em toda cadeia de produção 
o maior nível de mecanização, desde a exploração florestal até o 
produto acabado, incluindo o manuseio de toras, serra-fita, seca-
gem artificial, as destopadeiras e refiladeiras. A preocupação com 
o produto e com os equipamentos de transformação nesse tipo de 
indústria é determinada pelo resultado econômico que estes podem 
proporcionar. Em realidade, essas empresas representam o padrão 
tecnológico e de mercado dentro da Amazônia a ser seguido pe-
las demais empresas. Os níveis de tecnologia são apropriados para 
o meio econômico e social em que estão inseridos e os benefícios 
resultantes abrangem os aspectos ambiental, econômico e social. 
Essas empresas têm capacidade de operação direta ou indireta nos 
mercados nacional e externo, gerando produtos de boa qualidade, 
dentro dos padrões e das normas nacionais e internacionais.
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7.3.2. Compensado

O nível tecnológico empregado nas indústrias de compensados da re-
gião amazônica pode ser classificado em baixo e alto:

• Baixo: nesse nível se enquadram as pequenas empresas, com 
uma capacidade de produção muito baixa, utilizando equipamen-
tos ultrapassados e obsoletos, sujeitos a interrupções constantes 
e, ainda, dependendo de regulagens e falta de peças. As opera-
ções de pátio são manuais com o auxílio de eventuais carrega-
deiras, as quais alimentam as linhas de torno. Os equipamentos 
principais (tornos e prensas) utilizam mão de obra intensiva, tanto 
na alimentação como na saída do processamento intermediário. 
Da mesma forma, os equipamentos auxiliares ou complementares 
à linha (juntadeiras de lâminas, esquadrejadeiras e lixadeiras) po-
dem ser classificados como obsoletos e com grande necessidade 
de mão de obra para a operação. Sua produção é destinada ao 
abastecimento do mercado local, atuando normalmente de forma 
marginal, com produtos de baixíssima qualidade, praticando os 
menores preços do mercado.

• Alto: nessa classificação estão as empresas que operam com maior 
nível tecnológico. Desde a exploração e operações de pátio, passan-
do pelo manuseio do produto intermediário e finalizando com a mo-
vimentação de produto acabado, os equipamentos são modernos e 
com nível apropriado de tecnologia. Da mesma forma que nas serra-
rias, a preocupação com o produto e com os equipamentos de trans-
formação nesse tipo de indústria é determinada pelo resultado econô-
mico que os mesmos podem proporcionar. Os tornos e as prensas em 
uso nas indústrias de alta tecnologia, por exemplo, têm alimentação e 
saída automáticos, eliminando a mão de obra excessiva desses seto-
res. Essas empresas produzem e operam voltadas para os mercados 
nacional e externo, gerando produtos de boa qualidade, dentro dos 
padrões e das normas nacionais e internacionais.
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A Tabela 7.03 mostra as principais diferenças tecnológicas das indús-
trias de compensados encontradas na região amazônica. Estima-se que 
somente cerca de 20% da indústria de compensado possa ser classifi-
cada como de alto nível tecnológico.

Tabela 7.03 – Nível tecnológico da indústria de compensados da região 
amazônica (2013)

Baixo Alto
Pátio Manual/Carregadeira Carregadeira e esteiras transportadoras

Torno
Antigo, com intensa mão-de-obra e baixa 
produtividade

Integrado e automático; carregamento e 
centralização das toras, guilhotina, 
transportadores, separadores e empilhadores de 
lâminas eficiente

Secagem Ao ar livre e secadores simples Eficiência, carregamento automático e 
uniformização de umidade

Juntadeiras Manuais longitudinais Emendadeiras laterais automáticas
Prensa Carga e descarga manual Carga e descarga automática
Esquadrejamento Semi-manual Automático
Lixadeira Face única Dupla face

Atividade
Nível Tecnológico

Fonte: CONSUFOR.

7.4. Rendimento

O rendimento na transformação da matéria-prima (toras) em madeira 
serrada e compensada é muito variável entre as espécies e também 
dentro da mesma espécie. Os fatores inerentes à qualidade e à classe 
diamétrica das toras, e o tipo de produto final, influenciam sobremanei-
ra nos valores de rendimento. Dessa forma, qualquer prognóstico de 
produção deve levar em consideração essas variações. Além disso, é 
imprescindível a consideração das características quantitativas e quali-
tativas do equipamento de transformação.

Em termos gerais, o rendimento das serrarias da região amazônica va-
ria entre 20 e 50% com uma média da ordem de 40%. Já a indústria de 
compensado apresenta um rendimento maior com média de 45%. É im-
portante destacar que o fator rendimento (tora x produto acabado) é fun-
damental na determinação da margem de lucro das indústrias da região. 
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Apesar de atualmente a indústria apresentar rendimentos baixos, é ple-
namente possível melhorá-los via investimentos devidamente direcio-
nados conforme a necessidade de cada empresa, considerando não 
só a tecnologia de processamento industrial (máquinas, equipamentos, 
layout, etc.), mas também, a gestão do negócio como um todo, incluin-
do o treinamento da mão de obra operacional e gerencial.

O simples direcionamento das dimensões geométricas das toras para 
aqueles efetivamente necessários à obtenção do produto final já permite 
um ganho em rendimento superior a 15 ou 20 pontos percentuais. Para 
efeito de análise, apresenta-se a seguir simulações de impactos na mar-
gem de lucro da indústria de madeira serrada da região via melhoria de 
rendimento, considerando um rendimento base de 35% (Figura 7.05).

Na referida simulação, é possível observar que quando uma indústria con-
segue melhorar seu rendimento de 35% para 36%, a margem de lucro pode 
aumentar em aproximadamente 17%. Indústrias que melhoram seu rendi-
mento de 36% para 37% podem apresentar um incremento da margem 
de lucro da ordem de 14%. Isso ocorre uma vez que o lucro unitário das 
empresas com rendimentos abaixo de 40% é relativamente baixo, assim, 
qualquer incremento de produtividade resulta em ganhos significativos. 

Para indústrias com rendimentos maiores (45% por exemplo), o impacto 
do aumento da produtividade na margem de lucro é significativamente 
menor (5%), quando comparado com indústria de rendimentos menores.

Dessa forma, é possível notar que à medida que o rendimento aumenta, 
o incremento de produtividade resulta em variações marginais do lucro 
de menor escala.  Isso demonstra a importância do investimento em 
tecnologia, principalmente para empresas com baixo rendimento. 
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Figura 7.05 – Variação acumulada da margem de lucro
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Fonte: CONSUFOR.

7.5. Indicadores

O nível de tecnologia utilizado pelas indústrias de madeira serrada é 
particularmente diferenciado em relação à maioria das indústrias do sul 
do País. Em parte, essa diferença pode ser atribuída ao tipo de maté-
ria-prima empregada. O processamento de madeiras tropicais, a partir 
de um grande número de espécies e grande variabilidade das caracte-
rísticas da madeira, torna-se um fator limitante, quando comparado ao 
processamento de madeiras de florestas plantadas. 

No entanto, a carência de investimentos pontuais na modernização em 
termos de equipamentos e processos produtivos prejudica a qualidade 
dos produtos, a produtividade e a competitividade no mercado. 
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Tabela 7.04 – Indicadores médios da industrialização madeireira na 
Amazônia (2013)

Indústria Indicador Médio / Síntese

Consumo anual de toras 14.000m³
Capacidade nominal 24.000m³
Taxa de ocupação/
ociosidade 58%

Rendimento da transf. 
primária 33%

Produção primária 4.600m³
Produtos Madeira serrada bruta
Transformação Primária

Etapas processamento Desdobro, refilo, destopo, classificação, gradea-
mento, secagem, embalagem e expedição

Secagem Ao ar (Air dried, ou, AD)
Resíduos 9.400 m³
Destino dos resíduos Queima (incinerador)
Investimentos R$ 3,0 milhões

Estrutura

Área industrial de 45,0 mil m² (Pátio de toras com 
26,0 mil m²; Galpão transformação primária com 
2,0 mil m²; Galpão expedição com 1,0 mil m²; 
Pátio para secagem de madeiras e estoques de 
produto com 12,0 mil m², Escritórios e prédios ad-
ministrativos com 1,0 mil m², e, Áreas internas, de 
circulação e usos comuns, 3,0 mil m²)

Equipamentos principais Carro porta-toras, serra-fita, refiladeira, destopa-
deira, tratores (pás-carregadeiras adaptadas)

Custos R$ 7,3 milhões 
Matéria-prima, mão de obra, energia elétrica, 
manutenção, despesas gerais, custos adminis-
trativos e depreciação

Custo unitário (sem 
impostos) R$ 1.580/m³

Fonte: CONSUFOR; Levantamentos de campo (ago./2013).
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Ressalta-se, novamente, que os aspectos aqui analisados foram obtidos 
por meio de consultas a fontes primárias, secundárias, e pelo know-how 
dos consultores da CONSUFOR em projetos similares na região amazô-
nica. Além disso, coube à CONSUFOR harmonizar dados e informações 
discrepantes obtidas pelas diversas fontes.

Os dados e informações constantes do estudo e, em especial, da Tabela 
com os indicadores relativos à industrialização, contemplam todos os as-
pectos necessários à quantificação e caracterização dos custos unitários, 
na condição indicada. Os aspectos considerados foram o consumo de 
toras, etapas, capacidade nominal e ocupação da estrutura de processa-
mento, rendimento da transformação, volume de produção, segundo os 
produtos resultantes, recursos investidos e custos operacionais.
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8. Comercialização

8.1. Mercado Nacional

De acordo com IMAZON e Serviço Florestal Brasileiro, em 2009, exis-
tiam 75 polos madeireiros distribuídos pelos estados da Amazônia 
Legal (Figura 8.01).

Figura 8.01 – Localização dos polos madeireiros na Amazônia Legal (2009)

Fonte: IMAZON, SFB.
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Em 2009, esses polos consumiram cerca de 14 milhões de m³ de tora, 
com destaque para os polos Paragomimas, Sinop, Belém, Juara e Ari-
puanã, que juntos respondem por 22% do total. Em relação ao estado, 
destaca-se o estado do Pará que foi responsável por 46,6% do consu-
mo total, seguido do estado de Mato Grosso com 28,3% (Figura 8.02).

Figura 8.02 – Principais polos e estados consumidores de tora (2009)
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Fonte: IMAZON, SFB.

O consumo dos 14 milhões de m³ de tora gerou uma produção de ma-
deira processada (serrados, compensados e beneficiados) de aproxi-
madamente 5,8 milhões, com destaque para os polos Sinop, Paragomi-
mas, Belém, Aripuanã e Rio Branco, que juntos respondem por 22% do 
total. Em relação ao estado, destaca-se novamente o estado do Pará 
que foi responsável por 43,9% da produção total, seguido do estado de 
Mato Grosso com 30,9% (Figura 8.03).
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Figura 8.03 – Principais polos e estados produtores industriais (2009)
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Fonte: IMAZON, SFB.

O principal produto processado na região foi o serrado com baixo valor 
agregado (Figura 8.04). O principal destino dos produtos madeireiros 
da região amazônica é o mercado interno (79%), destacando-se a Re-
gião Sudeste (Figura 8.05). É importante destacar que do total consu-
mido pela Região Sudeste, 55%, refere-se ao estado de São Paulo, ou 
seja, o respectivo estado é responsável por 17% do consumo nacional. 
Outro aspecto importante a ressaltar é que parte da produção destina-
da ao mercado interno é reprocessada e exportada.

Figura 8.04 – Principais produtos (2009)
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Fonte: IMAZON, SFB.
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Figura 8.05 – Principais destinos (2009)
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Fonte: IMAZON, SFB; 1 Exclui Maranhão; 2 Exclui Mato Grosso.

Para uma melhor compreensão da evolução do mercado de madeira 
tropical no Brasil, apresenta-se a seguir uma análise detalhada dos 
principais produtos produzidos na Amazônia.

8.1.1. Comércio Interno de Madeiras da Amazônia Legal

O volume total de madeira em tora originada de florestas nativas da Ama-
zônia Legal, comercializada legalmente em 2011, foi de 12,9 milhões de 
m³, em que 89% foram provenientes dos estados do Pará, Mato Grosso e 
Rondônia. Foram produzidos naquele ano 5,9 milhões de m³ de madeira 
serrada que movimentaram em torno de 4,3 bilhões de reais (Tabela 8.01). 
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Tabela 8.01 – Consumo de toras e produção de madeira serrada na 
Amazônia Legal (2011)

Estado de origem
Consumo de Toras 

comercializado (m³)
Produção de madeira 

serrada (m³) 
Valores movimentados 

(milhões de R$)

Acre¹ 414.215 142.488 62
Amapá¹ 131.768 89.907 56
Amazonas¹ 429.683 212.009 108
Maranhão¹ 218.965 196.597 89
Mato Grosso² 4.937.976 1.425.985 1.218
Pará² 4.245.326 2.319.020 2.044
Rondônia¹ 2.234.206 1.328.945 613
Roraima¹ 261.899 204.165 74
Tocantins¹ 15.101 27.228 16
Amazônia Legal 12.889.139 5.946.342 4.280

Fonte: IMAZON, SFB.

O volume de madeira originário dos estados da Amazônia Legal que 
foi comercializado para outros estados fora dessa região, em 2011, foi 
de 5,5 milhões de m³ (Tabelas 8.02 e 8.03), em que 23% da madeira 
foi comercializada para SP e aproximadamente 60% foi comercializada 
para SP, MG, PR, SC e BA (Figura 8.06). Dessa madeira, 4,6 milhões de 
m³ foram comercializadas como madeira serrada, representando apro-
ximadamente 77% da madeira serrada proveniente da Amazônia Legal.

Tabela 8.02 – Destino da madeira proveniente da Amazônia Legal (2011)

UF Destino Volume
(m³)

UF Destino Volume
(m³)

SP 1.268.383 PE 202.452
MG 574.201 RN 167.818
PR 547.736 PB 148.002
SC 418.869 AL 144.072
BA 395.688 ES 125.880
RJ 343.813 SE 101.855
CE 288.615 DF 94.404
GO 286.334 MS 93.173
RS 252.205 PI 87.166

Total 5.540.666

Fonte: IMAZON, SFB.
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Figura 8.06 – Destino da madeira proveniente da Amazônia Legal, por 
estado (2011)
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Fonte: IMAZON, SFB.

Tabela 8.03 – Destino da madeira proveniente da Amazônia Legal, por 
produto (2011)

Tipo de produto Volume
(m³)

Tipo de produto Volume
(m³)

Bloco, quadrado ou filé 42.892 Vareta 162
Briquete 112 Viga 1.401.913
Caibrinhos 404 Vigota 149.521
Cavacos 8.406 Madeira sarrafeada 9.773
Compensado 229.122 Mourões 586
Decking 48.665 Pisos e assoalhos 82.082
Dormentes 10.428 Palanques roliços 7
Estacas 167 Produto acabado 288.370
Lâmina desenrolada 183.089 Resíduo de lâmina 22.721
Lâmina faqueada 54.186 Resíduo de serraria 5.682
Lapidados 160 Ripas 318.551
Caibro 696.176 Sarrafo e short 95.250
Prancha 657.072 Tacos 3.565
Pranchão 37.261 Tora 1.249
Tábua 1.191.565 Torete 1.529

Total 5.540.666

Fonte: IMAZON, SFB.
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8.2. Internacional

A Figura 8.07 apresenta uma comparação entre os valores de exporta-
ção e importação brasileira de produtos florestais madeireiros. É possí-
vel notar que no ano de 2009 tanto o volume de exportação quanto o de 
importação tiveram uma queda em relação ao ano de 2008, apresentan-
do uma recuperação nos anos de 2010 e 2011, e voltando a apresentar 
uma retração em 2012. Possivelmente esse cenário tenha sido propicia-
do devido à crise financeira mundial que despontou no final de 2008, 
afetando economias do mundo todo. 

Entre os principais compradores dos produtos madeireiros brasileiros 
estão Estados Unidos e China, que somam juntos 42% do total da ex-
portação brasileira, seguidos pelos países europeus (Holanda, Itália, 
Bélgica, Reino Unido, França e Alemanha), responsáveis por mais 38% 
das compras desses produtos (Figura 8.08). 

Figura 8.07 – Valores de exportação e importação de madeira tropical no 
Brasil (2012)
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Fonte: IMAZON, SFB. (2012).



149

Figura 8.08 – Destinos das exportações brasileiras de produtos madeireiros (2012)

Fonte: Adaptado de IMAZON, SFB. (2012).

8.3. Incidência de Tributos na Comercialização

Para propiciar o uso sustentável dos recursos naturais, aliado à conserva-
ção, acesso ao mercado e política de licenciamento da atividade flores-
tal, é fundamental que se compreenda a lógica tributária sobre essa ati-
vidade. As particularidades da cadeia produtiva do manejo florestal e as 
regras intrínsecas de sua tributação, incidência sobre a atividade e sobre 
os produtos e a dinâmica dos agentes e envolvidos acabam por firmar 
uma visão particular, exposta tentativamente nesse subitem do estudo.

Em síntese, é feita uma breve descrição dos tributos passíveis de inci-
dência sobre a atividade e, por conseguinte, nos produtos madeireiros. 
São analisados os tributos indiretos, entendidos como aqueles que in-
cidem sobre o produto (Previdência Rural, PIS/PASEP e COFINS, IPI, 
Imposto de Importação e Exportação, Contribuições Trabalhistas, ICMS 
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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). O ICMS dos estados componentes da Amazônia Legal 
é detalhado no que concerne aos produtos madeireiros.

Figura 8.09 – Conceito de tributo

Essa análise da tributação incidente sobre a cadeia produtiva dos pro-
dutos madeireiros considera os seguintes tributos:

• Contribuição previdenciária rural;

• Contribuições trabalhistas e sociais incidentes sobre a folha de 
salários;

• PIS/PASEP e COFINS;

• IPI;

• Impostos incidentes sobre a importação e exportação;

• ICMS;

• ISS;

• Imposto de Renda sobre Pessoa Jurídica – IRPJ;

• Contribuição Social Sobre o Lucro Líquido – CSLL da pessoa jurídica.

Tributo é toda prestação pecuniária compulsória, em moeda ou cujo valor nela se 
possa exprimir, que não constitua sanção de ato ilícito, instituída em lei e cobrada 
mediante atividade administrativa plenamente vinculada. É a obrigação imposta às 
pessoas físicas e jurídicas de recolher valores ao Estado. É vulgarmente chamado 
por imposto, embora tecnicamente este seja mera espécie dentre as modalidades 
e tributos.

Excluídos do conceito de tributo estão todas as obrigações que resultem de apli-
cação de pena ou sanção, os tributos sempre são obrigações que resultam de um 
fato regular ocorrido. Os tipos de tributos são os impostos, as taxas e as contri-
buições de melhoria e empréstimos compulsórios.
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8.3.1. Contribuição Previdenciária Rural

O produtor rural pessoa física é caracterizado como Segurado Especial 
e há incidência sobre a receita bruta com a alíquota de 2,3%;

8.3.2. Contribuições Trabalhistas e Sociais Incidentes sobre a 
Folha de Salários

Sobre a folha de salários incidem os encargos sociais (INSS, Seguro 
Acidente de Trabalho – SAT, contribuições para terceiros, Fundo de Ga-
rantia por Tempo de Serviço – FGTS) e trabalhistas (Provisões de Férias, 
13º salário e Descanso Semanal Remunerado - DSR). O empregador 
contribui com 20% sobre o salário para a previdência (INSS); para o 
Seguro do Acidente de Trabalho – SAT, com 1% se a atividade é consi-
derada de risco leve, com 2% se considerada de risco moderado e com 
3% se é considerada de risco elevado.

O empregador faz as seguintes contribuições a terceiros: SEBRAE (0,6%), 
SENAI ou SENAC (1%), INCRA (0,2%), salário-educação (2,5%), SESI ou 
SESC (1,5%), em um total de 5,8% sobre a folha de pagamento. A parte 
devida pelo empregado para o INSS não incide sobre a formação de cus-
tos do produto e, portanto, não será considerada para fins desta análise.

O FGTS devido pelo empregador é de 8%, somado à provisão de multa 
por rescisão de 4%. Os encargos trabalhistas são: 13º salário (corres-
ponde a 1/12 do salário anual, ou seja, um salário mensal), férias (cor-
responde a 1/3 do salário mensal) e Descanso Semanal Remunerado 
– DSR que totaliza 7,93% sobre o salário.
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Tabela 8.04 - Contribuições trabalhistas e previdenciárias (em %)

Discriminação do 
encargo

Simples 
Nacional Lucro Real Agroindústria

Incidência Folha de 
pagamento

Folha de 
pagamento

Folha de 
pagamento

Faturamento 
 bruto

13º salário 8,33 8,33 8,33 -
Férias (1/12 do sa-
lário anual) 8,33 8,33 8,33 -

1/3 das férias 2,78 2,78 2,78 -
INSS 0 20 - 2,5
SAT, risco 
moderado 0 2 - 0,1

Contribuições a 
terceiros 0 0 - 0

SEBRAE 0 0,6 - -
SENAI ou SE-
NAC (no caso de 
SENAR, será de 
2,5%, não cumu-
lativo com SENAI 
e SENAC)

0 1 - 0,25

INCRA 0 0,2 - -
Salário-educação 0 2,5 - -
SESI ou SESC 0 1,5 - -
FGTS 8 8 8 -
Previdenciário so-
bre 13º/férias/DSR 2,33 7,93 7,93 -

Provisão de multa 
rescisória 4 4 4 -

Total de encar-
gos trabalhistas 33,77 67,17 39,37 2,85
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No caso do Simples Nacional, as contribuições previdenciárias estão 
embutidas na alíquota única, a Contribuição Patronal Previdenciária – 
CPP para a Seguridade Social. No caso de cooperativas, não existe 
vínculo empregatício entre elas e seus cooperados. As cooperativas 
igualam-se às demais empresas em relação aos seus empregados para 
os fins da legislação trabalhista e previdenciária. Logo, os cooperados 
que também atuam nas atividades internas da cooperativa, sejam admi-
nistrativas ou operacionais, não são regidos pela legislação trabalhista.

Agroindústria, para fins de contribuição previdenciária, é o produtor ru-
ral, pessoa jurídica, cuja atividade econômica seja a industrialização 
unicamente de sua própria produção ou de sua produção própria e de 
terceiros. Sob esse conceito, não há a necessidade de produzir toda a 
matéria-prima objeto de transformação, mas apenas um percentual mí-
nimo (não delimitado pelo legislador), e o restante poderá ser adquirido 
de terceiros. Nota-se que a definição enseja que a natureza jurídica da 
empresa seja “produtor rural”.

No caso de empresa enquadrada como agroindústria, o pagamento do 
percentual de INSS sobre a folha de pagamento é substituído pela in-
cidência de 2,5% sobre o faturamento, somado a 0,1% sobre o fatura-
mento para fins do Seguro Acidente de Trabalho – SAT e 0,25% sobre o 
faturamento destinado ao SENAR. Totaliza-se 2,85% sobre o faturamen-
to, já inclusos o SAT e a contribuição a terceiros.

8.3.3. PIS e COFINS

O Programa de Integração Social – PIS e a Contribuição para o Finan-
ciamento da Seguridade Social – COFINS são contribuições sociais de 
natureza tributária, devidas pelas pessoas jurídicas, com objetivo de 
financiar o pagamento do seguro-desemprego e do abono para os tra-
balhadores que ganham até dois salários mínimos, no caso do PIS, e a 
seguridade social, no caso da COFINS.
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A base de cálculo do PIS e da COFINS é a receita ou o faturamento da 
pessoa jurídica. Não há incidência sobre a pessoa física. O PIS e a CO-
FINS podem ser tributados no sistema cumulativo (sem aproveitamento 
de créditos), não cumulativo (com aproveitamento de créditos) ou misto 
(ambas as modalidades se aplicam).

As alíquotas incidem sobre o faturamento e são apresentadas a seguir:

• Sistema cumulativo (sem aproveitamento de créditos):

 ‒ PIS: 0,65%

 ‒ COFINS: 3,00%

 ‒ Total: 3,65%

• Sistema não cumulativo (com aproveitamento de créditos):

 ‒ PIS: 1,65%

 ‒ COFINS: 7,6%

 ‒ Total: 9,25%

Permanecem no sistema cumulativo, dentre outros:

• As pessoas jurídicas tributadas pelo Imposto de Renda com base 
no lucro presumido ou arbitrado;

• As pessoas jurídicas optantes pelo Simples Nacional.

8.3.4. Imposto sobre Produtos Industrializados – IPI

Segundo a Constituição, é um imposto não cumulativo. É um tributo que 
incide sobre o valor do produto. Deve ser destacado na nota fiscal. O 
vendedor é fiel depositário, pois é o responsável por fazer a arrecada-
ção. O fato gerador do IPI é sua saída do estabelecimento industrial. 
O IPI tem várias alíquotas, estabelecidas na Tabela de Incidência do 
Imposto sobre Produtos Industrializados (TIPI). Os produtos destinados 
à exportação não são tributados de IPI.
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As matérias-primas e produtos industrializados destinados às empresas 
exportadoras sairão do estabelecimento com suspensão de sua alíquota. 
Os produtos industrializados na Zona Franca de Manaus são isentos do IPI. 
As alíquotas do IPI podem ser reduzidas mediante Decreto presidencial.

Note-se que os painéis de madeira possuem IPI de 5%, os quais são 
reduzidos por meio de Notas Complementares para 3%. Já a madeira 
em lâminas ou sob o formato de pisos tem IPI de 10%.

8.3.5. Impostos Incidentes sobre a Importação e Exportação

A entrada de produtos e serviços no Brasil enseja a incidência dos seguintes 
impostos: Imposto de Importação – II, IPI, ICMS, PIS – Importação, COFINS 
– Importação, ISS e IOF. Incidem também taxas como o Adicional de Frete 
para Renovação da Marinha Mercante – AFRMM e tarifas aduaneiras.

O Imposto de Importação é um imposto federal e tem alíquota variável. 
Trata-se de um imposto extrafiscal que tem sua motivação não na ar-
recadação em si, mas na política econômica. Um dos principais usos 
do imposto de importação é proteger os produtos nacionais da concor-
rência dos produtos estrangeiros. A alíquota do II pode variar até 30% 
sobre o valor do bem ou serviço e é permitido que aumente sem limite 
predefinido para os casos de necessidade de neutralizar o dumping.

O Imposto de Exportação é de competência exclusiva da União, segundo 
a Constituição Federal/1988 (art. 153, II). Tem como fato gerador a saída 
de produto nacional ou nacionalizado do território nacional. Uma de suas 
características é a cobrança com função fiscal e regulatória, não só na 
medida em que se presta à arrecadação, mas também, de acordo com 
a variação de suas alíquotas, à disciplina do fluxo de exportação. A sua 
alíquota é de 30%, sendo facultado ao Poder Executivo aumentá-la até o 
limite máximo de 150% sobre o preço normal do produto ou seu similar. A 
alíquota do IE está reduzida a 0% (zero por cento) para produtos da Zona 
Franca de Manaus, exceto para exportação de peles em bruto de bovinos 
ou de equídeos, de ovinos e outras peles em bruto, cujo percentual é de 
9%. O Imposto de Exportação não recai sobre produtos de madeira.
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8.3.6. ICMS

A Constituição Federal de 1988, em seu artigo 155, inciso I, § 2º, prevê que 
o Imposto sobre Operações Relativas à Circulação de Mercadorias e sobre 
Prestações de Serviços de Transporte Interestadual, Intermunicipal e de 
Comunicação – ICMS será não cumulativo, compensando-se o que for de-
vido em cada operação relativa à circulação de mercadorias ou prestação 
de serviços com o montante cobrado nas operações anteriores, quer seja 
no mesmo estado ou em outro estado (incluindo-se o Distrito Federal).

O ICMS apresenta três mecanismos distintos de operação que podem 
ser arbitrados pelo Estado:

• Substituto tributário: aquele a quem é dado, por força de lei esta-
dual, a responsabilidade pelo seu pagamento, hipótese em que 
assumirá a condição de substituto tributário;

• Diferimento: é a transferência do lançamento e do recolhimento do 
ICMS incidente em determinada operação para operação posterior;

• Suspensão: o ICMS é suspenso quando condicionada à ocorrência 
de evento futuro, como é o caso da operação de envio de matéria-pri-
ma para a industrialização e do retorno do produto industrializado.

É vedado o crédito relativo à mercadoria entrada no estabelecimento ou 
à prestação de serviços a ele feita:

• Para integração ou consumo em processo de industrialização ou 
produção rural, quando a saída do produto resultante não for tri-
butada ou estiver isenta do imposto, exceto quando tratar-se de 
saída para exportação ao exterior;

• Para comercialização ou prestação de serviço, quando a saída ou 
a prestação subsequente não forem tributadas ou estiverem isen-
tas do imposto, exceto as destinadas à exportação ao exterior.
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O ICMS não incidirá sobre operações que destinem ao exterior mercadoria, 
inclusive produtos primários e produtos industrializados semielaborados, 
bem como sobre prestações de serviços para o exterior. As mercadorias 
entradas no estabelecimento para integração ou consumo em processo de 
produção de mercadorias industrializadas, inclusive semielaboradas, des-
tinadas ao exterior, darão direito de crédito do ICMS. Se a saída for isenta 
ou não tributada, o crédito de entrada deverá ser anulado, por meio de 
lançamento de estorno, exceto se a mercadoria for destinada ao exterior.

As alíquotas do ICMS em operações interestaduais são assim definidas:

• Quando realizadas por contribuintes que estejam nas regiões Norte, 
Nordeste ou Centro- Oeste ou no estado do Espírito Santo, aplica-se 
12%, independentemente da região em que estiver o destinatário;

• Quando realizadas por contribuintes que estejam nas regiões Su-
deste e Sul, aplica-se a alíquota de 12%, se o destinatário estiver 
localizado na região Sudeste ou Sul e aplica-se a alíquota de 7% 
quando o destinatário estiver localizado na região Norte, Nordeste 
ou Centro-Oeste ou no estado do Espírito Santo.

Note que, no caso de uma mercadoria produzida na região Sudeste ou Sul 
que seja destinada à região Norte, o emitente irá aplicar a alíquota de 7%. 
Entretanto, no ato da entrada da mercadoria no estado da região Norte, a alí-
quota interna será aplicada (17% no caso do Acre, por exemplo) e o impor-
tador pagará a diferença ao Estado. Em sentido contrário, quando a merca-
doria é originada na região Norte, Nordeste e Centro-Oeste, a alíquota é de 
12% independente do estado de destino. Assim, constata-se que a política 
de ICMS favorece a exportação para as regiões Norte, Nordeste e Centro-
-Oeste, mas não incentiva a exportação dessas regiões para outros estados.

Os estados da Amazônia Legal que mais produzem madeira do extrati-
vismo são, segundo a ordem decrescente do valor da produção: Pará, 
Mato Grosso, Rondônia, Maranhão, Roraima, Amazonas, Amapá, Acre e 
Tocantins. Esses produtos destinam-se principalmente para São Paulo. 
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ICMS do Pará para o setor madeireiro

O Pará é o maior produtor nacional de madeira tropical proveniente do extra-
tivismo. Por essa razão, o regulamento do ICMS deste produto é bem delimi-
tado. A alíquota padrão incidente sobre os produtos madeireiros é de 17%.

A primeira operação interna realizada pelo extrator da madeira tem o 
ICMS diferido, que se tornará exigível na subsequente saída tributada. 
Na saída interna ou interestadual de MDF, a madeira e madeira com me-
tais (móveis, carrocerias, casas pré-fabricadas, urnas funerárias, por-
tas, janelas e caixilhos) são concedidos créditos presumidos de forma 
que a carga tributária resulte em 5%, sendo vedado o aproveitamento 
de quaisquer outros créditos.

Nas operações com madeira destinadas a contribuintes optantes pelo 
Simples Nacional haverá substituição tributária, enquadrando-se a em-
presa no Simples Nacional como aquela responsável pelo recolhimento 
do ICMS nas operações internas a ser pago na saída.

O cálculo do ICMS, para o caso de madeira em tora, é o resultado da 
multiplicação do volume (m³) pelo valor do preço mínimo por variedade 
de madeira em tora (publicado pelo Governo) e multiplicado pelo valor 
da alíquota interna (17%). O cálculo do ICMS para o caso de produto 
beneficiado será obtido da multiplicação do volume de madeira (m³) 
pelo valor do preço mínimo por variedade de madeira em tora (publi-
cado pelo Governo), multiplicado pelo fator de 1,6 e multiplicado pelo 
valor da alíquota interna (17%). 

Conclui-se que as empresas enquadradas no Simples Nacional, nesse 
caso, serão substitutas tributárias e pagarão o ICMS na saída de seus 
produtos madeireiros, além do ICMS embutido na alíquota do Simples 
Nacional. No caso das empresas optantes pelo Simples Nacional que 
obtiveram faturamento inferior a R$ 120.000,00 nos últimos 12 meses, 
ficarão isentas do ICMS.
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No caso da entrada no estado de madeira serrada e compensados (po-
sição 4407 e 4412 do NCM), haverá pagamento antecipado do ICMS. 
Para o cálculo, aplicar-se-á uma margem de agregação de valor de 
45% quando a mercadoria se destinar a industrial, importador arrema-
tante e engarrafador, independentemente do estado de origem. A saída 
de madeira em tora e serrada do estado paraense é sujeita à antecipa-
ção do pagamento do ICMS.

ICMS do Mato Grosso para o setor madeireiro

O Mato Grosso é o segundo maior produtor nacional de madeira tropical 
proveniente do extrativismo. A alíquota padrão incidente sobre os pro-
dutos madeireiros é de 17%. A indústria se enquadra como substituto 
tributário para as operações com madeira, carvão vegetal, obras de 
madeira e pastas de madeira. Por isso, cabe à indústria o pagamento 
do ICMS devido em operações anteriores.

ICMS em Rondônia para o setor madeireiro

A alíquota padrão incidente sobre os produtos madeireiros é de 17%. A 
saída, em operação interna, promovida por estabelecimento produtor ou 
de cooperativa de produtores, de madeira em tora, em bloco, lasca, to-
rete, e lenha resultante do abate de árvore, destinada a estabelecimento 
comercial ou industrial, tem o ICMS diferido, que se tornará exigível na 
subsequente saída tributada. O diferimento será mantido até que ocor-
ra a saída para outro estado, para o consumidor final ou para empresa 
optante pelo Simples Nacional. A base de cálculo do ICMS é o valor da 
operação, cujo preço nunca poderá ser inferior ao preço de pauta.

ICMS no Maranhão para o setor madeireiro

A alíquota padrão é de 17%. A entrada no estado de madeira serrada 
ou beneficiada é sujeita ao pagamento antecipado da diferença entre 
as alíquotas interestadual e interna.
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ICMS em Roraima para o setor madeireiro

A alíquota padrão incidente sobre os produtos madeireiros é de 17%. A 
saída em operação interna de madeira em tora, destinada a estabeleci-
mento comercial ou industrial, bem como a saída para outra unidade da 
federação, tem o ICMS diferido e se tornará exigível para o contribuinte 
que encerrar a operação de diferimento. A base de cálculo do ICMS é o 
preço de pauta. A entrada no estado de madeira é sujeita ao pagamen-
to antecipado da diferença entre as alíquotas interestadual e interna.

ICMS no Amazonas para o setor madeireiro

A alíquota padrão incidente sobre os produtos madeireiros é de 17%. A 
saída em operação interna de madeira tem o ICMS diferido e se tornará 
exigível para o contribuinte que realizar a industrialização. O benefício do 
diferimento é restrito à madeira extraída em conformidade com “planos 
de manejo aprovados pelos órgãos federais e estaduais competentes, 
nos termos da legislação ambiental, e desde que as saídas sejam desti-
nadas a indústrias incentivadas pela Lei nº. 2.826, de 29 de setembro de 
2003, localizadas no interior do estado, que gozem de crédito estímulo 
de 100%. O combustível derivado de petróleo utilizado para a produção 
interna de madeira tem ICMS diferido que se encerrará e será cobrado na 
saída do produto industrializado”. Esse benefício do diferimento do ICMS 
de combustíveis também é restrito à madeira extraída em conformidade 
com os planos de manejo aprovados por órgão competente e destinados 
a indústrias incentivas pela Lei nº 2.826, de 29 de setembro de 2003.

A lei nº 2.826, de 29 de setembro de 2003, regulamenta a política de 
incentivos fiscais e extrafiscais do estado do Amazonas. Os incentivos 
são o crédito estímulo, diferimento, isenção, redução de base de cálcu-
lo e crédito fiscal presumido do ICMS. A madeira serrada é excluída da 
política de que trata a Lei supracitada. A madeira beneficiada ou perfila-
da (classificada como “bens industrializados”) tem um crédito estímulo 
de 55% para o ICMS.
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ICMS no Amapá para o setor madeireiro

A alíquota padrão incidente sobre os produtos madeireiros é de 17%. 
Não há especificidades para as operações que envolvam madeira.

ICMS no Acre para o setor madeireiro

A alíquota padrão incidente sobre os produtos madeireiros é de 17%. 
Não há especificidades para as operações que envolvam madeira.

ICMS no Tocantins para o setor madeireiro

A alíquota padrão incidente sobre os produtos madeireiros é de 17%. 
As embarcações de madeira construídas no estado com menos de 
três toneladas brutas de registro e utilizadas na pesca artesanal têm 
a sua saída isenta do ICMS. Não há outras especificidades para as 
operações que envolvam madeira.

8.3.7. ISS

O Imposto Sobre Serviço – ISS incide sobre representação comercial, 
sobre armazenagem de qualquer natureza, assistência técnica, leasing 
(arrendamento mercantil), serviços de transporte de natureza munici-
pal, serviços técnicos administrativos, jurídicos e contábeis. É um tribu-
to cumulativo, de competência dos municípios e do Distrito Federal. A 
sua alíquota máxima é de 5% e mínima de 2%.

No caso de cooperativas, serão contribuintes do ISS somente se presta-
rem serviços tributados pelo referido imposto a terceiros. A prestação de 
serviços aos cooperados não caracteriza operação tributável pelo ISS.

8.3.8. Imposto de Renda sobre Pessoa Jurídica – IRPJ

A alíquota do IRPJ é de 15% sobre o lucro real, presumido ou arbitrado 
apurado pelas pessoas jurídicas em geral. O lucro real é o resultado 
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da equação em que se subtrai da receita bruta (vendas ou serviços) 
as devoluções e impostos, as despesas operacionais, e se somam as 
receitas não operacionais e se subtraem as despesas não operacionais.

O lucro presumido é de 8% sobre a receita da venda de mercadorias 
(exceto revenda de combustíveis) ou produtos, do transporte de cargas 
ou de serviços hospitalares e de 32% sobre a receita proveniente da 
prestação de serviços em geral, excetuando-se os serviços hospitala-
res e de transportes e as empresas prestadoras de serviço com receita 
bruta anual não superior a R$ 120.000,00.

Para as cooperativas, os resultados (sobras) decorrentes dos atos co-
operativos não são tributáveis pelo IRPJ. Todos os demais resultados 
decorrentes de atos não cooperativos são tributáveis integralmente.

8.3.9. Contribuição Social Sobre o Lucro Líquido – CSLL

A Contribuição Social sobre o Lucro Líquido das pessoas jurídicas foi 
instituída pela Lei nº. 7.689. A CSLL tem a mesma base de cálculo do 
IRPJ e sua alíquota é de 9%. A partir de 1/1/2005, as sociedades coo-
perativas que obedecerem ao disposto na legislação específica, rela-
tivamente aos atos cooperativos, ficam isentas da Contribuição Social 
sobre o Lucro Líquido – CSLL. 

Para o caso de empresas optantes pelo Imposto de Renda na modalida-
de de lucro presumido, a base de cálculo da CSLL será de 12% sobre a 
receita bruta auferida no ano civil. A alíquota incidente é de 9%.

8.4. Políticas Tributárias Específicas

Simples Nacional

O Simples Nacional é destinado a micro e pequenas empresas, en-
tendidas como aquelas com receita bruta anual igual ou inferior a 
R$ 360.000,00 (microempresa) e àquelas com receita superior a R$ 
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360.000,00 e igual ou inferior a R$ 3.600.000,00 (empresa de pequeno 
porte). A lei objetiva o tratamento tributário diferenciado e simplificado 
a estas empresas. As sociedades cooperativas, exceto as de consumo, 
não podem aderir ao Simples Nacional.

O Simples Nacional implica o recolhimento mensal, mediante docu-
mento único de arrecadação, dos seguintes impostos e contribuições: 
o IRPJ, o IPI (exceto o IPI de produto importado), a CSLL, a COFINS 
(exceto a COFINS – Importação), o PIS/PASEP (exceto o PIS/PASEP – 
Importação); a Contribuição Patronal Previdenciária – CPP para a Segu-
ridade Social, a cargo da pessoa jurídica, de que trata o art. no 22 da 
Lei nº 8.212, de 24 de julho de 1991 (substitui os 20% de INSS sobre a 
folha de pagamento); o ICMS e o ISS.

O Simples Nacional não abrange os seguintes tributos: o IOF, o imposto 
de Importação de Produtos Estrangeiros, o Imposto de Exportação para 
o exterior de produtos nacionais ou nacionalizados, o ITR, o Imposto de 
Renda advindo de operações financeiras, o FGTS, a contribuição para 
a manutenção da seguridade social devida ao trabalhador, o ICMS de-
vido nas operações ou prestações sujeitas ao regime de substituição 
tributária; o ISS devido em relação aos serviços sujeitos à substituição 
tributária ou retenção na fonte.

O ICMS e o ISS poderão ser reduzidos para valores fixos mensais esta-
belecidos pelos estados e municípios. Na hipótese de redução ou isen-
ção de ICMS e/ou ISS pelos estados e municípios, será realizada redu-
ção proporcional ou ajuste do valor a ser recolhido.

Lei Kandir

A Lei Complementar nº 87, chamada Lei Kandir, disciplina o ICMS. O ICMS 
não incide sobre os produtos e matérias-primas destinados à exportação 
ao exterior. A não incidência é extensiva a empresas comerciais exporta-
doras, tradings, armazéns alfandegários e entrepostos aduaneiros.
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As mercadorias entradas no estabelecimento para integração ou consu-
mo em processo de produção de mercadorias industrializadas, inclusi-
ve semielaboradas, destinadas ao exterior, darão direito a crédito.

Política de zona de processamento de exportação – ZPE

A lei nº. 11.508/2007 criou a Zona de Processamento de Exportação – 
ZPE. As ZPE caracterizam-se como áreas de livre comércio com o exte-
rior. Visam, portanto, eminentemente, à exportação.

Os benefícios tributários para empresas que se instalem em ZPE são a 
suspensão dos tributos: Imposto de Importação, IPI, COFINS, COFINS 
– Importação, PIS/PASEP, PIS/PASEP – Importação e Adicional de Frete 
para Renovação da Marinha Mercante – AFRMM de importações ou as 
aquisições no mercado interno de bens e serviços.

A condição básica é de que pelo menos 80% da receita bruta da em-
presa seja proveniente de exportação. As vendas que ocorrerem para o 
mercado interno terão incidência normal de tributos.

Política tributária da Zona Franca de Manaus

A política tributária vigente na Zona Franca de Manaus prevê em rela-
ção aos tributos federais: 

• Redução de até 88% do Imposto de Importação sobre os insumos 
destinados à industrialização;

• Isenção do Imposto sobre Produtos Industrializados;

• Redução de 75% do Imposto de Renda de Pessoa Jurídica, in-
clusive adicionais de empreendimentos classificados como prio-
ritários para o desenvolvimento regional, calculados com base no 
Lucro da Exploração até 2013; 

• Isenção da contribuição para o PIS/PASEP e da COFINS nas ope-
rações internas na Zona Franca de Manaus.
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No que tange aos tributos estaduais, isenção de 100% do ICMS na saí-
da de mercadorias e, com respeito aos tributos municipais, isenção do 
IPTU, de taxas de serviços de coleta de lixo, de conservação de vias e 
logradouros públicos para empresas que gerarem um mínimo de qui-
nhentos empregos, de forma direta, no início de sua atividade, manten-
do este número durante o gozo do benefício.

Política tributária das Áreas de Livre Comércio

As Áreas de Livre Comércio – ALC objetivam o aquecimento do mercado 
local, ao incentivar a importação de produtos para venda dentro da própria 
área beneficiada ou para o exterior. As empresas instaladas nessa referida 
área terão isenção de impostos federais: IPI, PIS, CONFINS, PASEP, Imposto 
de Importação e, no âmbito estadual, do ICMS. As empresas situadas nas 
ALC têm assegurado, conforme a legislação estadual de cada estado, o 
direito de crédito de ICMS das matérias-primas, materiais secundários e de 
embalagem utilizados na produção do bem. A gestão das Áreas de Livre Co-
mércio é feita pela SUFRAMA. As Áreas de Livre Comércio compreendem: 

• Os municípios de Cruzeiro do Sul, Brasileia, com extensão para 
Epitaciolândia, no Acre;

• Os municípios de Manaus e Tabatinga, no Amazonas;

• Os municípios de Macapá e de Santana do Amapá, no Amapá.

Na prática, as Áreas de Livre Comércio têm funcionado precariamente 
com a importação de artigos como perfumaria e materiais eletrônicos 
com venda local.

8.5. Indicadores

Além dos custos operacionais, as empresas necessitam arcar com o 
preço da sua atuação econômica. Em alguns casos, os tributos permi-
tem controlar a atividade e oferecer contrapartida justa ao pagador. Em 
outros, simplesmente não há troca. A relação é unilateral.
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A atividade madeireira estabelece uma linha muito tênue entre uma situ-
ação dita informal e a ilegalidade. A informalidade é quase impossível de 
ser verificada quando o produto é a madeira. E para que não se confunda 
com ilegalidade, os empresários do setor pagam um preço – em verdade, 
similar às demais atividades – que muitas vezes inviabiliza sua atividade.

Para demonstrar o peso da tributação, a Tabela da sequência resume 
e finaliza a formação do valor intrinsecamente à cadeia. Foi acrescida 
a variação exportadora à Tabela, distinção menos onerosa à atividade, 
mas que requer outros esforços.

Tabela 8.05 – Indicadores médios da comercialização madeireira (2013)

Indústria Indicador Médio / Síntese

Consumo anual de 
toras 14.000 m³

Capacidade nominal 24.000 m³
Taxa de ocupação/

ociosidade 58%

Rendimento da transf. 
primária 33%

Produção primária 4.600 m³
Produtos Madeira serrada bruta

Custos de operação R$ 7,3 milhões 

Tributos

Mercado Interno Exportação
R$ 4,1 milhões 

PIS, COFINS, ICMS, 
ISS, IRPJ e CSLL

R$ 2,2 milhões 
IRPJ e CSLL

Custos Totais R$ 11,4 milhões R$ 9,5 milhões
Custo Unitário R$ 2.480/m³ R$ 2.070/m³

Fonte: CONSUFOR; Levantamentos de campo (ago./2013).
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Ressalta-se, novamente, que os aspectos aqui analisados foram obtidos 
por meio de consultas a fontes primárias, secundárias e pelo know-how 
dos consultores da CONSUFOR em projetos similares na região amazô-
nica. Além disso, coube à CONSUFOR harmonizar dados e informações 
discrepantes obtidas pelas diversas fontes.

Os dados e informações constantes do estudo e, em especial, das Ta-
belas com os indicadores relativos ao manejo florestal, industrialização e 
comercialização, contemplam todos os aspectos necessários à quantifi-
cação e caracterização dos custos unitários, na condição indicada. Os 
aspectos considerados foram a área operacional, ciclo e intensidade da 
exploração, volume produzido, distâncias médias entre a base florestal 
e a indústria, produtividade, recursos investidos e custos operacionais.

Os dados e informações constantes do estudo e, em especial, da Tabe-
la com os indicadores relativos à comercialização, contemplam todos 
os aspectos necessários à quantificação e caracterização dos custos 
unitários, na condição indicada. Os aspectos considerados foram o con-
sumo de toras, etapas, capacidade nominal e ocupação da estrutura 
de processamento, rendimento da transformação, volume de produção 
segundo os produtos resultantes, recursos investidos, custos operacio-
nais e incidência dos tributos.

8.6. Referências de Preços de Mercado

As referências de preços de produtos de madeira são poucas e os valores 
bastante variáveis. Essa variação ocorre pela grande variedade de produ-
tos existentes, o local de fabricação, o destino do produto, a qualidade do 
produto e suas dimensões, bem como em razão da espécie empregada.

A primeira fonte de dados é a ITTO, que tem um informativo de preços 
atualizado quinzenalmente com horizonte de comparação bastante in-
teressante. A limitação desse informativo é a ausência de representati-
vidade estatística da amostra, uma vez que demonstra apenas preços 
médios coletados com muito poucas empresas. Por isso, essa fonte de 
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dados deve ser usada apenas como referência do comportamento dos 
preços ao longo do tempo, e não como exemplo do valor unitário em si. 
Os valores dos produtos de madeira tropical mais representativos (des-
dobro primário, com base em agosto de 2013) estão reunidos na Tabela 
8.06, segundo a ITTO.

Tabela 8.06 – Preços de venda de produtos de madeira no Brasil (ITTO - ago/2013)

Madeira Serrada
Mercado Doméstico Exportação

Produto Espécie
Valor *       

(US$/m³)
Ipê 888
Jatobá 614

* CIF Belém

Serrado Verde

Produto Espécie
Valor *       

(US$/m³) 
Guariuba 372
Angelim Pedra 874
Mandioqueira 302

Serrado Seco Cambará 740
Pranchão Jatobá 1.275
* FOB Belém

Serrado Verde

Lâminas
Mercado Doméstico Exportação

Produto Espécie
Valor *       

(US$/m³)
Laminado Capa Virola 265
Laminado Miolo Virola 217
* CIF Belém

Produto Espécie
Valor *       

(US$/m³) 
Laminado 2,5 mm Virola 341
* FOB Belém

Compensado
Mercado Doméstico Exportação

Produto Espécie
Valor *       

(US$/m³)
Compensado 4 mm Virola 796
Compensado 15 mm Virola 580
* CIF Belém

Produto Espécie
Valor *       

(US$/m³) 
Compensado Fenólico 4 mm Virola 650
Compensado Fenólico 5,2 mm Virola 498
Compensado Fenólico 12 mm Virola 470
Compensado Fenólico 15 mm Virola 460
* FOB Belém

Fonte: ITTO.

Outra importante fonte de referência bastante citada é o Imazon. O mais 
recente levantamento de campo coletou amostras de preços de madei-
ra serrada em vários centros industriais da Amazônia, cujos resultados 
podem ser vistos na Tabela 8.07. O problema do emprego dos dados 
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do Imazon é a incapacidade de acompanhar a evolução destes ao lon-
go do tempo, uma vez que a coleta e processamento dos dados não 
são repetidos com periodicidade. 

Tabela 8.07 – Preços de venda de produtos de madeira serrada no Brasil 
(IMAZON – 2009)

Por Estado Por Espécie

Alto Valor 
Econômico

Médio Valor 
Econômico

Baixo Valor 
Econômico

Média

Acre 564 480 322 451
Amazonas 666 408 341 416
Amapá 901 491 311 497
Maranhão 0 335 265 322
Mato Grosso 610 409 331 425
Pará 740 427 327 437
Rondônia 620 378 308 386
Roraima 599 351 312 354
Amazônia Legal 681 411 323 421
1 Câmbio médio de 2009: US$ 1,00/R$ 1,99 (BCB, 2009).

Estado

Preços Médios (US$/m³)¹,²

Mato 
Grosso

Pará Rondônia Média

Espécies de alto valor econômico 610 740 620 687
Cedro 506 610 551 570
Freijó  490 470 520 487
Ipê-amarelo  654 789 646 739
Ipê-roxo 642 787 652 747
Espécies de médio valor econômico 409 442 381 418
Amescla  303 303 312 307
Angelim-pedra 431 441 399 426
Angelim-vermelho 418 451 433 447
Breu    327 313 311 314
Cambará 343 454 303 332
Cedrinho 392 396 303 372
Cedromara 376 300 372 366
Cerejeira 557 0 494 503
Cumaru 505 504 487 499
Cupiúba 397 378 352 376
Garapeira 457 402 426 432
Goiabão 326 368 322 363
Jatobá 500 492 424 478
Jequitibá 401 0 339 342
Louro 341 376 287 346
Maçaranduba 421 481 409 466
Muiracatiara 403 456 407 442
Oiticica 362 393 333 340
Pequiá 313 391 315 375
Peroba 436 426 389 427
Roxinho 317 474 352 390
Sucupira 413 466 378 427
Tatajuba 388 411 310 397
Timborana 0 365 300 364
Espécies de baixo valor econômico 336 330 312 324
Abiu 359 346 310 340
Amapá 359 338 256 300
Angelim-amargoso 381 341 359 353
Caju 376 293 275 294
Copaíba 376 320 269 315
Faveira 250 317 365 333
Marupá 335 331 302 323
Orelha-de-macaco 328 332 334
Paricá 306 273 257 272
Sumaúma 284 308 267 298
Tauari 337 371 315 339
Taxi 302 320 252 312
1 Câmbio médio de 2009: US$ 1,00/R$ 1,99 (BCB, 2009).

Nome vulgar

Preços médios (US$/m³)¹,²

Fonte: IMAZON/SFB.

Outras fontes de preços que podem ser usadas como referência são 
os valores das pautas estaduais para a cobrança de ICMS sobre a mo-
vimentação de produtos de madeira. Os preços de pauta representam 
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o valor mínimo estabelecido pela Fazenda Estadual para a cobrança 
da alíquota do referido imposto. Como é baseada, em princípio, em um 
levantamento dos valores reais de transações comerciais, tende de al-
guma forma a representar a realidade do mercado regional. 

Nas Tabelas 8.08 a 8.15 estão reunidas informações relativas respecti-
vamente aos estados do Acre, Mato Grosso, Pará e Rondônia. 

Tabela 8.08 – Preços de pauta atuais do estado do Acre (ago./2013)

Bloco
Pranchas e Blocos 

serrados por 
motosserra

Pranchas, Tábuas, 
Quadrados

Lâminas Compensados

1 1.200 1.450 500
2 750 937 400
3 670 830 300
4 625 781 250
5 500 600 200 700 250

* Carregado no caminhão

Valor* (R$/m³)
Grupo 

Comercial

Fonte: SEFA – Acre.

Tabela 8.09 – Grupos comerciais para os preços de pauta do estado do Acre (2013)

Grupo 
Comercial

Espécies

1 Aguano e Mogno
2 Cedro
3 Cumaru de Ferro, Cerejeira, Cabriúva
4 Roxinho Marfim, Maracatiara, Freijó, 

Garapeira, Angelim, Massaranduba, Pinhão, 
Canelão, Itaúba, Sucupira, Jatobá

5 Samaúma, Madeiras Brancas

Fonte: SEFA – Acre.
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Tabela 8.10 – Preços de pauta atuais do estado do Mato Grosso (ago./2013)

Bloco de 1ª 
qualidade

Pranchas, Tábuas, 
Vigas e Caibros

Lâmina Torneada 
- Capa

Lâmina Torneada 
- Miolo

1 795 536 522 294
2 910 786 522 294
3 1.056 870 558 320
4 1.441 1.065 657 416
5 1.670 1.124
6 2.054 1.304
7 3.879 1.925
8 700 293 495 280

* Carregado no caminhão

Valor (R$/m³)
Grupo 

Comercial

Fonte: SEFA – Mato Grosso.

Tabela 8.11 – Grupos comerciais para os preços de pauta de Mato Grosso (2013)
Grupo 

Comercial
Espécies

Grupo 1
Branquilho, Mirindiba, Canjarana, Canjerana-Vermelha, Pau-De-Santo, Pau-Branco, Pau-Mulatocachimbeiro, Currupichá, 
Jequitibá, Jequitibá-Rei, Jequitibá-Rosaestoupeiro, Jequitibá, Jequitibá-Brancopiquiá, Piqui, Piquiarana, Piquiá-Bravotauari, 
Tauari-Rosa, Tauari-Amarelo, Tauri-Branco, Louro-Canela, Louro-Amarelo e outras

Grupo 2

Muirapiranga, Amarelinho, Marfim, Copaíba-Vermelha, Copaíba-Preta, Quarubarana, Cambará, Jaboti, Libra, Quaruba-
Vermelha, cedrinho-Branco, Cambará, Peroba-Do-Norte, Cupiúba-Fedida, Abiurana-Amarela, Abiurana-Branca, Abiurana-
Vermelha, Caixeta, Malacaixeta, Marapaúba, Marupá-Verdadeiro, Cedro-Vermelho, Cedro-Branco, Mulateiro,  Angelim, 
Faveira-Amarela, Fava-Bolacha e outras

Grupo 3
Garapeiro, Amarelão, Grápia, Garapinha, Muirajuba, Peroba, Peroba-Amargosa, Maracatiara, Garrote, Amarelinho, Amarelo, 
Amarelão, Sucupira-Preta, Sucupira-Parda, Angelim-Ferro, Angelim-Vermelho, Faveira-Dura, Faveira-Ferro, Angelim, 
Angelim-Da-Mata, Angelim-Vermelho, Parajú, Maçaranduba-Verdadeira, Maçaranduba-Vermelha e outras

Grupo 4

Castanheira, Castanheiro, Castanha-Do-Pará, Castanheiro-Do-Pará , Castanheira-Do- Brasil, Amendoeira-Da-Américacumarú, 
Champanhe, Combaru, Barú, Cumaru-Ferro, Cumabaru-Amarelo, João-Durojatobá, Jutaí, Jutaí-Roxo, Jataí, Jatai-Açu, Jatai-
Grande, Jatoba-Mirim., Courbaril, Jatai-Vermelhoitaúba, Itaúba-Amarela, Itaúba-Preta, Itaúba-Vermelha, Itaúba-Abacate, 
Louro-Itaúba

Grupo 5 Freijó, Frei-Jorge, Louro-Freijócerejeira, Amburana, Imburana-De-Cheiro, Cumaru-De-Cheiro, Imburana, Cerejeira-Rajada, 
Amburana-De-Cheiro e outras

Grupo 6
Aroeira, Aroeira-Do-Campo, Aroeira-Legítima, Aroeira-Preta, Aroeira-Vermelha, Cabreúva, Cabreúva-Vermelha, Sangue-De -
Gato, Araputanga, Aguano, Ipê -Roxo, Ipê-Amarelo, Piúva, Piúva-Amarela, Pau-D'Darco, Ipê-Do-Campo, Ipê-Tabaco e outras

Grupo 7 Pau-Ferro, Caviúna, Jacarandá-Caviúna, Caviúna-Rajadalouro-Preto, Louro-Rajado

Grupo 8*
Cajueiro, Cajú, Ceiba, Sumaúma-Branca, Sumaúma-Barrigudasorva, Leiteiro, Sorveira, Imbiruçu, Seringa, Seringarana, 
Ingazeiro, Ingarana, Pará-Pará, Caraúba, Caroba-Branca, Guapuruvu, Paricá, Mescla, Breu-Branco, Amescla, Mangue, Breu-
Curubavirola, Ucuúba, Ucuúba-Branca, Ucuúba-Da-Mata, Faveira, Boleiro, Breu-Vermelho e outras

*Considera-se madeiras brancas de baixa qualidade aquelas destinadas à construção civil, simplesmente serradas

Fonte: SEFA – Mato Grosso.
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Tabela 8.12 – Preços de pauta atuais do estado do Pará (ago./2013)

Produto Grupo Comercial / Espécies
Valor *        
(R$/m³)

Madeiras Brancas (1) 459,61
Madeiras Vermelhas (2) 743,20
Madeiras Nobres (3) 1.916,66
Madeiras Especiais

Cedro 2.519,05
Cedro Rosa 2.519,05
Cerejeira 1.118,71
Mogno 2.906,29
Mogno tipo Exportação 3.158,59
Pau Rosa 1.118,59

Cedro 1.161,74
Cedroarana 698,21
Jatobá 891,84
Mogno 1.938,18

* Carregado no caminhão

Madeira 
Serrada

Bica 
Corrida

Produto
Tipo / 

Medida
Valor *        
(R$/m³)

Capa 515,83
Miolo 387,28
Capa 354,73
Miolo 257,10
4 mm 985,37
6 mm 894,96
9 mm 866,34
12 mm 806,07
15 mm 745,80
18 mm 715,68
4 mm 788,29
6 mm 745,80
10 mm 687,04
12 mm 626,78
15 mm 566,51

* Carregado no caminhão

Lâmina Seca

Lâmina Verde 
in Natura

Compensado 
de 1ª Qualidade

Compensado 
de 2ª 
Qualidade

Fonte: SEFA – Pará.

Tabela 8.13 – Grupos comerciais para os preços de pauta do estado do Pará (2013)

Grupo 
Comercial

Espécies

1 - Madeira 
Branca

Abiurana, açacu, amapá, amesclão, anani, angico, araracanga, atana, axixa, bacuri, bajeira, baleira, breu 
sucuruba,burangi, cachinguba, caju, camaçari, canguru de sangue, canjarana, cedroarana, chapéu de sol, 
copaíba pau-de-óleo, cupiúba, curupixa,envirão, esponja, estopeiro, favão, faveiro, garapa, goiabão, imbaí, 
imbuia, ingá, inhaíba, jarana, louro amarelo, louro tamaquaré, macacaúba,mandioqueira, mangue, maracanã, 
marupá, marupi, melancieiro, merin, morototó, muiratinga, mundurucus, mungúba, murucí, oiticica, orelhade 
macaco, parapará, pijerina, píquia, piquiarana, piriquiteira, pitiuba, pracúuba, pradatinha, quarubarana, 
quarubatinga, quaximba,quaxinguba, sapucaia, seringarana, sumaúma, tanimbuca, tauarí, tauiabura, taxi, 
timborana, tuere, ucuúba, uxi, ventosa, viana, viróla, visgueiroe outras madeiras brancas;

2 - Madeira 
Vermelha

Acapú, amarelão, andiroba, angelim pedra, angelim vermelho, cambara, cedrinho da amazônia, cumaru, 
gonçaloalves, itaúba, jatobá, jutaí, louro canela, louro vermelho, maparajuba, massaranduba, muiracatiara, 
paraju, pau amarelo, pau roxo, pau roxinho,quaruba, quaruba cedro, sucupira preta, tatajuba, e outras 
madeiras vermelhas;

3 - Madeira 
Nobre

Freijó, jacaranda, ipê, sucupira pele de sapo e outras madeiras nobres;

Fonte: SEFA – Pará.
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Tabela 8.14 – Preços de pauta atuais do estado do Rondônia (ago./2013)

Tábuas, 
Réguas, Vigas 

e Caibros
Prancha

Lâmina 
Faqueada de 2ª

Lâmina 
Faqueada de 1ª

Lâmina 
Torneada - 

Miolo

Lâmina 
Torneada - 

Capa
1 495 516 576 720 305 380
2 535 558 576 720 380 470
3 685 716 576 720 402 502
4 745 776 576 720 576 720
5 795 828 864 1.080 672 840
6 1.280 1.337 1.152 1.440 1.008 1.260
7 1.805 1.884
8 495 516 576 720 280 350

* Carregado do Caminhão

Valor* (R$/m³)
Grupo 

Comercial

Fonte: SEFA – Rondônia.

Tabela 8.15 – Grupos comerciais para os preços de pauta do estado de 
Rondônia (2013)

Grupo 
Comercial

Espécies

1

Branquilho, Mirindibacachimbeira, Jequitibá, Jequitibá Rosa, Tauaripequi, Pequiá, Pequiaranatauari, 
Tauari Rosatimbó, Timburi, Fava Bolachacedrilho, Cedrinho, Librajitó, Gitó, Marinheiro, Cedro-
Brancoamescla, Canela, Canelão, Louro Amarelo.Curupixá, Rosadinhocambará, Catuaba, Mandioqueiro 
(A), Maria-Preta.Tachi, Taxiquaruba

2

Muirapiranga, Amapá-Doce, Amapácedro Alagoano, Cedrorana,Cedro, Cedro Babão, Cedro 
Maraamoreira, Amarelinhooiticica, Guariúbacopaíba - Pau D'Óleoorelha De 
Macacomulungumatamatácupiúbaembira, Envira, Embireira, Embiremaaquariquara, Acariquara 
Vermelharoxinhoabiu, Abiurana (Goiabão), Bolão, Pariri, Marfim Amazonensepamãpau Sangue, Embira 
De Preguiçacaxeta, Marupácinzeiro, Tanimbuca

3

Marfim (Falso)Angelimgarapa, Garapeiraperoba, Peroba Rosa, Peroba Amarelaguatambu, Peroba 
Micamaracatiara, Muiracatiaraamarelinho,Amarelão,  Tatajuba, Garrotemacanaíba, Sucupira, Sucupira 
Pele De Saposucupira Preta, Sucupira Roxafaveira Ferro, Amgelim Pedrasucupiraangelim Pedra, 
Angelim Vermelhotamarindo, Pororocatentoangelim Amargoso, Angelim Faveira, Fava

4 Camaru, Cumarujatai, Jatobáitaúba, Itaubão
5 Cerejeirafreijómaçaranduba, Parajuamburana, Cumaru De Cheiro
6 Aroeiracedro Rosacabreuvaaguano, Mognoipê, Pau D'Arco
7 Louro Preto, Louro Amazonense, Louro Rajadojacarandá, Pau Ferro

8

Caju Da Mata, Cajuaçu, Cajueiropaineira, Barriguda, Samauma, Sumaúmacauchosorva, Sorveira, 
Leiteiromorototómamica De Cadela,  Mama De Porcafigueira, Gameleiramuiratingacaroba, Pará 
Paráangelim Saia, Bajão, Faveirabandarra, Pinho Cuiabanomandiocão, Xixá, Capote, Tacazeiroamescla, 
Breu Branco, Mangue

Fonte: SEFA – Rondônia.
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9. Fontes de Financiamento

9.1. Sistema Financeiro Nacional

O Sistema Financeiro Nacional (SFN) do Brasil é formado por um con-
junto de instituições, financeiras ou não, voltado para a gestão da políti-
ca monetária do governo federal. 

É composto por entidades supervisoras e por operadores que atuam no 
mercado nacional e orientado por três órgãos normativos: 

• Conselho Monetário Nacional (CMN);

• Conselho Nacional de Seguros Privados (CNSP);

• Conselho Nacional de Previdência Complementar (CNPC).

Os órgãos fiscalizadores do sistema são:

• Banco Central do Brasil (BACEN);

• Comissão de Valores Mobiliários (CVM);

• Superintendência de Seguros Privados (SUSEP);

• Superintendência Nacional de Previdência Complementar.

Fiscalizadas pelo BACEN e de interesse para o presente estudo, encon-
tram-se as seguintes instituições:

• Agências de fomento;

• Associações de poupança e empréstimo;

• Bancos comerciais;

• Bancos cooperativos;

• Bancos de desenvolvimento;

• Bancos de investimento;
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• Bancos múltiplos;

• Cooperativas de crédito;

• Sociedades de arrendamento mercantil;

• Sociedades de corretoras de câmbio;

• Sociedades de crédito, financiamento e investimento;

• Sociedades de crédito imobiliário.

E, na estrutura do SFN, constam como instituições especiais, as seguintes:

• Caixa Econômica Federal (CAIXA);

• Banco do Brasil (BB);

• Banco Nacional de Desenvolvimento Econômico e Social (BNDES);

• Banco do Nordeste do Brasil (BNB);

• Banco da Amazônia (BASA);

• Banco Regional de Desenvolvimento do Extremo Sul (BRDE).

É importante que se destaque, desde já, o papel das seguintes institui-
ções fundamentais à compreensão do tema financiamento no País: Ban-
co do Brasil, Banco Nacional de Desenvolvimento Econômico e Social, 
BNDES e Banco da Amazônia S.A..

• Banco do Brasil S.A. (BB) é uma instituição financeira brasileira, 
estatal, constituída na forma de sociedade de economia mista, 
com participação da União brasileira em 68,7% das ações. Com a 
Caixa Econômica Federal, o Banco Nacional de Desenvolvimento 
Econômico e Social, o Banco da Amazônia e o Banco do Nordes-
te, o Banco do Brasil é um dos cinco bancos estatais do governo 
brasileiro. Os demais bancos, embora componham o rol das fon-
tes de financiamento, têm um papel de menor relevância, tanto em 
volume de recursos quanto em área de atuação.
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 Importante frisar que o Banco do Brasil tem importante presença 
no agronegócio do País, financiando igualmente boa parte das 
exportações e contribuindo para o desenvolvimento de micro e 
pequenas empresas por meio de linhas de crédito de capital de 
giro e investimento.

• O Banco Nacional de Desenvolvimento Econômico e Social 
(BNDES) é uma empresa pública federal brasileira. Atualmente, 
a instituição é o principal instrumento de financiamento de longo 
prazo para a realização de investimentos em todos os segmentos 
da economia, de âmbito social, regional e ambiental.

 O BNDES é uma entidade componente da administração pública 
indireta e vinculada ao Ministério do Desenvolvimento, Indústria 
e Comércio Exterior (MDIC), tendo como objetivo apoiar empre-
endimentos que contribuam para o desenvolvimento do Brasil. 
Desta ação resultam a melhoria da competitividade da economia 
brasileira e a elevação da qualidade de vida da sua população. 
São subsidiárias e compreendem o chamado Sistema BNDES, as 
seguintes instituições:

 ‒ FINAME (Agência Especial de Financiamento Industrial): 
criada com o objetivo de financiar a comercialização de má-
quinas e equipamentos.

 ‒ BNDESPAR (BNDES Participações): criada com o objetivo 
de possibilitar a subscrição de valores mobiliários no mer-
cado de capitais brasileiro.

 ‒ BNDES Limited: criada com a principal finalidade de aquisi-
ção de participações acionárias em companhias estrangei-
ras. Constituída em Londres, na Inglaterra.

• O Banco da Amazônia S.A. (BASA) é um banco comercial de eco-
nomia mista, organizado sob a forma de sociedade anônima de ca-
pital aberto onde o Governo Federal Brasileiro detém a maioria das 
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ações. Fundado durante a II Guerra Mundial sob o nome de Banco 
de Crédito da Borracha, sua criação é resultado da estratégia de 
guerra dos aliados e contava com a participação acionária dos Esta-
dos Unidos e Brasil. Inicialmente, seu objetivo era reativar a atividade 
seringueira, matéria-prima da borracha, em declínio desde a I Guerra 
Mundial na Amazônia, visto que era a única região livre do conflito 
que detinha condições de produzir látex nas proporções desejadas.

 Em 1966, o governo militar muda seu nome para Banco da Amazô-
nia S.A. ou simplesmente BASA. É a principal instituição financeira 
federal de fomento com a missão de promover o desenvolvimento 
da região amazônica. Ele tem papel relevante tanto no apoio à pes-
quisa quanto no crédito de fomento, respondendo por mais de 60% 
do crédito de longo prazo da região. O Banco da Amazônia é fo-
cado na região Norte do Brasil e sua presença é vital e estratégica 
para o desenvolvimento econômico dos empreendimentos rurais e 
urbanos da região, especialmente, pelo fato da região representar 
59% do território brasileiro. Especialista em fomento, 38% da sua 
receita bruta (2011) provém de Fundos Constitucionais como FDA 
(Fundo de Desenvolvimento da Amazônia), FAT (Fundo de Amparo 
do Trabalhador), FMM (Fundo da Marinha Mercante) e FNO (Fun-
do Constitucional de Financiamento do Norte). Sobre este último, 
detém a exclusividade de administração e operação. Além desses 
fundos, o Banco opera com linhas do OGU (Orçamento Geral da 
União), RO (Recursos Obrigatórios) e com as linhas do BNDES, 
principalmente, nas regiões fora da Amazônia Legal.

Além das especificidades do BB, BNDES e BASA, também deve ser fei-
ta menção aos bancos de desenvolvimento, agências de fomento, coo-
perativa de crédito, bancos de investimento e cooperativas de crédito:

• Os bancos de desenvolvimento financiam projetos, normalmente 
a uma taxa de juros inferior à do mercado, cuja finalidade é pro-
mover o desenvolvimento econômico de uma determinada região 
ou grupos de países.
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 O Banco Central do Brasil define os bancos de desenvolvimento 
como instituições financeiras controladas pelos governos estadu-
ais que têm como objetivo básico proporcionar o suprimento opor-
tuno e adequado dos recursos necessários ao financiamento, em 
médio e longo prazos, de programas e projetos que visem promo-
ver o desenvolvimento econômico e social do respectivo estado.

 As operações passivas dos bancos de desenvolvimento são de-
pósitos a prazo, empréstimos externos, emissão ou endosso de 
cédulas hipotecárias, emissão de cédulas pignoratícias de debên-
tures e de Títulos de Desenvolvimento Econômico. As operações 
ativas são empréstimos e financiamentos, dirigidos prioritariamen-
te ao setor privado.

 Os bancos de desenvolvimento devem ser constituídos sob a forma 
de sociedade anônima, com sede na capital do estado que detiver 
seu controle acionário, devendo adotar, obrigatória e privativamen-
te, em sua denominação social, a expressão “Banco de Desenvol-
vimento”, seguida do nome do estado em que tenha sede.

• As agências de fomento são instituições financeiras não ban-
cárias, regulamentadas pelo Banco Central do Brasil. Objetivam 
substituir a Figura dos bancos de desenvolvimento, buscando re-
duzir a participação do estado no sistema financeiro.

 Algumas agências de fomento relacionadas à Amazônia constam 
da Tabela 9.01.
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Tabela 9.01– Agências de fomento da Amazônia (2013)

Agência de fomento Website

Agência de Fomento de Mato Grosso 
S.A. MT Fomento http://www.mtfomento.mt.gov.br/

Agência de Fomento do Tocantins S.A. 
FomenTO http://www.to.gov.br/fomento

Agência de Fomento do Amazonas S.A. 
AFEAM http://www.afeam.org.br/

Agência de Fomento de Roraima S.A. 
AFERR http://www.aferr.rr.gov.br/

Agência de Fomento do Amapá S.A. 
AFAP http://www.afap.ap.gov.br/

Fonte: compilação CONSUFOR.

• Bancos de investimento são instituições financeiras privadas es-
pecializadas em operações de participação societária de caráter 
temporário, de financiamento da atividade produtiva para supri-
mento de capital fixo e de giro e de administração de recursos de 
terceiros. São constituídos sob a forma de sociedade anônima. 
Não têm contas correntes e captam recursos via depósitos a pra-
zo, repasses de recursos externos, internos e venda de cotas de 
fundos de investimento por eles administrados. As principais ope-
rações ativas são financiamento de capital de giro e capital fixo, 
subscrição ou aquisição de títulos e valores mobiliários, depósitos 
interfinanceiros e repasses de empréstimos externos.

• Cooperativas de crédito são associações de pessoas, que bus-
cam pela ajuda mútua, sem fins lucrativos, uma melhor adminis-
tração de seus recursos financeiros. O objetivo da cooperativa de 
crédito é prestar assistência creditícia e a prestação de serviços 
de natureza bancária a seus associados com condições mais fa-
voráveis. No Brasil, as cooperativas de crédito são equiparadas 
às instituições financeiras e seu funcionamento deve ser autoriza-
do e regulado pelo Banco Central do Brasil. 
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9.2. Financiamento à Atividade

A atividade florestal depende da disponibilidade de recursos para in-
vestimento, custeio e comercialização. 

A oferta de linhas de crédito para investimentos conta com recursos 
do Governo Federal, repassados por várias instituições, componentes 
do Sistema Nacional de Crédito Rural (SNCR), do Banco Nacional de 
Desenvolvimento Econômico e Social (BNDES), dos Fundos Constitu-
cionais de Financiamento do Centro Oeste, Norte e Nordeste, conheci-
dos como FCO, FNO e FNE, respectivamente e das demais instituições, 
anteriormente relacionadas.

Anualmente o governo federal tem alocado cada vez mais recursos para 
o crédito rural. A maior parte do volume se destina ao custeio: cobertura 
dos gastos rotineiros com as atividades no campo. O recurso é tomado 
diretamente nos bancos ou por meio das cooperativas de crédito.

O Crédito Rural abrange recursos destinados a custeio, investimento 
ou comercialização. As suas regras, finalidades e condições são esta-
belecidas no Manual de Crédito Rural (MCR), elaboradas pelo Banco 
Central do Brasil. Essas normas são seguidas por todos os agentes que 
compõem o Sistema Nacional de Crédito Rural (SNCR), como bancos e 
cooperativas de crédito.

Os créditos de custeio se destinam a cobrir despesas habituais dos 
ciclos produtivos, da compra de insumos à fase de colheita. Já os crédi-
tos de investimento são aplicados em bens ou serviços duráveis, cujos 
benefícios repercutem durante muitos anos. Por fim, os créditos de co-
mercialização asseguram ao produtor rural e a suas cooperativas os 
recursos necessários à adoção de mecanismos que garantam o abas-
tecimento e o armazenamento da colheita nos períodos de queda de 
preços. A Figura 9.01 sistematiza as fontes de financiamento para o 
setor florestal com base no SNCR.
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Figura 9.01 – Fontes de financiamento – crédito rural (2013)
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Fonte: Banco do Brasil.

O Banco do Brasil, como um dos maiores operadores de financiamentos 
no País, estima que os recursos disponibilizados atendam entre 1/3 e 
1/2 das necessidades dos produtores rurais. O restante dos recursos 
é gerado por autofinanciamento ou obtidos por meio de tradings, lojas 
de insumos e outros financiadores. A maior demanda de recursos está 
vinculada ao custeio, essencialmente em operações de curto prazo.

Na safra 2012/2013, os recursos disponibilizados pelo Banco do Brasil 
para o custeio corresponderam a 43% do volume total da safra e a quase 
60% do número de operações contratadas.  A título ilustrativo, os volumes 
para a safra alcançaram a cifra de R$ 115,6 bilhões e a expectativa para 
a safra 2013/2014 é 18% superior, com um volume de R$ 136,0 bilhões.

Em relação ao volume contratado na safra, os recursos destinados para 
investimentos corresponderam a 23% do total; e para comercialização, 
a 12% dos recursos totais destinados (Figura 9.02).
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Figura 9.02 – Distribuição das operações por destinação (volume e 
quantidade) - 2013
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Fonte: Banco do Brasil.

Os Fundos Constitucionais Federais são formados pelos Fundos Cons-
titucionais de Financiamento do Norte (FNO), do Nordeste (FNE) e do 
Centro-Oeste (FCO), em que os agentes financiadores de tais fundos 
são, respectivamente, o Banco da Amazônia S.A., o Banco do Nordeste 
do Brasil e o Banco do Brasil S.A.

A Figura 9.03 ilustra de forma esquemática as linhas de financiamento 
disponibilizadas pelo BNDES e pelos Fundos Constitucionais no País.
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Figura 9.03 – Fontes de financiamento – BNDES e Fundos Constitucionais (2013)
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Quanto às especificidades de cada fonte de financiamento, algumas 
observações são pertinentes:

• Agente Financeiro: os principais agentes financeiros de interes-
se para o presente estudo, sem prejuízo aos demais, são o Banco 
do Brasil (BB), Banco Nacional de Desenvolvimento Econômico 
e Social (BNDES), Banco da Amazônia S.A. (BASA) e Banco do 
Nordeste do Brasil (BNB).

• Finalidade: em se tratando do objeto deste estudo e dadas as 
características das diversas fontes de financiamento estudadas, é 
possível afirmar com convicção que todas as atividades florestais 
são passíveis de financiamento. A grande maioria dos agentes 
tem condições de atender à atividade florestal como outra qual-
quer, financiando investimento, custeio agrícola, custeio associa-
do a projeto de investimento, serviços e custos relacionados à 
regularização ambiental e fundiária, destinados a: manejo florestal 
sustentável; florestamento e reflorestamento para fins energéticos 
e madeireiros; sistemas agroflorestais; plantio de florestas e cul-
turas de cobertura do solo, implantação de sistemas de integra-
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ção lavoura-floresta, pecuária-floresta, lavoura-pecuária-floresta, 
aquisição de sementes e mudas; construção e modernização de 
benfeitorias e instalações destinadas à produção nos sistemas 
de integração; aquisição de máquinas e equipamentos associa-
dos ao projeto de integração objeto do financiamento; despesas 
relacionadas à elaboração de projeto técnico e georreferencia-
mento; assistência técnica; recuperação de áreas de RL, APP e 
demais áreas degradadas; projetos de sequestro de carbono e de 
redução de emissão de gases de efeito estufa; viveiros regionais; 
implantação de culturas permanentes de seringueira, erva-mate, 
pequi, castanha-do-brasil e demais espécies nativas para apro-
veitamento fitoterápico, alimentar e energético; certificação de 
projetos florestais e de sistemas de gestão ambiental; produção 
de alimentos associados a práticas ecologicamente sustentáveis.

• Beneficiários: são considerados como beneficiários dos financia-
mentos os seguintes: produtores rurais, suas cooperativas e asso-
ciações; empresas rurais, industriais, agroindustriais, comerciais e 
de prestação de serviços; empresas privadas (pessoas jurídicas e 
empresários individuais), classificadas como microempresa ou em-
presa de pequeno porte; populações tradicionais da Amazônia (ex-
trativistas, povos indígenas, quilombolas, ribeirinhos, pescadores 
artesanais, etc.); agricultores familiares; fundações e pessoas ju-
rídicas de direito público, componentes da administração indireta.

 Há ressalvas, entretanto, quanto aos limites de financiamento, taxas de 
juros, prazos e demais condições segundo cada grupo de beneficiário.

• Limite ou teto por beneficiário: os limites, também chamados de 
teto, são provavelmente as condições mais rígidas dos financia-
mentos. Para o enquadramento dos empreendimentos, são clas-
sificados o porte e localização, além de definida a participação 
do agente financeiro. Em alguns casos, essa participação não vai 
além de 35% do montante total quando se destina ao capital de 
giro, mas pode alcançar até 100% do investimento (obras civis, 
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máquinas e equipamentos e despesas pré-operacionais) ou do 
custeio. Esses percentuais de participação, além dos valores mí-
nimos e máximos financiáveis, são extremamente variáveis.

• Taxa de Juros: destinada a remunerar a instituição financeira, co-
brir os custos financeiros e os riscos da operação, as taxas de 
juros compreendem infinitas composições. Em alguns casos se 
traduzem em um verdadeiro estímulo às atividades produtivas, 
apresentando taxas reais negativas (descontada a inflação), em 
especial nas regiões menos desenvolvidas ou voltadas a ativi-
dades selecionadas. Mas, regra geral, compreendem uma custo 
aceitável aos empreendimentos, representando importante apoio 
e possibilidade de alavancagem.

 É evidente que as taxas de juros são altas quando comparadas 
às taxas internacionais. E, internamente, a composição intrínseca 
das taxas de juros acaba por acentuar a diferença. Nessa compo-
sição, os bancos consideram as despesas administrativas, impos-
tos diretos, inadimplência e, evidentemente, sua remuneração. Há 
que se considerar ainda os aspectos fiscais que envolvem tais 
instituições, como os recolhimentos compulsórios e o nível insufi-
ciente de concorrência entre os agentes.

 Numericamente, as taxas de juros destinadas aos financiamentos 
variam entre 1% e cerca de 11% ao ano, no total. As taxas mais 
usuais, entretanto, situam-se pouco acima do nível inflacionário 
do País. Assim, comparando as taxas de juros ao Índice Nacional 
de Preços ao Consumidor Amplo (IPCA), que durante 2012 variou 
5,84% e deve alcançar cerca de 5,6% em 2013, são taxas que 
podem ser consideradas atrativas.

 A aplicação da taxa de juros aos financiamentos depende de uma 
série de fatores. O principal deles, porém, é a capacidade de pa-
gamento do próprio empreendimento. Além disso, os agentes de 
financiamento consideram desde o histórico do proponente, seu re-
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lacionamento com instituições, fornecedores, clientes, funcionários 
e a comunidade, porte e características do empreendimento, mer-
cado, risco associado, condições de reembolso, dentre outros. 

• Prazo de reembolso e carência: extremamente variáveis e di-
versificados em todas as fontes. Os menores prazos estão entre 
um e três anos, enquanto os maiores alcançam o máximo de 20 
anos. Quanto à carência, variam desde um até 12 anos. É possível 
verificar uma grande flexibilidade das fontes em relação a esse 
aspecto: há financiamentos sem carência e também com prazos 
superiores aos de amortização. O que se percebe é que os pra-
zos, de carência e de amortização ou reembolso, são ajustados 
de acordo com as características de cada operação, dentro dos 
limites de atuação dos agentes.

• Garantias: basicamente as garantias constituídas compreendem 
o penhor, hipoteca, aval e fiança de bens. Os bens podem ser 
os mais diversos: de origem florestal, agrícola pecuária e cedu-
lar, além de veículos, ações, máquinas e equipamentos, direitos 
creditórios e de concessão, de contas bancárias e de contratos. 
Há ainda a alienação fiduciária de bens móveis e imóveis. Para o 
caso florestal específico, se destaca o penhor florestal dos produ-
tos madeireiros (o qual pode ser estendido por período suficiente 
para cobrir o prazo da operação). Normalmente, a relação entre a 
garantia a ser constituída e o valor financiável é de 1,3/1. Ou seja, 
para cada unidade monetária financiada, é exigida uma garantia 
de 130%. Em alguns casos, a constituição das garantias pode se 
dar à medida que os recursos são repassados, e não de forma 
antecipada ao crédito.

 Em todos os casos, a constituição de garantias obedece à livre 
convenção entre o financiador e o financiado. Quando a operação 
é realizada com risco do FNO, FCO e do FNE, exige-se somente a 
garantia pessoal do proponente, sendo admitido o uso de contra-
tos coletivos para os agricultores que manifestarem essa intenção. 
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Normalmente há o ajuste das garantias de acordo com a natureza 
e o prazo do crédito. Finalmente, há possibilidade de constituição 
de garantia a partir da vinculação ou cessão sob a forma de reser-
va de meios de pagamento;

• Abrangência: algumas fontes têm abrangência da totalidade da 
área do País, enquanto as fontes FNO, FCO e FNE se restringem 
aos estados e regiões específicas de sua respectiva atuação.

Uma ressalva pertinente e importante é que a participação dos agentes 
de crédito e fomento está condicionada à aprovação dos planos de ma-
nejo florestais sustentáveis. 

Em geral, a indústria madeireira na Amazônia é caracterizada por pe-
quenos empreendimentos com baixa capacidade de investimentos. Sal-
vo os grandes grupos empresariais, todas as demais companhias têm 
sérias restrições para investimento em maquinário industrial de alta per-
formance e qualidade de processamento. 

Além disso, em razão da escala do negócio, está limitada na capacidade 
de obtenção de financiamento em linhas de crédito tradicionais, pois o 
maquinário da indústria já é normalmente financiado e encontra-se como 
garantia real ao agente financeiro, e as florestas não são vistas como bem 
penhorável para garantia em financiamentos pelos agentes privados.

No tocante à capacidade para atração de investidores nacionais e internacio-
nais, essas mesmas empresas são também limitadas em razão da pouca ex-
pressividade da operação e às limitações impostos pela escala do negócio.

As poucas empresas de grande porte com boa representatividade em 
toda a região amazônica passam atualmente por um processo de reor-
ganização da estrutura interna e muitas vezes do próprio conceito de 
negócios. Assim como as empresas menores, a crise dos últimos anos 
e as ingerências relativas ao setor florestal na Amazônia impôs o fecha-
mento de unidades industriais em praticamente todos os estados, bem 
como mudanças drásticas nas estratégias de mercados e produtos.



188

Apesar disso, essas empresas, em geral têm boa capacidade para atra-
ção de investidores, principalmente os internacionais, tendo em vista 
serem atualmente benchmarks para a operação florestal na região, em 
um mercado cada vez mais restritivo e seletivo.

Em termos de acesso a capital para investimento, parte delas já recebe 
investimento externo em termos de coligadas ou controladoras, ao pas-
so que outras ainda preservam 100% de capital nacional. 

Os instrumentos existentes capazes de viabilizar o desenvolvimento do 
setor madeireiro da Amazônia Legal mostram-se, de certa forma, apli-
cáveis à realidade local.

No entanto, não têm sido suficientes para propiciar o desenvolvimento de 
acordo com as expectativas. Os principais entraves residem na ausência de:

• Conhecimento das possibilidades acerca das linhas e fontes de fi-
nanciamento, tanto dos tomadores quanto dos agentes de crédito;

• Estruturação das empresas, onde se inclui a ausência de capital 
para investimento (contrapartida), limitada capacidade produtiva, 
estrutura de gestão pouca evoluída, etc.; 

• Planejamento para inserção dos instrumentos nas ações individu-
ais das empresas, de forma a auxiliar a reestruturação e a quebra 
de paradigmas por parte destas. 

Além disso, a cultura paternalista preconizada por muitos empresários e, 
até mesmo, pelo governo até bem pouco tempo, tem sido o principal fa-
tor inibidor à aplicabilidade de suas ações. É preciso que o setor público 
mostre claramente qual é o seu papel. Ao setor público cabe o papel de re-
gulador e promotor do desenvolvimento, adotando políticas e criando me-
canismos que facilitem as ações do setor privado em manter sua compe-
titividade, de forma que os benefícios alcançados sejam distribuídos para 
melhorar as condições sociais, econômicas e ambientais da população. 

Por outro lado, o setor privado precisa entender que a sua responsabi-
lidade, como agente de transformação, passa pelo desempenho com 
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competência do seu papel, planejando, investindo e adotando práticas 
e tecnologias que garantam sua competitividade no mercado e, assim, 
gerando rendas para viabilizar a sustentabilidade econômica e ambien-
tal do seu empreendimento e de toda a cadeia produtiva.

Isso quer dizer que em um primeiro momento o setor público pode e 
deve agir como um elemento indutor, criando os mecanismos de desen-
volvimento, mas em médio e longo prazo, o setor privado tem que ser 
capaz de se tornar competitivo.

Além de diversos aspectos, como desconhecimento da existência e das 
formas de acesso às linhas de crédito disponíveis, localmente, o princi-
pal aspecto limitante à sua obtenção pelas indústrias está relacionado à 
falta de garantias para a obtenção dos financiamentos, pois predominam 
microempresas que não dispõem de ativos para oferecer como garantia. 

Consta adiante uma lista com as principais fontes de financiamento di-
recionadas à atividade florestal. 

O primeiro bloco compreende as fontes de financiamento indicadas pelo 
Banco do Brasil e específicas à atividade florestal, baseadas no PRO-
NAF - Agricultura Familiar e naquelas destinadas aos médios e grandes 
empreendimentos (agricultura empresarial). Em seguida, constam as 
fontes gerais, levantadas pela CONSUFOR.
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Tabela 9.02 – Fontes de financiamento – PRONAF Agricultura Familiar: custeio

Linha Pronaf Custeio(2)

Risco Banco

Beneficiários(1) Agricultores familiares enquadrados no Pronaf, com renda bruta anual de R$ 10.000,00 até R$ 
360.000,00, exceto nos grupos “A”, “A/C” e “B”

Finalidade Custeio para atividades agropecuárias
Limites (R$) Até 10.000,00 Acima de 10.000,00 e até 30.000,00 Acima de 30.000,00 e até 100.000,00

Juros 1,5% a.a. 3% a.a. 3,5% a.a.

Prazo/Carência
Até 3 anos: açafrão e palmito 
Até 2 anos: culturas bianuais 
Até 1 ano: demais culturas
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Tabela 9.03 – Fontes de financiamento – PRONAF Agricultura Familiar: comercialização

Linha Pronaf Agroindústria
Risco Banco

Beneficiários(1) Agricultores familiares e empreendimentos rurais familiares enquadrados no Pronaf, suas coopera-
tivas e associações, exceto os enquadrados no Grupo “A”, “B” e “A/C”

Finalidade
Custeio do beneficiamento e industrialização da produção, formação de estoques de insumos, ma-
téria-prima, de produto final, serviços de apoio a comercialização, armazenagem e conservação de 
produtos para venda futura e aquisição de insumos para fornecimento a cooperados.

Limites (R$) PF: até 10.000 e PJ: até 30 milhões
Juros 4% a.a.

Prazo/Carência Até 1 ano

Notas:

1. É obrigatória a apresentação da Declaração de Aptidão ao PRONAF (DAP) para acessar o crédito (DAP prin-
cipal identifica a unidade familiar, DAP acessória identifica a mulher agregada e o jovem agricultor, DAP especial 
identifica os beneficiários da agroindústria).

2. Para as operações de custeio, as taxas de juros serão fixadas em função do valor do somatório dos créditos 
contratados pelo produtor, em cada safra.

3. Para as operações de investimento, as taxas de juros serão fixadas em função do somatório das operações 
contratadas no mesmo ano agrícola.
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Tabela 9.04 – Fontes de financiamento – PRONAF Agricultura Familiar: investimento

Linha Pronaf Investimento (Mais Alimentos)(3)

Risco Banco

Beneficiários(1) Agricultores familiares enquadrados no Pronaf, com renda bruta anual de R$ 10.000,00 até R$ 
360.000,00, exceto nos grupos “A”, “A/C” e “B”

Finalidade Investimento para atividades agropecuárias e não agropecuárias

Limites (R$) Até 10.000,00 Acima de 10.000,00 e até 150.000,00 ou até 300.000,00 quando destinado a avi-
cultura, suinocultura e fruticultura.

Juros 1% a.a. 2% a.a.

Prazo/Carência Até 10 anos/até 3 anos 
Até 15 anos/até 3 anos quando financiamento destinado a estrutura de armazenagem
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Tabela 9.05 – Fontes de financiamento – PRONAF Agricultura Familiar: investimento

Linha Pronaf Agroindústria Pronaf Florestal

Risco Banco Tesouro Nacional

Beneficiários(1)

Agricultores familiares e empreendimentos rurais fa-
miliares enquadrados no Pronaf, suas cooperativas e 
associações, exceto os enquadrados no Grupo “A”, 
“B” e “A/C”

Agricultores familiares enquadrados no Pronaf

Finalidade

Investimentos, inclusive em infraestrutura, que visem 
ao beneficiamento, ao processamento e à comercia-
lização da produção agropecuária, de produtos flo-
restais, do extrativismo, de produtos artesanais e da 
exploração de turismo rural

Investimento para sistemas agroflorestais, 
exploração extrativista ecologicamente sus-
tentável, plano de manejo e manejo florestal, 
recomposição e manutenção de áreas de 
preservação, enriquecimento de áreas que 
já apresentam cobertura florestal

Limites (R$)

PF e Empreend. Fami-
liar Rural: até 10.000,00 
Associações e Coope-
rativas: até 1 milhão, 
limitado a R$ 10.000,00 
por associado

PF: acima de 10.000,00 
e até 150.000,00 Empre-
end. Familiar Rural: acima 
de R$ 10.000,00 até R$ 
300.000,00 e PJ: de 1 milhão 
até 35 milhões, limitado a R$ 
45.000,00/associado

 Sistemas Agroflorestais até R$ 35.000,00, 
exceto “A”. “A/C” e “B”

> Demais Finalidades até R$ 25.000,00 
> “A”, “A/C” e “B” até R$ 15.000,00
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Juros 1% a.a. 2% a.a. 1% a.a.

Prazo/Carência
Até 10 anos/até 3 anos 
Até 15 anos/até 3 anos quando financiamento desti-
nado a estrutura de armazenagem

Até 20 anos/até 12 anos

Notas:

1. É obrigatória a apresentação da Declaração de Aptidão ao PRONAF (DAP) para acessar o crédito (DAP prin-
cipal identifica a unidade familiar, DAP acessória identifica a mulher agregada e o jovem agricultor, DAP especial 
identifica os beneficiários da agroindústria).

2. Para as operações de custeio, as taxas de juros serão fixadas em função do valor do somatório dos créditos 
contratados pelo produtor, em cada safra.

3. Para as operações de investimento, as taxas de juros serão fixadas em função do somatório das operações 
contratadas no mesmo ano agrícola.
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Tabela 9.06 – Fontes de financiamento – Agricultura Empresarial: custeio

Linha Pronamp MCR 6-2 e MCR 6-4

Beneficiários Produtor rural, com renda bruta anual até R$ 1,6 
milhão, entre outras condições

Produtor rural, PF e PJ; Cooperativas; Agroindús-
trias ligadas à atividade de avicultura de corte e 
suinocultura, em regime de parceria; Aquiculto-
res e pescadores, PF e PJ

Finalidade Financiamento das despesas normais de custeio 
da produção agrícola e pecuária

Financiamento das despesas normais de custeio 
da produção agrícola e pecuária

Fonte de  
Recursos MCR 6-2 e MCR 6-4 (controlados) MCR 6-2 e MCR 6-4 (controlados) 

MCR 6-4 Livre (não controlado)

Limites (R$) R$ 600 mil Recursos controlados: R$ 1 milhão 
Recursos não controlados: não há teto

Juros 4,5 % a.a. Rec. Controlados: 5,5% a.a.  
Rec. não controlados: taxa prefixada

Prazo/Forma de 
Pagamento

Custeio Agrícola: 60 dias após a co-
lheita, observado o máximo de 2 anos  
Custeio Pecuário: de acordo com o ciclo da ativi-
dade, limitado a 1 ano

Custeio Agrícola: 60 dias após a co-
lheita, observado o máximo de 2 anos  
Custeio Pecuário: 1 ou 2 anos, de acordo com a 
finalidade
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Tabela 9.07 – Fontes de financiamento – Agricultura Empresarial: custeio

Linha FCO Rural (18) BB Agronegócio Giro

Beneficiários Produtores rurais, PF e PJ Cooperativas Produtores rurais PF, com risco A, B ou C (integran-
tes dos segmentos PF A, PF B e PF C)

Finalidade Financiamento das despesas normais de 
custeio da produção agrícola e pecuária

Crédito rotativo de capital de giro para aplicação na 
atividade agropecuária, complementar ao crédito rural. 
Movimentação livre a pedido do produtor rural.

Fonte de  
Recursos FCO Livres 

(captados em LCA e outras fontes de recursos livres)

Limites (R$)

Custeio Agrícola: a) no âmbito do ABC 
Conservação da Natureza: de acor-
do com a localização do empreendi-
mento e o porte do produtor; b) demais:  
R$ 1 milhão.   
Custeio Pecuário: a) confinamento de bovi-
nos e bubalinos: até 5 mil animais, limitado a 
R$ 2,5 milhões por tomador; b) retenção de 
bezerros e novilhos: até  R$ 1.500 animais; 
c) no âmbito do Proaqua: de acordo com a 
localização do empreendimento e porte do 
tomador; d) demais: R$ 1 milhão

Margem disponível no limite de crédito, portfólio De-
mais Operações - Curto Prazo - Outras operações de 
curto prazo
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Juros
Miniprodutor: 5% a.a.; Pequeno: 6,75% a.a.; 
Pequeno-Médio e médio: 7,25% a.a.; Gran-
de: 8,50% a.a.

Taxa prefixada

Prazo/Forma de 
Pagamento

Custeio Agrícola: até 60 dias após a colheita, li-
mitado a: a) uva: até 1 ou 2 anos; b) hortaliças e la-
vouras de ciclo curto: 1 ano; c) demais: até 2 anos. 
Custeio Pecuário: a) aquisição de alevinos de 
enguia e materiais para captura para atividade 
pesqueira: até 2 anos; b) confinamento de bo-
vinos e bubalinos: até 180 dias; c) retenção de 
bezerros: até 3 anos; d) retenção de novilhos: 
até 2 anos; e) demais: até 1 ano

360 dias, com renovação automática por igual período 
Reposição mensal de encargos
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Tabela 9.08 – Fontes de financiamento – Agricultura Empresarial: comercialização

Linha Desconto de NPR/DR Comercialização Produção 
Própria

Beneficiários Produtor rural, PF E PJ Cooperativas Produtor rural, PF E PJ 
Cooperativas

Finalidade

Permitir o adiantamento do valor das vendas a prazo de produtos 
de produção própria, mediante desconto: a) Nota Promissória Rural 
(NPR) emitida pelo comprador das mercadorias; b) Duplicada Rural 
(DR) sacada pelo vendedor das mercadorias

Financiar a estocagem de 
produtos agropecuários de 
produção própria, inclusive 
produtos beneficiados ou 
industrializados

Fonte de  
Recursos

MCR 6-2 (controlados) 
MCR 6-4 (não controlado) MCR 6-4 (não controlado)

Limites (R$)

Recursos controlados: a) agroindústrias e unidades beneficia-
doras e industrializadoras demais produtos: R$ 40 milhões; b) 
unidades industrializadoras de leite in natura: 20% da capaci-
dade de recepção da unidade, até R$ 50 milhões; c) unidades in-
dustrializadoras de laranja: 20% da capacidade de recepção 
da unidade, até R$ 40 milhões; d) cooperativas industrializado-
ras de leite “in natura”: 20% da capacidade de recepção da co-
operativa; e) demais cooperativas: 100% do produto recebido 
Recursos Não controlados: não há teto, porém valor superior a R$ 10 
milhões deve ser submetido à Dirag

Até 80% do valor do produto 
estocado



199

Juros Recursos Controlados: 5,5% a.a.  
Recursos Não controlados: taxa prefixada Taxa prefixada

Prazo/Forma de 
Pagamento

Algodão em caroço, feijão e feijão macaçar: até 90 dias. 
Amendoim, arroz, borracha de seringueira, café, fécula de mandioca, mi-
lho, milho pipoca, sementes, sisal, sorgo, soja e sementes: até 180 dias.  
Algodão em pluma, castanha de caju, laranja e leite in natura: até 240 dias.  
Demais produtos: até 120 dias

De 30 a 240 dias
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Tabela 9.09 – Fontes de financiamento – Agricultura Empresarial: comercialização

Linha FEE - Financiamento para Estocagem de Produ-
tos Agropecuários

FGPP - Financiamento para Garantia de Preços ao 
Produtor

Beneficiários

Produtores rurais (PF e PJ), inclusive avicultores 
de corte e suinocultores independentes (não in-
tegrados), suas cooperativas e produtores de se-
mentes registrados no MAPA.

Cooperativas de Produtores Rurais nas ativida-
des de beneficiamento ou industrialização, bene-
ficiadores, agroindústrias, cerealistas, aviculto-
res de corte e suinocultores independentes (não 
integrados)

Finalidade

Financiar a estocagem de produtos NÃO ABRAN-
GIDOS pela PGPM, oriundos de produção pró-
pria, para venda futura em melhores condições 
de mercado.

Proporcionar recursos financeiros aos beneficiá-
rios para permitir aquisição de produtos agrope-
cuários diretamente de produtores rurais e suas 
associações ou cooperativas.

Fonte de  
Recursos

Controlados:  
MCR 6-2 – Obrigatório; 
Não Controlados:   
MCR 6-4 - Poupança-Ouro não equalizável.

MCR 6-2 – obrigatório;   
MCR 6-4 – não controlado.

Limites (R$) R$ 2 milhões por beneficiário

50% da capacidade anual de beneficiamento ou 
industrialização, respeitado o teto de R$ 2 mi-
lhões por produtor rural e por produto. Para as 
unidades de beneficiamento ou industrialização 
não vinculadas a cooperativas de produtores ru-
rais, o valor do crédito fica, também, limitado a 
R$ 40 milhões.

Juros
Rec. Controlados: 5,50% a.a.  
 Rec. não controlados: taxa efetiva – divulgada 
na Agência de Notícias

Rec. Controlados: 5,5% a.a.  
 Rec. não controlados: taxa efetiva – divulgada 
na Agência de Notícias

Prazo/Forma de 
Pagamento Até 180 dias Até 240 dias, dependendo do produto
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Tabela 9.10 – Fontes de financiamento – Agricultura Empresarial: comercialização

Linha Crédito Agroindustrial
Beneficiários Indústrias, Agroindústrias, Exportadoras, Revendas e Cooperativas agropecuárias

Finalidade Comercialização, beneficiamento ou industrialização de produtos agropecuários de produtos e in-
sumos agropecuários.

Fonte de  
Recursos

Livres captados em LCA 
MCR 6-4 (não controlados)

Limites (R$) Não há
Juros Taxa prefixada

Prazo/Forma de 
Pagamento Até 720 dias



202

Tabela 9.11 – Fontes de financiamento – Agricultura Empresarial: investimento

Linha Pronamp BNDES Automático

Beneficiários Produtor rural, com renda bruta anual até 
R$ 1,6 milhão, entre outras condições Produtor rural, PF e PJ, Cooperativas e Associações

Finalidade Financiamento das despesas normais de 
investimento

Apoiar investimentos para implantação, ampliação, recu-
peração e modernização de ativos fixos em atividades 
agropecuárias, exceto: itens isolados que não constituam 
um projeto; máquinas e equipamentos importados; aqui-
sição de veículos leves (automóveis, caminhonetes e uti-
litários);  aquisição de animal para revenda.

Fonte de  
Recursos MCR 6-2 e  MCR 6-4 (controlado) BNDES

Limites (R$) R$ 350 mil Até R$ 20 milhões.
Juros 4,50% a.a. TJLP + taxa de juros

Prazo/Forma de 
Pagamento Até 8 anos, com carência de até 3 anos Máximo de 240 meses, com carência de até 6 meses
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Tabela 9.12 – Fontes de financiamento – Agricultura Empresarial: investimento

Linha Prodecoop Finame Rural PSI

Beneficiários Cooperativas agropecuárias e cooperados, 
quando utilizada a sistemática de cotas-partes Produtor rural, PF e PJ  e  Cooperativas

Finalidade

Incrementar a competitividade do complexo 
agroindustrial das cooperativas agropecuárias, 
por meio da modernização dos sistemas produti-
vos e de comercialização

Financiar a aquisição de máquinas e equipamen-
tos novos, de fabricação nacional, credenciados 
pelo BNDES e destinados ao setor agropecuário

Fonte de  
Recursos

BNDES  
MCR 6-4 (controlado) BNDES

Limites (R$) R$ 100 milhões R$ 1 Bilhão
Juros 5,5% a.a. 3,5% a.a.

Prazo/Forma de 
Pagamento

Mínimo de 30 meses e máximo de 12 anos, com 
carência de até 3 anos Até 120 meses, sem carência
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Tabela 9.13 – Fontes de financiamento – Agricultura Empresarial: investimento

Linha ABC – Programa para redução da emissão de gases de efeito estufa na 
agricultura Finame Agrícola

Beneficiários Produtor rural, PF e PJ e   
Cooperativas

Produtor rural, PF e PJ e  
Cooperativas

Finalidade

Recuperação de pastagens degradadas (ABC Recuperação); 
implantação de sistemas orgânicos de pro-
dução agropecuária (ABC Orgânico); 
implantação e melhoramento de sistemas de plan-
tio direto “na palha” (ABC Plantio Direto); 
implantação e melhoramento de sistemas de integração lavou-
ra- pecuária, lavoura-floresta, pecuária-floresta ou lavoura-pe-
cuária-floresta e de sistemas agroflorestais (ABC Integração); 
Implantação, manutenção e melhoramento do manejo de flo-
restas comerciais, inclusive aquelas destinadas ao uso in-
dustrial ou à produção de carvão vegetal (ABC Florestas); 
adequação ou regularização das propriedades rurais perante a legislação 
ambiental, inclusive recuperação da reserva legal, de áreas de preserva-
ção permanente, recuperação de áreas degradadas e implantação e me-
lhoramento de planos de manejo florestal sustentável (ABC Ambiental); 
implantação, manutenção e melhoramento de sistemas de trata-
mento de dejetos e resíduos oriundos de produção animal para ge-
ração de energia e compostagem (ABC Tratamento de Dejetos); 
implantação, melhoramento e manutenção de florestas de dendezei-
ro, prioritariamente em áreas produtivas degradadas (ABC Dendê); 
estímulo ao uso da fixação biológica do nitrogênio (ABC Fixação).

Financiar a aquisição 
de máquinas e equipa-
mentos novos, de fa-
bricação nacional, cre-
denciados pelo BNDES 
e destinados ao setor 
agropecuário
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Fonte de  
Recursos

BNDES   
MCR 6-4 (controlado) BNDES/Finame

Limites (R$) R$ 3 milhões, quando se tratar de financiamento para implantação de 
florestas comerciais e     R$ 1 milhão para os demais itens. R$ 20 milhões

Juros 5% a.a. TJLP + taxa de juros

Prazo/Forma de 
Pagamento

Implantação de viveiros de mudas flores-
tais: até 5 anos, incluídos até 2 anos de carência.  
Adequação do sistema de agricultura orgânica e à recuperação de pastagens 
e de sistemas de integração produtivos: até 8 anos, com carência de até 3 anos.  
Implantação e manutenção de florestas comerciais e produ-
ção de carvão vegetal: até 12 anos, com carência de até 8 anos. 
Projetos para recomposição e manutenção de áreas de preservação per-
manente ou de reserva legal: até 15 anos, incluídos até 1 anos de carência. 
Projetos para implantação e manutenção de florestas de dendezeiro: até 
12 anos, incluídos até 6 anos de carência. Demais projetos: até 10 anos, 
incluídos 5 anos de carência.

Até 90 meses
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Tabela 9.14 – Fontes de financiamento – Agricultura Empresarial: investimento

Linha Moderfrota Moderinfra

Beneficiários Produtor rural, PF e PJ e Cooperativas Produtor rural, PF e PJ e   
Cooperativas

Finalidade

Aquisição financiada, isoladamente ou não de: 
 itens usados, adquiridos em Distribuido-
ra Autorizada cadastrada no BNDES, re-
visados e com certificado de garantia 
emitido por Concessionário Autorizado; 
 tratores, com idade máxima de 8 anos; 
colheitadeiras, com idade máxima de 10 anos, isola-
das ou associadas com suas plataformas de corte; 
 pulverizadores autopropelidos, montados 
ou de arrasto, com tanques acima de 2.000 
(dois mil) litros e barras de 18 metros ou mais; 
 plantadeiras acima de 9 linhas; e 
 semeadoras acima de 15 linhas, com idade má-
xima de 5 anos.

Apoiar o desenvolvimento da agropecuária irri-
gada sustentável, ampliar a capacidade de ar-
mazenamento e proteger a fruticultura em regi-
ões de clima temperado e apoiar a  construção e 
ampliação das instalações destinadas a guarda 
de máquinas e implementos agrícolas e a esto-
cagem de insumos agrícolas .

Fonte de  
Recursos

BNDES/Finame 
MCR 6-4 (controlado)

BNDES/Finame 
MCR 6-4 (controlado)
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Limites (R$)
Equipamentos para preparo, secagem e 
beneficiamento de café: R$ 40.000,00; 
Demais: não há teto

R$ 1,3 milhão por beneficiá-
rio, em empreendimentos individuais.  
R$ 4 milhões para empreendimento coletivo, res-
peitado o teto individual

Juros 5,5% a.a.
3,5% a.a., quando se tratar de financiamento des-
tinado a itens inerentes a sistemas de irrigação. 
5,5% a.a para os demais itens

Prazo/Forma de 
Pagamento Até 4 anos. Até 12 anos, com carência de até 3 anos
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Tabela 9.15– Fontes de financiamento – Agricultura Empresarial: investimento

Linha Investimento Agropecuário Tradicional – 
Maquinaria e Veículos

FCO Rural – Programa de Financiamento para Redução 
de Emissão de Gases de Efeito Estufa na Agropecuária 

(Programa ABC)

Beneficiários Produtor rural, PF e PJ 
Cooperativas

Produtor rural, PF e PJ, 
Cooperativas

Finalidade

Financiamento de máquinas novas,  equi-
pamentos e implementos agrícolas no-
vos, cabines de tratores  novos, camione-
tas de carga, caminhões e motocicletas, 
chassis e carrocerias de caminhões, em-
barcações e aeronaves novas e recupe-
ração ou reforma.

Financiamento de investimentos, de custeio agrícola, de 
custeio associado a projeto de investimento e de servi-
ços e custos relacionados à regularização ambiental e 
fundiária dos imóveis rurais e à implantação de sistemas 
produtivos e tecnologias voltadas à mitigação da emis-
são de gases causadores de efeito estufa.

Fonte de  
Recursos

MCR  6-2 (controlado) 
MCR-6-4  (não controlado) FCO

Limites (R$) R$ 350 mil (controlado)  
Recursos não controlados: não há teto Até R$ 20 milhões.

Juros
Rec. Controlados: 5,5% a.a. 
 Rec. não controlados: taxa prefixada, divul-
gada no Caderno Indicadores Financeiros.

4,12%
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Prazo/Forma de 
Pagamento

Rec. Controlados: Colheitadeiras no-
vas e suas plataformas novas e pul-
verizadores autopropelidos novos: 
mínimo de 2 anos e máximo de 8 
anos, com carência de até 6  meses.  
Tratores e implementos novos e 
equipamentos para preparo, seca-
gem e beneficiamento de café no-
vos: mínimo de 2 anos e máximo de 6 
anos, com carência de até 6 meses. 
Máquinas e equipamentos para irrigação 
ou armazenagem: mínimo de 2 anos e máxi-
mo de 12 anos, com carência de até 3 anos.  
Demais: mínimo de 2 anos e máximo de 
5 anos, com carência de até 6 meses   
Rec. Não controlados: mínimo de 30 dias 
e máximo de 3 anos, incluída carência de 
até 6 meses.

Florestamento e reflorestamento 
I – essências para serrarias e laminação: até 20 anos, 
com carência de até 10 anos; II – essências para fins 
energéticos ou celulose: até 15 anos, com carência de 
até 8 anos; III – projetos de regularização e recuperação 
de áreas de reserva legal e de preservação permanen-
te degradadas, por meio de exploração florestal madei-
reira ou não madeireira: até 20 anos, com carência de 
até 12 anos; b) implantação de sistemas agroflorestais 
e de culturas permanentes de seringueira, erva-mate, 
pequi e castanha-do-brasil, mangaba, baru, araticum, 
cagaita, faveiro, cupuaçu, açaí, dentre outras, para 
aproveitamento fitoterápico, alimentar e energético: até 
15 anos, com carência de até 8 anos; c)  adubação, 
correção do solo e formação e reforma de pastagens: 
até 12 anos, com carência de até 3 anos; d) máquinas 
e equipamentos: até 10 anos, com carência de até 3 
anos; e) aquisição de bovinos, machos e fêmeas, pa-
drão precoce a serem terminados: até 18 meses, inclu-
ído o período de carência de até 6 meses, com fixação 
do cronograma de reembolso às épocas de obtenção 
das respectivas receitas; f) demais investimentos: até 
12 anos, incluído o período de carência de até 3 anos; 
g) custeio associado a projeto de investimento: até 3 
anos, com carência de até 1 ano; h) custeio agrícola 
I até 2 anos; II – quando se tratar de primeiro custeio em 
projeto de transição da agricultura convencional para a 
agroecológica, o financiamento para custeio pode ser 
incluído como verba de investimento, observado o prazo 
máximo de até 6 anos.
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Tabela 9.16 – Fontes gerais de financiamento à atividade florestal

Linhas de 
Financiamento

FCO Rural - FCO/ABC (Agricultura de Baixo 
Carbono) PRONAF Floresta

Modalidade Programa ABC para Conservação da Natureza Programa Florestal

Agente Financeiro Banco do Brasil Banco do Brasil, Banco da Amazônia, Banco do 
Nordeste, BNDES, outros2

Finalidade

Financiar investimentos, custeio agrícola, custeio 
associado a projeto de investimento, serviços e 
custos relacionados à regularização ambiental e 
fundiária, destinados a: manejo florestal susten-
tável; florestamento e reflorestamento para fins 
energéticos e madeireiros; sistemas agroflores-
tais; recuperação de áreas de RL, APP e demais 
áreas degradadas; projetos de sequestro de 
carbono e de redução de emissão de gases de 
efeito estufa; viveiros regionais; implantação de 
culturas permanentes de seringueira, erva-mate, 
pequi, castanha-do-brasil e demais espécies na-
tivas para aproveitamento fitoterápico, alimentar 
e energético; certificação de projetos florestais e 
de sistemas de gestão ambiental; produção de 
alimentos associados a práticas ecologicamente 
sustentáveis.

Financiar investimento em: sistemas agroflores-
tais; enriquecimento de áreas florestais com o 
plantio de uma ou mais espécies florestais na-
tivas do bioma; exploração extrativista ecologi-
camente sustentável; plano de manejo e manejo 
florestal; recomposição e manutenção de APP 
e RL e recuperação de áreas degradadas; en-
riquecimento de áreas que já apresentam cober-
tura florestal diversificada, com o plantio de uma 
ou mais espécies florestais, nativa do bioma; 
Para as operações florestais de investimento, na 
hipótese de prever a utilização de recursos para 
custeio ou capital de giro associado ao investi-
mento, o valor do crédito não pode exceder 35% 
do valor total do projeto (MCR 10.128).



211

Beneficiários

Produtores rurais (PF ou PJ) e suas cooperativas 
e associações (equipara-se a produtor rural a 
pessoa jurídica que se dedica a atividades flo-
restais e que tem no seu contrato social a descri-
ção dessa atividade)

Agricultores e produtores rurais, inclusive os en-
quadrados nos Grupos “A”, “A/C” e “B”, median-
te algumas condições específicas listadas no 
MCR (item 10.2).

Base/Teto por 
beneficiário

Até R$ 20 milhões, por tomador (grupo empresa-
rial, agropecuário, cooperativa ou associação). 
Até R$15 mil, por empreendedor individual. In-
vestimento fixo ou semifixo: de 70% a 100% do fi-
nanciamento proposto, dependendo do porte do 
beneficiário e da localização do empreendimen-
to. Custeio associado ao projeto de investimento: 
até 30% do valor do investimento.

Até R$ 35 mil, quando destinados exclusivamente 
para projetos agroflorestais, exceto para benefici-
ários enquadrados nos Grupos “A”, “A/C” e “B”; 
Até R$25 mil, para as demais finalidades; Até R$ 
15 mil, para beneficiários enquadrados nos Gru-
pos “A”, “A/C” e “B” (MCR  10.7.1).

Taxa de Juros

Custeio: mini: 5%a.a., pequeno: 6,75%a.a., pe-
queno-médio: 7,25%a.a., médio: 7,25%a.a., gran-
de: 8,5%a.a. Operações florestais destinadas à 
regularização e à recuperação de áreas de RL 
degradadas (Lei 11.775/2008, art. 44): 4%a.a. 
Investimento e custeio associado (independen-
te do porte): operações contratadas de 1°/7 a 
31/12/2013: 4,12%a.a. Bônus de adimplência: 
15% sobre os encargos financeiros, exceto nas 
operações florestais destinadas à regularização e 
à recuperação de áreas de RL degradadas.

1% a.a.
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Prazo de reembol-
so e carência

Investimento -  florestamento e reflorestamento 
(serraria e laminação): até 20 anos e carência de 
até 10 anos; reflorestamento para fins energé-
ticos: até 15 anos, incluída a carência de até 8 
anos;  projetos de recuperação de áreas de RL 
e APP degradadas, com aproveitamento florestal 
madeireiro ou não madeireiro: até 20 anos, com 
carência de 12 anos; sistemas agroflorestais e 
culturas permanentes de seringueira, erva-mate, 
pequi, castanha-do-brasil, mangaba, baru, ara-
ticum, cagaita, faveiro, cupuaçu e açaí: até 15 
anos, carência de até 8 anos. Custeio associado 
ao projeto de investimento: até 3 anos e carência 
de até 1 ano. Custeio agrícola: até 2 anos.

Projetos de sistemas agroflorestais: reembolso 
em até 20 anos, com carência de 12 anos; De-
mais projetos: reembolso em até 12 anos, com 
carência limitada a 8 anos.

Garantias
Hipoteca; aval ou fiança; alienação fiduciária; 
penhor florestal, agrícola, pecuário, mercantil 
e cedular.

Livre convenção entre o financiado e o financia-
dor. Quando a operação é realizada com risco 
do FNO, FCO e do FNE, exige-se somente a ga-
rantia pessoal do proponente, sendo admitido o 
uso de contratos coletivos para os agricultores 
que manifestarem essa intenção (MCR 10.1.8 e 
MCR 10.1.9).

Abrangência Região Centro-Oeste: Goiás, Mato Grosso, Mato 
Grosso do Sul, Distrito Federal. Nacional
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Tabela 9.16 – Fontes gerais de financiamento à atividade florestal (continuação)

Linhas de 
Financiamento BNDES Florestal BNDES - Programa Fundo Clima

Modalidade Programa Florestal Subprograma Combate a Desertificação

Agente Financeiro Operações diretas: BNDES; Operações indire-
tas: instituições financeiras credenciadas1

Operações diretas: BNDES; Operações indire-
tas: instituições financeiras credenciadas1

Finalidade

Financiar plantio de espécies florestais para fins 
energéticos: suprimento de madeira à cadeia 
produtiva de ferro-gusa, ferroligas, produtos ce-
râmicos e cal; Financiamento ao manejo flores-
tal de áreas nativas (exceto na Mata Atlântica), 
incluindo extração, beneficiamento, transporte e 
comercialização de produtos florestais; Financia-
mento a reflorestamento, com espécies florestais 
nativas, para fins de conservação e recuperação 
de áreas degradadas ou convertidas, inclusive 
APP e RL; Financiamento de fomento florestal.

Restaurar biomas: implantação e expansão de vi-
veiros de mudas florestais para fins de recupera-
ção de APP, RL, UC, RPPN, assentamentos e ter-
ras indígenas; Certificação de viveiros de mudas 
florestais; certificação de sementes; aquisição e 
plantio de mudas; Atividades Produtivas Susten-
táveis: produção de frutos, fibras e madeiras nati-
vas; Máquinas e equipamentos novos, produzidos 
no País, credenciados pelo BNDES; Construção 
e modernização de benfeitorias e de instalações 
na propriedade rural; Treinamentos e cursos de 
capacitação profissional associados aos projetos; 
serviços de monitoramento, georreferenciamento 
e prevenção de incêndio; implantação e recupe-
ração de cercas e aceiros.

Beneficiários PJ de direito privado e público, empresários indi-
viduais, associações e fundações.

Produtores rurais e suas cooperativas; PJ de di-
reito público (estados, municípios, Distrito Fede-
ral, entidades da administração pública indireta); 
empresários individuais, empresas com sede e 
administração no País.
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Base/Teto por 
beneficiário Valor mínimo por beneficiário: R$ 1 milhão. Valor mínimo das operações diretas é de R$ 5 

milhões.

Taxa de Juros

Operações diretas: Taxa de juros longo prazo 
(TJLP) + Remuneração do BNDES + Taxa de ris-
co de crédito; Operações indiretas: TJLP + Re-
muneração do BNDES + Taxa de intermediação 
financeira + Remuneração da instituição finan-
ceira credenciada.

Operações diretas: Custo Financeiro (1,6% a.a.) 
+ Remuneração do BNDES (0,9% a.a.) + Taxa 
de risco de crédito (até 4,18% a.a.); Operações 
indiretas: Custo financeiro (1,6% a.a.) + Remune-
ração do BNDES (0,9% a.a.) + Taxa de interme-
diação financeira (0,5% a.a.) + Remuneração da 
instituição financeira (até 3,0% a.a., sendo nego-
ciada entre a instituição e o cliente).

Prazo de reembol-
so e carência

Financiamento de plantio de espécies florestais 
para fins energéticos: reembolso em até 11 anos; 
Manejo florestal, reflorestamento de áreas de-
gradadas ou convertidas: reembolso em até 15 
anos; Os prazos de carência e de amortização 
são definidos conforme espécies e modelo de 
exploração do projeto financiado.

Até 12 anos, incluído período de carência de no 
mínimo 1 mês, que terminará em até 6 meses 
após a data de entrada em operação comercial 
do empreendimento, não ultrapassando 8 anos.

Garantias
Hipoteca; penhor; propriedade fiduciária; fiança; 
aval; vinculação em garantia ou cessão sob a 
forma de Reserva de Meios de Pagamento.

Para apoio direto: definidas na análise da opera-
ção; Para apoio indireto: negociadas entre a ins-
tituição financeira credenciada e o cliente.

Abrangência Nacional Nacional
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Tabela 9.16 – Fontes gerais de financiamento à atividade florestal (continuação)

Linhas de 
Financiamento BNDES PRONAMP INVESTIMENTO BNDES PROPFLORA

Modalidade Programa Bens e Serviços Programa de Plantio Comercial e Recuperação de Florestas

Agente Financeiro
Operações diretas: BNDES; Opera-
ções indiretas: instituições financeiras 
credenciadas1

Operações diretas: BNDES; Operações indiretas: institui-
ções financeiras credenciadas1

Finalidade

Buscar promover o desenvolvimento das 
atividades rurais dos médios produto-
res e proporcionar o aumento da renda 
e a geração de empregos no campo. 
Abertura de crédito fixo destinado ao fi-
nanciamento das despesas normais de 
investimento.

Financiar a implantação e manutenção de florestas desti-
nadas ao uso industrial; Recomposição e manutenção de 
APP e RL; Implantação e manutenção de espécies flores-
tais para a produção de madeira destinada à queima no 
processo de secagem de produtos agrícolas; Implanta-
ção de projetos silvipastoris (pecuária consorciada com 
floresta) e agroflorestais (agricultura consorciada com 
floresta), com a finalidade de contribuir para a redução 
do déficit existente no plantio de árvores utilizadas como 
matérias-primas pelas indústrias; Incrementar a diversi-
ficação das atividades produtivas no meio rural, redu-
zindo a migração do homem rural para as cidades, ge-
rando emprego e renda descentralizadas e contribuindo 
para a preservação das florestas nativas e ecossistemas 
remanescentes.
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Beneficiários

Produtor rural (proprietário, posseiro, arren-
datário ou parceiro; que tenha, no mínimo, 
80% de sua renda originária da atividade 
agropecuária ou extrativa vegetal; tenha 
renda bruta anual de até R$ 1,6 mil).

Produtores rurais (PF ou PJ) e cooperativas de produto-
res rurais.

Base/Teto por 
beneficiário

Até R$ 350 mil por beneficiário, por ano 
agrícola.

Nível de participação de até 100% do item financiado, 
podendo chegar até R$ 150 mil.

Taxa de Juros 4,5%a.a. Taxa de juros varia conforme o convênio firmado com 
cada empresa.

Prazo de reembol-
so e carência

Investimento semifixo: até 6 anos inclu-
ídos a carência de até 3 anos; Investi-
mento fixo: até 8 anos incluídos até 3 
anos de carência.

Até 144 meses, incluída a carência de até 96 meses, nos 
projetos de implantação e manutenção de florestas desti-
nadas ao uso industrial; e de 12 meses nos projetos para 
recomposição e manutenção de APP e RL. A periodici-
dade de pagamento será semestral ou anual.

Garantias Negociadas entre a instituição financeira 
credenciada e o cliente.

Alienação fiduciária dos bens financiados; Alienação fi-
duciária e/ou Hipoteca de bem imóvel; Avalistas; Outras, 
a critério do banco.

Abrangência Nacional Nacional
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Tabela 9.16 – Fontes gerais de financiamento à atividade florestal (continuação)

Linhas de 
Financiamento FCO Rural - FCO/ABC (Agricultura de Baixo Carbono) FNO Biodiversidade

Modalidade Programa ABC de Integração Lavoura-Pecuária-Floresta Programa de Apoio a Empreendimentos 
Sustentáveis

Agente 
Financeiro Banco do Brasil Banco da Amazônia S.A.

Finalidade

Financiar investimento, custeio agrícola, custeio associado 
a projeto de investimento, serviços e custos relacionados à 
regularização ambiental e fundiária, destinados a: plantio 
de florestas e culturas de cobertura do solo, implantação 
de sistemas de integração lavoura-floresta, pecuária-flo-
resta, lavoura-pecuária-floresta, aquisição de sementes e 
mudas; construção e modernização de benfeitorias e ins-
talações destinadas à produção nos sistemas de integra-
ção; aquisição de máquinas e equipamentos associados 
ao projeto de integração objeto do financiamento; despe-
sas relacionadas à elaboração de projeto técnico e o ge-
orreferenciamento; despesas com regularização fundiária 
e adequação ambiental da propriedade rural; Assistência 
técnica até a fase de maturação do projeto; Custeio asso-
ciado ao investimento.

Viabilizar empreendimentos de manejo 
florestal, reflorestamento, sistemas agro-
florestais, sistemas silvipastoris, serviços 
ambientais, plantas medicinais e aromá-
ticas, proteção e recuperação de manan-
ciais, por meio de financiamento a: aquisi-
ção isolada de matérias-primas e insumos; 
custeio não associado a investimento fixo  
para aquisição de produtos necessários 
à formação ou manutenção de estoque; e 
para empreendimentos de grande impor-
tância para o desenvolvimento sustentável; 
custeio isolado para reflorestamento, sis-
temas agroflorestais e silvipastoris e plano 
de manejo florestal sustentável.
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Beneficiários

Produtores rurais (PF ou PJ) e suas cooperativas e asso-
ciações (equipara-se a produtor rural a pessoa jurídica 
que se dedica a atividades florestais e que possui no seu 
contrato social a descrição dessa atividade).

PF e PJ de direito privado do setor rural, in-
clusive empresas individuais, associações 
e cooperativas; populações tradicionais da 
Amazônia não contempladas pelo Pronaf 
(extrativistas, povos indígenas, quilombolas, 
ribeirinhos, pescadores artesanais, etc.)

Base/Teto por 
beneficiário

Até R$ 20 milhões por grupo tomador. Até R$ 15 mil, por 
empreendedor individual. Investimento fixo ou semifixo: 
de 70% a 100% do financiamento proposto, dependendo 
do porte do beneficiário e da localização do empreendi-
mento. Custeio isolado: de 70 a 100% e Custeio associa-
do: até 30% do valor do investimento, dependendo do 
porte e localização da empresa.

Teto: máximo de 70% da disponibilidade fi-
nanceira do empreendimento; Investimento 
fixo ou semifixo: observar valor teto, limitado 
a 80% e 100% do valor do financiamento, 
dependendo do porte do beneficiário; In-
vestimento misto: observar valor teto e as 
seguintes situações: custeio/ comercializa-
ção associados ao investimento: limitado a 
40% do financiamento total, podendo ser 
elevado a 80%, desde que justificado; In-
vestimento fixo: entre 70% e 100% do valor 
financiado, conforme a região de localiza-
ção e do porte do beneficiário; Custeio e co-
mercialização isolados (observar valor teto): 
mini: até R$ 160mil; pequeno: até R$ 1,33  
milhões; médio: até R$ 6,5 milhões; grande: 
até R$ 10 milhões.
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Taxa de Juros

Custeio: mini: 5% a.a., pequeno: 6,75% a.a., pequeno-
-médio: 7,25% a.a., médio: 7,25% a.a., grande: 8,5% a.a. 
Operações florestais destinadas à regularização e à re-
cuperação de áreas de RL degradadas (Lei 11.775/2008, 
art. 44): 4% a.a. Investimento e custeio associado (inde-
pendente do porte): operações contratadas de 1°/7 a 
31/12/2013: 4,12%a.a.

Operações de investimento ou investimen-
to misto contratadas no período de 1°/7 
a 31/12/2013, com a finalidade de inves-
timento, inclusive com custeio ou capi-
tal de giro associado: 4,12%a.a. (Bônus 
de adimplência: 15% sobre os encargos 
financeiros).

Prazo de reem-
bolso e carência

Investimento: até 12 anos, incluído período de carência 
de até 3 anos; Custeio associado a projeto de investi-
mento: até 3 anos e carência de até 1 ano; Máquinas e 
equipamentos: até 10 anos, incluído período de carência 
de até 3 anos.

Investimento fixo ou misto: até 20 anos, 
com carência de até 12 anos; Investimento 
semifixo: até 10 anos, com carência de até 
6 anos; Custeio ou comercialização: até 2 
anos.

Garantias Hipoteca; aval ou fiança; alienação fiduciária; penhor flo-
restal, agrícola, pecuário, mercantil e cedular.

Hipoteca; aval ou fiança; alienação fiduciá-
ria; penhor florestal dos produtos madeirei-
ros (o qual pode ser estendido por período 
suficiente para cobrir o prazo das opera-
ções de crédito), agrícola, pecuário, mer-
cantil e cedular.

Abrangência Região Centro-Oeste: Goiás, Mato Grosso, Mato Grosso 
do Sul, Distrito Federal. Região Norte do Brasil.
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Tabela 9.16 – Fontes gerais de financiamento à atividade florestal (continuação)

Linhas de 
Financiamento FNO Biodiversidade FNO Amazônia Sustentável

Modalidade Programa de Apoio à Regularização e Recupera-
ção de Áreas de RL e APP Degradadas Programa Amazônia Sustentável

Agente 
Financeiro Banco da Amazônia S.A. Banco da Amazônia S.A.

Finalidade

Viabilizar reflorestamento, sistemas agroflorestais e 
demais atividades sustentáveis para a regularização 
e recuperação de áreas de RL (incentivo à adoção 
de alternativas de uso econômico sustentável da ter-
ra), por meio de financiamento a: Investimento fixo 
ou semifixo; Investimento misto: investimento fixo ou 
semifixo mais custeio; custeio isolado.

Viabilizar empreendimentos do segmento indus-
trial de transformação de produtos florestais ma-
deireiros e não madeireiros (oriundos do manejo 
florestal, reflorestamento e recuperação de áreas 
alteradas), por meio de financiamento a: investi-
mento fixo ou semifixo; investimento misto (custeio 
e comercialização associado ao investimento fixo 
ou semifixo) para implantação e reforma de empre-
endimentos; custeio e comercialização associados 
ao investimento fixo ou semifixo  para aquisição de 
matéria-prima e produtos necessários à formação 
de estoque e para empreendimentos considera-
dos de grande importância para o desenvolvimen-
to sustentável da região.
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Beneficiários

PF e PJ de direito privado do setor rural, inclusive 
empresas individuais, associações e cooperativas; 
populações tradicionais da Amazônia não contem-
pladas pelo Pronaf (extrativistas, povos indígenas, 
quilombolas, ribeirinhos, pescadores artesanais, 
etc.)

PF e PJ de direito privado, inclusive empresas 
individuais, associações e cooperativas, que se 
dediquem a empreendimentos rurais, empresas 
públicas não dependentes de transferências finan-
ceiras do Poder Público.

Base/Teto por 
beneficiário

Teto:  máximo de 70% da disponibilidade financei-
ra do empreendimento; Investimento fixo ou semi-
fixo: observar valor teto, limitado a 80% e 100% do 
valor do financiamento, dependendo do porte do 
beneficiário;   Investimento misto: observar valor 
teto e os seguintes limites: custeio/comercializa-
ção associados ao investimento: limitado a 40% do 
financiamento total, podendo ser elevado a 80%, 
desde que justificado; investimento fixo: entre 70% 
e 100% do valor financiado, conforme a região 
de localização do empreendimento e o porte do 
beneficiário; Custeio isolado (além de observar o 
teto): mini: até R$ 160mil; pequeno: até R$ 1,33  
milhões; médio: até R$ 6,5 milhões; grande: até R$ 
10 milhões.

Teto: máximo de 70% da disponibilidade financei-
ra do empreendimento. Investimento misto: obser-
var valor teto e os seguintes limites: para custeio e 
comercialização: limitado a 40% do financiamento 
total, podendo ser elevado a 80%, desde que justi-
ficado; investimento fixo: entre 70% e 100% do va-
lor financiado, conforme a localização e o porte do 
empreendimento; Custeio e comercialização não 
associados ao investimento fixo: observar valor 
teto, limites de R$ 160 mil e de R$ 10 milhões, con-
forme a localização e o porte do empreendimento; 
Investimento fixo: observar o teto, limites entre 70% 
e 100% do valor do financiamento, dependendo 
da localização e o porte do empreendimento.
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Taxa de Juros

Operações de investimento ou investimento misto 
contratadas no período de 1°/7 a 31/12/2013, com 
a finalidade de investimento, inclusive com custeio 
ou capital de giro associado: 4,12% a.a. (Bônus de 
adimplência: 15% sobre os encargos financeiros). 
Operações destinadas a custeio isolado: 4% a.a., 
sem bônus de adimplência.

Operações de investimento ou investimento misto 
contratadas no período de 1ª/7 a 31/12/2013, com 
a finalidade de investimento, inclusive com custeio 
ou capital de giro associado: 4,12% a.a. (Bônus 
de adimplência: 15% sobre os encargos financei-
ros). Operações de custeio isolado destinadas à 
recuperação de APP e RL: 4% a.a., sem bônus de 
adimplência.

Prazo de re-
embolso e 
carência

Investimento fixo ou misto: até 20 anos, com carên-
cia de até 12 anos; Investimento semifixo: até 10 
anos, com carência de até 6 anos.

Investimento fixo ou misto: até 20 anos, com ca-
rência de até 12 anos; Investimento semifixo: até 
10 anos, com carência de até 6 anos; Custeio ou 
comercialização: até 2 anos.

Garantias

Hipoteca; aval ou fiança; alienação fiduciária; pe-
nhor florestal dos produtos madeireiros (o qual 
pode ser estendido por período suficiente para co-
brir o prazo das operações de crédito), agrícola, 
pecuário, mercantil e cedular.

Hipoteca; aval ou fiança; alienação fiduciária; 
penhor mercantil e cedular; máquinas e equipa-
mentos, títulos, ações, direitos creditórios, direitos 
emergentes de concessão, de contas bancárias.

Abrangência Região Norte do Brasil. Região Norte do Brasil.
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Tabela 9.16 – Fontes gerais de financiamento à atividade florestal (continuação)

Linhas de 
Financiamento PRONAF Agroindústria BNDES Meio Ambiente

Modalidade Programa Agroindústria Programa de Apoio a Investimentos em Meio 
Ambiente

Agente 
Financeiro

Banco do Brasil, Banco da Amazônia, Banco do 
Nordeste, BNDES, Outros2

Operações diretas: BNDES; Operações indiretas: 
instituições financeiras credenciadas1

Finalidade

Financiar investimento, inclusive em infraestrutura, 
que visem ao beneficiamento, ao processamento e 
à comercialização de produtos florestais, do extra-
tivismo, de produtos artesanais e da exploração de 
turismo rural, incluindo-se a: implantação de peque-
nas e médias agroindústrias, isoladas ou em forma 
de rede; ampliação, recuperação ou modernização 
de unidades agroindustriais de beneficiários do 
Pronaf já instaladas e em funcionamento; Capital 
de giro associado, limitado a 35% do financiamento 
para investimento.

Financiamento da recuperação de passivos am-
bientais; recuperação de APP e RL degradadas; 
recuperação de áreas sujeitas a erosões e voço-
rocas; Ecoeficiência: substituição de combustí-
veis fósseis por fontes renováveis; tecnologia mais 
limpa; conservação de ecossistemas e biodiver-
sidade (recuperação de matas ciliares, controle 
de erosão, pesquisa de fármacos e cosméticos); 
MDL: estudo de viabilidade, elaboração do projeto, 
PDD e processo de validação e registro; Planeja-
mento e gestão: certificações ambientais, estudos 
de impacto ambiental e as respectivas ações de 
prevenção e mitigação; recuperação de passivos 
ambientais: recuperação de áreas degradadas, 
mineradas ou contaminadas, como: derramamen-
to de óleo e graxas, percolação de substâncias, 
lençol freático contaminado.

 ‒ Com o plano de manejo 
florestal sustentável;
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Beneficiários

Agricultores e produtores rurais, inclusive os en-
quadrados nos Grupos “A”, “A/C” e “B”, suas co-
operativas e associações e empreendimentos ru-
rais (MCR, item 10.6.2).

Empresas com sede e administração no País; em-
presários individuais; associações e fundações; 
PJ de direito público.

Base/Teto por 
beneficiário

Até R$ 130 mil, por beneficiário; Até R$ 300 mil, para 
empreendimentos familiar rural - PJ, observado o li-
mite de R$ 130 mil por sócio; Até R$ 30 milhões, para 
associações e cooperativas - PJ, respeitando o limite 
individual de R$ 40 mil por associado.

Valor mínimo por beneficiário: R$ 10 milhões.

Taxa de Juros

1% a.a. para agricultores familiares ou para em-
preendimentos familiares em operações de até R$ 
10 mil ou, ainda, para cooperativas e associações 
com financiamentos de até R$ 1 milhão, limitado 
a R$ 10 mil por associado ativo; 2% a.a. para os 
demais casos.

Operações diretas: Taxa de juros longo prazo 
(TJLP) + Remuneração do BNDES + Taxa de ris-
co de crédito; Operações indiretas: TJLP + Re-
muneração do BNDES + Taxa de intermediação 
financeira + Remuneração da instituição financeira 
credenciada.

Prazo de re-
embolso e 
carência

Prazo de até 10 anos, incluída carência de até 3 
anos, podendo ser ampliada para até 5 anos.

Determinados em função da capacidade de pa-
gamento do empreendimento, da empresa ou do 
grupo econômico.

Garantias
Livre convenção entre o financiado e o financia-
dor, que deve ajustá-las de acordo com a natureza 
e o prazo do crédito (MCR 10.1.8 ).

Hipoteca; penhor; propriedade fiduciária; fiança; 
aval; vinculação em garantia ou cessão sob a for-
ma de Reserva de Meios de Pagamento ou de re-
ceitas de diversas origens.

Abrangência Nacional Nacional
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Tabela 9.16 – Fontes gerais de financiamento à atividade florestal (continuação)

Linhas de 
Financiamento BNDES Automático - Capital de giro associado BNDES PROGRAMA ABC

Modalidade Programa de Apoio a investimentos Programa Agricultura de Baixo Carbono
Agente 

Financeiro
Operações diretas: BNDES; Operações indiretas: 
instituições financeiras credenciadas1

Operações diretas: BNDES; Operações indiretas: 
instituições financeiras credenciadas1

Finalidade

Financiar o plantio de florestas em propriedades 
rurais de terceiros para produção de madeira para 
utilização industrial, estabelecendo parceria entre 
o produtor e a indústria. Apoio à implantação e à 
manutenção de florestas comerciais e recupera-
ção de RL e APP.

Financiar o plantio de florestas em propriedades 
rurais de terceiros para produção de madeira para 
utilização industrial, estabelecendo parceria entre 
o produtor e a indústria. Apoio à implantação e à 
manutenção de florestas comerciais e recupera-
ção de RL e APP.

Beneficiários Produtores rurais (PF e PJ). Produtores rurais (PF e PJ).
Base/Teto por 
beneficiário

Até R$ 10 milhões por beneficiário a cada 12 
meses. Até R$ 1 milhão por beneficiário na safra 2012/2013.

Taxa de Juros
Taxa de juros de longo prazo (TJLP) + remunera-
ção BNDES (0,9%a.a.) + remuneração do agente 
credenciado (negociável).

5%a.a.
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Prazo de reem-
bolso e carência

Prazo total: 96 meses; Carência: limitada a 6 me-
ses após o primeiro corte;

Implantação de viveiros de mudas florestais: até 
5 anos, incluídos até 2 anos de carência; Implan-
tação de sistema ILPF: até 8 anos com até 3 anos 
de carência; Implantação e manutenção de flores-
tas de dendezeiro: até 12 anos com até 6 anos de 
carência; Agricultura orgânica e recuperação de 
pastagens: até 8 anos com até 3 anos de carên-
cia; Implantação e manutenção de florestas co-
merciais: até 12 anos com até 8 anos de carência; 
APP e RL: até 15 anos com até 1 ano de carência; 
Demais financiamentos não enquadráveis nas se-
ções acima: até 10 anos, incluídos até 24 meses 
de carência.

Garantias Negociadas entre a instituição financeira creden-
ciada e o cliente.

Negociadas entre a instituição financeira creden-
ciada e o cliente.

Abrangência Nacional Nacional
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Tabela 9.16 – Fontes GERAIS de Financiamento à Atividade Florestal (continuação)

Linhas de 
Financiamento BNDES PSI FINAME RURAL PSI

Modalidade Programa Bens de Capital Programa de Sustentação do Investimento - PSI
Agente 

Financeiro
Operações diretas: BNDES; Operações indiretas: 
instituições financeiras credenciadas1 Banco do Brasil

Finalidade

Financiar a produção e aquisição isolada de máqui-
nas e equipamentos novos, de fabricação nacional, 
credenciados no BNDES, inclusive agrícolas e o ca-
pital de giro a eles associados; Aquisição de ônibus, 
caminhões, chassis, caminhões-trator, carretas, ca-
valos-mecânicos, reboques, semirreboques, incluí-
dos os tipo Dolly, tanques e afins, novos, de fabrica-
ção nacional e credenciados no BNDES; Aquisição 
de máquinas e equipamentos novos, de fabricação 
nacional, credenciados no BNDES, associados a 
projetos de investimento.

Financiar a aquisição de máquinas e equipamen-
tos novos, incluindo tratores, colheitadeiras e im-
plementos agrícolas, de forma isolada (Finame 
Rural PSI) ou no âmbito de projetos de investimen-
to (BNDES Rural PSI).

Beneficiários Micro, pequenas, médias e grandes empresas. Produtores rurais (PF ou PJ) e cooperativas de 
produtores rurais.
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Base/Teto por 
beneficiário

Valor mínimo de R$ 10 milhões, com limite de até 
1 bilhão por grupo econômico; Participação de 70 
a 100 % do BNDES nos itens financiáveis e pode 
variar de acordo com o porte da empresa.

Até R$1 bilhão por grupo econômico, consideran-
do as operações diretas e indiretas, em todo o sis-
tema financeiro e em todos os subprogramas do 
BNDES/Finame PSI. As propostas de operação de 
valor acima de R$ 10 milhões dependem de con-
sulta prévia ao Finame; Limite de financiamento 
para  PF e PJ (mini/micro, pequeno e médio por-
te): até 100%; Limite de financiamento para  PF e 
PJ  (médio-grande e grande porte): até 90%.

Taxa de Juros 3,5% a.a., exceto para veículos rodoviários, que 
terão uma taxa de 4%a.a.

Para operações contratadas a partir de 1/7/2013 a 
até 31/12/2013, considerar juros efetivos de 3,5% 
a.a.

Prazo de reem-
bolso e carência

Varia de 3 anos (incluídos de 3 ou 6 meses de 
carência) até 12 anos (incluídos 3 a 24 meses de 
carência).

Até 120 meses, sem carência.

Garantias

Varia de acordo com o enquadramento - BNDES 
Finem: aquisição dos bens de capital associada 
a projetos de investimento, com valor superior a 
R$ 10 milhões; BNDES Finame: aquisição de má-
quinas e equipamentos; BNDES Finame Agrícola: 
aquisição de máquinas e equipamentos agrícolas; 
BNDES Finame Leasing: aquisição de máquinas e 
equipamentos para operações de arrendamento 
mercantil.

Negociadas entre a instituição financeira creden-
ciada e o cliente.

Abrangência Nacional Nacional
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Tabela 9.16 – Fontes gerais de financiamento à atividade florestal (continuação)

Linhas de 
Financiamento PRONAF Agroecologia PRONAF ECO-Seringueira

Modalidade Programa Agroecologia Programa de Auxílio à Produção e Conservação
Agente 

Financeiro
Banco do Brasil, Banco da Amazônia, Banco do 
Nordeste, BNDES, Outros2

Banco do Brasil, Banco da Amazônia, Banco do 
Nordeste, BNDES, Outros2

Finalidade

Financiar sistemas de produção agroecológicos ou 
orgânicos, incluindo-se os custos relativos à implan-
tação e manutenção do empreendimento, mediante 
investimento em: sistemas agroecológicos de pro-
dução e sistemas orgânicos de produção.

Financiar investimento em silvicultura (produtos ma-
deireiros e não madeireiros); práticas conservacio-
nistas e de correção da fertilidade do solo; tecnologia 
de energia renovável (biomassa, miniusinas de bio-
combustíveis) e tecnologias ambientais (estação de 
tratamento de dejetos e efluentes, compostagem); 
culturas do dendê ou da seringueira.

Beneficiários

Agricultores e produtores rurais, inclusive os en-
quadrados nos Grupos “A”, “A/C” e “B”, mediante 
algumas condições específicas listadas no MCR 
(item 10.2).

Agricultores familiares.

Base/Teto por 
beneficiário

Até R$ 130 mil por beneficiário; Até R$ 500 mil, 
para operações coletivas de aquisição de máqui-
nas e implementos agropecuários e estruturas de 
armazenagem. O valor individual por agricultor 
fica limitado a R$ 130 mil;

Até R$ 80 mil, para projetos de investimento para 
implantação da cultura da seringueira, com cus-
teio associado para a manutenção da cultura até 
o quarto ano, respeitando o limite de    R$ 15 mil 
por hectare.
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Taxa de Juros
Operações de valor até R$ 10 mil, taxa de juros de 
1% a.a.; Operações de valor superior a R$ 10 mil, 
taxa de juros de 2%a.a.

Operações de valor até R$10 mil, taxa de juros de 
1% a.a.; Operações de valor superior a           R$ 
10 mil, taxa de juros de 2% a.a.

Prazo de reem-
bolso e carência

Até 10 anos, incluídos até 3 anos de carência, que 
poderá ser ampliada para até 5 anos.

Prazo de até 20 anos, incluída carência de até 8 
anos.

Garantias
Livre convenção entre o financiado e o financia-
dor, que deve ajustá-las de acordo com a nature-
za e o prazo do crédito (MCR 10.1.8 ).

Livre convenção entre o financiado e o financia-
dor, que deve ajustá-las de acordo com  a nature-
za e o prazo do crédito (MCR 10.1.8 ).

Abrangência Nacional Nacional
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Tabela 9.16 – Fontes gerais de financiamento à atividade florestal (continuação)

Linhas de 
Financiamento BNDES - Programa Fundo Clima BNDES - Programa Fundo Clima

Modalidade Subprograma Energias Renováveis Subprograma Carvão vegetal
Agente 

Financeiro
Operações diretas: BNDES; Operações indiretas: 
instituições financeiras credenciadas1

Operações diretas: BNDES; Operações indiretas: 
instituições financeiras credenciadas1

Finalidade
Implantação de projetos de geração de ener-
gia a partir da biomassa (exceto derivados da 
cana-de-açúcar)

Apoiar investimentos voltados para a melhoria da 
eficiência e sustentabilidade da produção de car-
vão vegetal: sistemas de carvoejamento, abran-
gendo fornos com rendimento gravimétrico acima 
de 35%; sistemas auxiliares de melhoria de efici-
ência energética; sistemas de recuperação, trata-
mento e aproveitamento energético.

Beneficiários

Produtores rurais (PF e PJ) e suas cooperativas; 
PJ de direito público (estados, municípios e Dis-
trito Federal, entidades da administração pública 
indireta); e empresas com sede e administração 
no País.

Empresas com sede e administração no País.

Base/Teto por 
beneficiário Valor mínimo de R$ 3 milhões. Valor mínimo de R$ 10 milhões.
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Taxa de Juros

Operações diretas: Custo Financeiro (5%a.a.) + 
Remuneração do BNDES (0,9%a.a.) + Taxa de 
risco de crédito (até 4,18%a.a.); Operações indi-
retas: Custo financeiro (5%a.a.) + Remuneração 
do BNDES (0,9%a.a.) + Taxa de intermediação fi-
nanceira (0,5%a.a.) + Remuneração da instituição 
financeira (até 3,0% a.a., sendo negociada entre a 
instituição e o cliente).

Operações diretas: Custo Financeiro (5%a.a.) + 
Remuneração do BNDES (0,9%a.a.) + Taxa de 
risco de crédito (até 4,18%a.a.); Operações indi-
retas: Custo financeiro (5%a.a.) + Remuneração 
do BNDES (0,9%a.a.) + Taxa de intermediação fi-
nanceira (0,5%a.a.) + Remuneração da instituição 
financeira (até 3,0%a.a., sendo negociada entre a 
instituição e o cliente).

Prazo de re-
embolso e 
carência

Até 15 anos, incluído período de carência, que ter-
minará em até 6 meses após a data de entrada 
em operação comercial do empreendimento, não 
ultrapassando 8 anos.

Até 15 anos, incluído período de carência, que ter-
minará em até 6 meses após a data de entrada 
em operação comercial do empreendimento, não 
ultrapassando 5 anos.

Garantias
Para apoio direto: definidas na análise da opera-
ção; Para apoio indireto: negociadas entre a insti-
tuição financeira credenciada e o cliente.

Para apoio direto: definidas na análise da opera-
ção; Para apoio indireto: negociadas entre a insti-
tuição financeira credenciada e o cliente.

Abrangência Nacional Nacional
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Tabela 9.16 – Fontes gerais de financiamento à atividade florestal (conclusão)

Linhas de 
Financiamento BNDES Automático - MPME Investimento

Modalidade Programa de Apoio a investimentos
Agente 

Financeiro Operações diretas: BNDES; Operações indiretas: instituições financeiras credenciadas1

Finalidade Financiar projetos de investimento, incluindo aquisição de equipamentos nacionais e o capital de giro 
associado, exceto em concorrências internacionais.

Beneficiários Micro, pequenas e médias empresas; PF residentes e domiciliadas no País, caracterizadas como pro-
dutor rural, para investimento no setor agropecuário.

Base/Teto por 
beneficiário Até 90% dos itens financiáveis.

Taxa de Juros Taxa de juros de longo prazo (TJLP) + remuneração BNDES (0,9%a.a.) + remuneração do agente cre-
denciado (negociável).

Prazo de reem-
bolso e carência

Os prazos de carência e total das operações serão definidos pela instituição financeira credenciada 
em função da capacidade de pagamento do empreendimento.

Garantias Negociadas entre a instituição financeira credenciada e o cliente.
Abrangência Nacional
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9.3. Cooperação Técnica Internacional

Uma ação de cooperação técnica internacional, uma das vertentes da 
cooperação para o desenvolvimento, pode ser caracterizada como uma 
intervenção temporária destinada a promover mudanças qualitativas e/
ou estruturais em um dado contexto socioeconômico, seja para sanar e/
ou minimizar problemas específicos identificados naquele âmbito, seja 
para explorar oportunidades e novos paradigmas de desenvolvimento. 
A materialização dessas mudanças dá-se por meio do desenvolvimento 
de capacidades técnicas de instituições ou de indivíduos. Essa capaci-
tação, por sua vez, poderá estar direcionada à apropriação de conhe-
cimentos por segmentos da população e ao aperfeiçoamento da ação 
finalística de instituições públicas e privadas, bem como a intervenções 
de desenvolvimento em áreas geográficas predeterminadas.

A cooperação internacional pode incluir, portanto, as seguintes atividades:

• Mesclar experiências externas com conhecimentos disponíveis no 
próprio país, gerando um produto novo;

• Acessar experiências bem-sucedidas localizadas em outros países 
(via ações bilaterais ou por redes de informação/conhecimento);

• Financiar projetos de caráter inovador, para a geração e dissemi-
nação de conhecimento e de “boas práticas”;

• Capacitar instituições nacionais públicas e da sociedade civil para 
o planejamento e execução de programas de desenvolvimento.

As instituições que buscam cooperação internacional e que são ele-
gíveis para assumir a posição de instituições executoras de projetos 
podem ser públicas (União, Estados, Municípios), do setor produtivo 
(associações, federações, conselhos e instituições com perfil asseme-
lhado), e da sociedade civil (organizações não governamentais e de-
mais instituições sem fim lucrativo).
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Empresas privadas não são elegíveis para apresentar, isoladamente, pro-
postas de projetos de cooperação técnica. Contudo, tais empresas podem 
participar de projetos de cooperação técnica internacional nos casos em 
que o produto da cooperação seja compartilhado com a sociedade, parti-
cularmente por intermédio de parcerias com instituições governamentais.

9.3.1. Cooperação Multilateral

Os organismos internacionais são organizações intergovernamentais, de 
Direito Público Internacional, com personalidade e capacidade jurídicas 
próprias, autonomia administrativa e financeira e mandato específico.

O elo entre os compromissos aprovados no nível multilateral e os sistemas 
administrativo e jurídico de um país dá-se quando o governo nacional, por 
força de tratados, acordos e convenções internacionais por ele assinados 
com os organismos internacionais e devidamente aprovados pelo Con-
gresso, formalmente compromete-se a observar normas internacionais e 
incorporar em seu planejamento interno metas globais de desenvolvimento.

A relação entre o governo brasileiro e os organismos internacionais segue 
procedimentos diferentes daqueles da cooperação bilateral. No âmbito 
dos programas multilaterais, o governo brasileiro negocia o atendimento de 
seus interesses no limite dos mandatos dos organismos internacionais. Na 
medida em que as demandas brasileiras forem compatíveis com os referi-
dos mandatos, a aprovação dos programas e projetos dependerá apenas 
da qualidade técnica das propostas e da disponibilidade de recursos.

Toda e qualquer iniciativa de cooperação técnica – trate-se de um 
programa, projeto, atividade, evento, missão, etc. – somente pode ser 
materializada se respaldada por acordo internacional entre o Governo 
brasileiro e um organismo internacional ao qual se solicite a coopera-
ção. Em geral, esses instrumentos recebem a denominação de Acordos 
Básicos de Cooperação Técnica. Em vista desse pré-requisito formal, 
a primeira providência a ser tomada antes de se proceder à análise de 
uma proposta de projeto é verificar se o governo brasileiro conta com 
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um Acordo Básico de Cooperação Técnica com o organismo internacio-
nal identificado para prestar a cooperação pretendida. 

Entre as agências multilaterais que oferecem assistência oficial ao de-
senvolvimento estão muitas unidades das Nações Unidas como, por 
exemplo, o Programa de Desenvolvimento das Nações Unidas (PNUD), 
o Fundo das Nações Unidas para a Infância (UNICEF), a Organização 
Mundial de Saúde (OMS) e outras. A administração dessas instituições 
segue o princípio de um voto por país.

Embora faça parte tecnicamente do Sistema das Nações Unidas, o Ban-
co Mundial e o Fundo Monetário Internacional são administrados de for-
ma diferente das outras partes das Nações Unidas, de acordo com peso 
da participação dos países membros. Elas são às vezes chamadas de 
instituições de Bretton Woods ou, em conjunto com os bancos regionais 
de desenvolvimento (como, por exemplo, o Banco Interamericano de De-
senvolvimento – BID, o Banco Africano de Desenvolvimento e o Banco 
Asiático de Desenvolvimento), de Instituições Internacionais de Financia-
mento (IIFs). Enquanto o Banco Mundial e os bancos regionais de desen-
volvimento concedem empréstimos e assistência técnica para fins de de-
senvolvimento, o FMI não está diretamente envolvido com essa questão. 
Sua finalidade é promover a cooperação monetária internacional.

Algumas notas sobre os principais agentes de cooperação multilateral:

• O Banco Mundial é uma instituição financeira internacional que 
fornece empréstimos para países em desenvolvimento em pro-
gramas de capital.

 O Banco é composto por duas instituições: Banco Internacional 
para Reconstrução e Desenvolvimento (BIRD) e Associação In-
ternacional de Desenvolvimento (AID). O Grupo Banco Mundial 
abrange estas duas e ainda mais três: Sociedade Financeira Inter-
nacional (SFI), Agência Multilateral de Garantia de Investimentos 
(MIGA) e Centro Internacional para Arbitragem de Disputas sobre 
Investimentos (CIADI).
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• O Banco Internacional para Reconstrução e Desenvolvimento 
(BIRD) (em inglês International Bank for Reconstruction and Deve-
lopment – IBRD) é a instituição financeira do Banco Mundial que 
proporciona empréstimos e assistência para o desenvolvimento a 
países de rendas médias com bons antecedentes de crédito.

 Foi criado em 1944 por meio dos Acordos de Bretton Woods e 
tem atualmente 187 países-membros. O poder de voto de cada 
país-membro está vinculado às suas subscrições de capital, que 
por sua vez estão baseadas no poder econômico relativo de cada 
país. O BIRD levanta grande parte dos seus fundos pela venda de 
títulos nos mercados internacionais de capital.

• A International Finance Corporation (IFC), membro do Grupo 
Banco Mundial, é a maior instituição de desenvolvimento global 
voltada para o setor privado nos países em desenvolvimento.

 Fundada em 1956, a IFC é de propriedade de 184 países-mem-
bros, um grupo que determina coletivamente suas políticas. O 
trabalho em mais de 100 países em desenvolvimento ajuda em-
presas e instituições financeiras em mercados emergentes a criar 
empregos, gerar receitas tributárias, melhorar a governança cor-
porativa e o desempenho ambiental, além de contribuir para suas 
comunidades locais.

• A Agência Multilateral de Garantia de Investimentos (MIGA) é 
uma instituição financeira internacional que oferece garantias de 
seguro de risco político. Tais garantias visam ajudar os investi-
dores a proteger os investimentos estrangeiros diretos contra ris-
cos políticos e não comerciais dos países em desenvolvimento. A 
MIGA é um membro do Grupo Banco Mundial e está sediada em 
Washington, DC, Estados Unidos. Foi criada em 1988 como um 
mecanismo de seguro de investimento. Sua missão é “promover 
o investimento estrangeiro direto nos países em desenvolvimento 
para apoiar o crescimento econômico, reduzir a pobreza e melho-
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rar a vida das pessoas”. A agência se concentra em países mem-
bros da Associação Internacional de Desenvolvimento e países 
afetados por conflitos armados. Tem como alvo os projetos que se 
esforçam para criar novos empregos, desenvolvimento de infraes-
trutura, gerar receitas fiscais e tirar proveito dos recursos naturais 
por meio de políticas e programas sustentáveis.

 A MIGA é presidida por seus Estados-membros. Seus acionistas 
são governos dos países membros que fornecem capital integra-
lizado e tem o direito de votar em seus assuntos. Ela garante dívi-
das de longo prazo e investimentos de capital, bem como outros 
ativos e contratos com períodos de longo prazo. 

• O Banco Interamericano de Desenvolvimento (BID) (em inglês 
Inter-American Development Bank, IDB) é uma organização finan-
ceira internacional com sede na cidade de Washington, EUA, e 
criada no ano de 1959 com o propósito de financiar projetos viá-
veis de desenvolvimento econômico, social e institucional e pro-
mover a integração comercial regional na área da América Latina 
e o Caribe. Atualmente o BID é o maior banco regional de desen-
volvimento em nível mundial e serviu como modelo para outras 
instituições similares em nível regional e sub-regional. Ainda que 
tenha nascido no seio da Organização de Estados Americanos 
(OEA) não guarda nenhuma relação com essa instituição pan-a-
mericana nem com o Fundo Monetário Internacional (FMI) ou com 
o Banco Mundial, os quais dependem da Organização das Na-
ções Unidas. Em 2005, o capital ordinário do banco atingiu a im-
portância de 101 bilhões de dólares estadunidenses.

• O Programa das Nações Unidas para o Desenvolvimento 
(PNUD) é a rede de desenvolvimento global da Organização das 
Nações Unidas. O PNUD faz parcerias com pessoas em todas 
as instâncias da sociedade para ajudar na construção de nações 
que possam resistir a crises, sustentando e conduzindo um cres-
cimento capaz de melhorar a qualidade de vida para todos. Pre-
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sente em 177 países e territórios, o PNUD oferece uma perspec-
tiva global aliada à visão local do desenvolvimento humano para 
contribuir com o empoderamento de vidas e com a construção de 
nações mais fortes e resistentes.

• A Corporação Andina de Fomento (CAF) atua como um ban-
co de desenvolvimento da América Latina. Tem a missão de esti-
mular o desenvolvimento sustentável e a integração regional por 
financiamento de projetos nos setores público e privado, ofere-
cendo cooperação técnica e outros serviços especializados. Fun-
dada em 1970 e atualmente com 18 países-membros da América 
Latina, Caribe e Europa, com 14 bancos privados, a CAF é uma 
das principais fontes de financiamento multilateral e um importan-
te gerador de conhecimento para a região.

 A CAF tem sede em Caracas, Venezuela. Além disso, tem escri-
tórios de representação em Lima, Brasília, Bogotá, Buenos Aires, 
Quito, Panamá, Montevideo e La Paz.

9.3.2. Cooperação Bilateral

As agências internacionais de desenvolvimento são órgãos de gover-
nos estrangeiros e, dessa forma, atuam no Brasil de forma vinculada 
às Embaixadas de seus países, razão pela qual não têm personalidade 
jurídica própria no País.

O governo brasileiro realiza periodicamente com cada país parceiro reuni-
ões intergovernamentais onde se definem as prioridades e linhas de atu-
ação dos programas de cooperação técnica. Essa definição é realizada a 
partir das prioridades de desenvolvimento do País, expressas em políticas 
e planos como o Plano Plurianual e as políticas governamentais setoriais.

Os países parceiros também definem suas prioridades, emanadas de 
suas próprias políticas de cooperação para o desenvolvimento, bem como 
de suas excelências, elemento fundamental do processo de cooperação.
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A cooperação técnica bilateral não envolve a entrada de recursos finan-
ceiros externos, nem a alocação de recursos financeiros pelas institui-
ções nacionais. Os programas e projetos de cooperação técnica são 
estruturados com base em serviços de consultorias prestadas por peri-
tos externos, treinamentos, seminários e outros eventos de capacitação 
e disseminação de informações. Eventualmente, há doação de equipa-
mentos necessários para complementar alguma atividade do projeto. A 
programação dos projetos de cooperação técnica bilateral é feita total-
mente em termos de atividades de consultorias, pagas diretamente pe-
las agências de desenvolvimento dos países parceiros. Ao lado brasi-
leiro, cabe a contrapartida em termos de infraestrutura e equipe técnica 
já disponível na instituição, a ser alocada ao projeto, bem como outros 
custos locais, como manutenção de escritório e custos de viagens da 
equipe técnica nacional.

A gestão dos recursos alocados para a cooperação técnica com o Brasil 
fica sob responsabilidade da agência internacional de desenvolvimento 
ou órgão responsável no país contraparte, tais como:

• Alemanha. A Agência Alemã de Cooperação Técnica (Antiga GTZ 
– Deutsche Gesellschaft für Technische Zusammenarbeit, atual 
GIZ – Deutsche Gesellschaft für Internationale Zusammenarbeit) é 
o órgão do governo alemão responsável pela cooperação técnica 
internacional. É vinculada ao Ministério da Cooperação Econômi-
ca e Desenvolvimento, o BMZ;

• Austrália. Agência Australiana para Desenvolvimento Internacio-
nal (Australian Agency for International Development – AUSAID);

• Áustria. Agência Austríaca de Desenvolvimento (Austrian Develo-
pment Agency – ADA);

• Bélgica. Agência Belga para Cooperação Técnica (Belgian Tech-
nical Cooperation – BTC);
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• Canadá. A Agência Canadense para o Desenvolvimento Interna-
cional (CIDA) é a instituição oficial do Canadá para o apoio ao 
desenvolvimento internacional;

• Espanha. A Agência Espanhola para a Cooperação Internacional 
(AECI) é o órgão executor da política espanhola de cooperação 
para o desenvolvimento. A agência compõe a estrutura do Minis-
tério de Assuntos Exteriores e Cooperação;

• França. A cooperação técnica é coordenada pelo Ministério das 
Relações Exteriores francês e implementada por institutos como o 
Institut Français de Recherche Scientifique pour le Development 
en Cooperation (IRD) e o Centre de Coopération Internationale in 
Recherche Agronomique pour le Development (CIRAD);

• Holanda. Agência Holandesa para Investimentos Internacionais 
(Netherlands Foreign Investment Agency – NFIA) e Organização 
Holandesa para Cooperação Internacional em Educação Superior 
(Netherlands Organization for International Cooperation in Higher 
Education – NUFFIC);

• Itália. O órgão responsável pela cooperação técnica é a Direção 
Geral de Cooperação para o Desenvolvimento (DGCS) do Minis-
tério das Relações Exteriores italiano;

• Japão. A Japan International Cooperation Agency (JICA) é o ór-
gão do governo japonês responsável pela cooperação técnica, 
vinculada ao Ministério dos Negócios Estrangeiros japonês;

• Noruega. Agência Norueguesa de Cooperação para o Desenvol-
vimento (Norwegian Agency for Development Cooperation);

• Portugal. Instituto Português de Apoio ao Desenvolvimento (Por-
tuguese Institute for Development and Support – IPAD);

• Reino Unido. O Department for International Development 
(DFID) é o órgão do governo britânico responsável pela promo-
ção do desenvolvimento;
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• Suécia. Agência Sueca para Cooperação e Desenvolvimento 
Internacional (Swedish International Development Cooperation 
Agency – SIDA);

• Suíça. Agência Suíça para o Desenvolvimento e Cooperação 
(Swiss Agency for Development and Cooperation – SDC).

A região tem sido alvo de esforço multilateral, envolvendo a participa-
ção de vários países, instituições financeiras e segmentos da sociedade 
civil mundial, tendo em vista o desafio da gestão coletiva das crises 
ecológicas globais.

Figura 9.04 – Avanços dos programas selecionados de cooperação no Brasil (2013)

Vale considerar o Fundo para o Meio Ambiente Global – GEF (Global Environment Facility), o 
Experimento da Grande Escala Biosfera-Atmosfera – LBA (The large Scale Biosphere-Atmos-
phere Experiment in Amazonia), e o Programa Piloto para a Proteção das Florestas Tropicais 
do Brasil - PPG-7 (The pilot Program to Conserve in Brasilia Rain Forest), dentre outros, 
além do envolvimento de universidades e centros de pesquisas com o propósito de alocar 
recursos humanos e tecnológicos para promover o desenvolvimento sustentável na região.

No plano regional, vale ressaltar outras iniciativas convergentes, como o Tratados de Coo-
peração Amazônica – TCA, assinado em 1978 (hoje revitalizado pela criação da Organização 
do Tratado de Cooperação Amazônica – OTCA), a Associação das Universidades Amazôni-
cas – UNAMAZ, fundada em 1987, e a implantação do Sistema de Informação da Amazônia 
– SIAMAZ, em 1992.

O desenvolvimento sustentável na Amazônia passa inevitavelmente pela cooperação in-
ternacional, principalmente em função dos benefícios proporcionados pelos ecossistemas 
regionais à dinâmica do desenvolvimento continental e global, notadamente por meio da 
sustentabilidade da maior floresta tropical do planeta. O PPG-7 e o LBA são exemplos em-
blemáticos de como a interdependência e cooperação na área ambiental podem reverter, 
com a promoção de políticas públicas, tecnologias e produção de novos conhecimentos, em 
benefícios das comunidades regionais e da mitigação das mudanças climáticas e proteção 
de biodiversidade no plano da governança global.

Pelo formato inovador de cooperação entre governos, sociedade civil e comunidades finan-
ceira internacional, PPG-7 tem somado resultados positivos, com a demarcação de terras 
indígenas, projetos de reservas extrativistas e implementação de projetos demonstrativos 
comunitários. Por outro lado, o LBA constitui uma importante iniciativa de pesquisa compro-
metida com geração de conhecimentos nos aspectos ecológicos, climatológicos, biogeoquí-
micos e hidrológicos sobre a Amazônia.

Fonte: http://ambientes.ambientebrasil.com.br/florestal/artigos/cooperacao_ 
internacional_e_sustentabilidade_das_florestas_na_amazonia.html; Acesso em 9/1/2014.
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Pelas características dos projetos e programas de cooperação, torna-se 
oportuno mencionar que direta e indiretamente a atividade de manejo 
florestal na Amazônia é beneficiada. Os impactos das ações, embora 
não sejam facilmente mensuráveis, trazem benefícios – e não implicam 
em desvantagens – à atividade e à população. E pelas características 
vastas dos propósitos, ações ou segmentos isolados normalmente não 
são contempladas nesse tipo de cooperação.

Grande parte dos propósitos desses programas se apoia em vetores de 
cunho generalista, embora jamais possam ser classificados como superfi-
ciais. Como exemplos desses objetivos, podem ser citados os seguintes:

• Geração de renda, melhoria da infraestrutura e desenvolvimento 
regional;

• Implantação e ampliação das condições sociais;

• Manutenção das populações tradicionais e do conhecimento tra-
dicional associado;

• Capacitação e transferência de conhecimento vinculado ao de-
senvolvimento de gestão;

• Melhorias técnicas e troca de experiências sobre o manejo flores-
tal sustentável;

• Redução do desmatamento e ampliação da capacidade própria 
de gestão dos recursos naturais.

Em todos os casos, a contribuição dos programas de cooperação foca 
o alcance da condição de sustentabilidade para a região amazônica.
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Figura 9.05 – Programa piloto para proteção das florestas tropicais do 
Brasil (PPG-7)

Fonte: Banco Mundial. Disponível em  http://www.worldbank.org/pt/news/
feature/2012/07/19/ppg7-maior-programa-ambiental-brasil; Acesso em 9/1/2014.

• Os 43 milhões de hectares de terras indígenas demarcadas – ou metade das áreas indígenas da 
Amazônia – correspondem a apenas um entre os muito legados deixados pela maior iniciativa ambien-
tal já implantada no País: o Programa Piloto para Proteção das florestas Tropicais do Brasil(PPG-7).
• Entre outras contribuições do programa, lançado durante a Rio-92, estão também a criação de políti-
cas ambientais sólidas, a participação da sociedade civil, os novos conhecimentos sobre as florestas 
brasileiras e as lições aplicadas a outros projetos.
• Desde o início, o programa uniu esforços e recursos vindos dos sete países mais ricos do mundo 
(vem daí a sigla PPG-7 pela qual a iniciativa é conhecida), da sociedade e do governo brasileiros, do 
Banco do Mundial e de ONG’s internacionais.
• Nesse período, entre o fim da década de 1980 e o começo da década de 1990, o Brasil vivia sob 
grande pressão global. Também nessa época, o Ministério do Meio ambiente era uma instituição re-
cém-criada. Faltavam no Brasil, políticas públicas, para preservação e promoção de atividades sus-
tentáveis na Amazônia. Além disso, o valor dos serviços ambientais das florestas brasileiras era pouco 
conhecido. 

Programa piloto para proteção das florestas tropicais do Brasil (PPG-7)

• O Programa – Financiado com US$ 428 milhões – se estruturou em torno de quatro componentes, 
que deram origem a 28 projetos.
• O primeiro desses componentes foi a criação de uma política nacional de manejo dos recursos na-
turais; 
• Em segundo lugar, foram estabelecidas áreas de conservação e gerenciamento dos recursos na-
turais. A ideia era fortalecer a regulação sobre o uso das terras em regiões de floresta. Isso permitiu 
a demarcação de 2,1 milhões de hectares de floresta, monitorados por um sistema capaz de avisar 
sobre o desmatamento e degradação nos nove estados da Amazônia.
• O PPG-7, também incluiu um componente de ciência e tecnologia, que financiou importantes centros 
de pesquisa (como o Museu paraense Emílio Goeldi) e 110 estudos sobre os ecossistemas florestais 
brasileiros;
• O quarto componente incentivou a criação de projetos inovadores para promover o desenvolvimento 
sustentável em comunidades da Amazônia. Resultado: 30 mil famílias e 70 mil produtores locais rece-
beram o apoio às próprias atividades econômicas.

Componentes do PPG-7
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Anexo I – Relação de Empresas Certificadas

Relação de empresas certificadas – CERFLOR (exclusivamente manejo florestal sustentável) – 2013

Nome da empresa Certificadora Área (em ha)

Indústria de Madeiras Manoa Ltda. TECPAR - Instituto de Tecnologia do Paraná 47.056,56
Triângulo Pisos e Painéis Ltda. TECPAR - Instituto de Tecnologia do Paraná 18.021,81

65.078,37

Relação de empresas certificadas – FSC (exclusivamente madeira oriunda de manejo florestal sustentável) - 2013

Código do Certificado Licença nº. Empresa Área 
Certificada Sede

SW-FM/COC-001342 FSC-C022353
AMARCA – Associação de Moradores e 
Agroextrativistas do Remanso de Capixa-
ba, Acre

4.148,00 Rio Branco-AC

SW-FM/COC-004802 FSC-C074658 AMATA – Unidade de Florestas Nativas 
Plantadas 14.795,00 Paragominas-PA

RA-FM/COC-006169 FSC-C107027 Amata S.A. – Unidade Florestal Jamari 50.044,00 Itapuã do 
Oeste-RO

RA-FM/COC-000181 FSC-C011251 Assoc. Morad. e Produt. do Projeto Agroe-
xtrativista Chico Mendes – AMPPAECM 12.988,81 Xapuri-AC
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RA-FM/COC-001684 FSC-C020602
Associação dos Produtores do Projeto de 
Assentamento Agroextrativista do Seringal 
Equador

6.875,00 Xapuri-AC

RA-FM/COC-000221 FSC-C008269 Associação Seringueira Porto Dias 3.661,00 Acrelândia-AC
RA-FM/COC-005147 FSC-C102142 CKBV Florestal Ltda. - Unidade Rio Capim 199.168,26 Paragominas-PA
RA-FM/COC-006333 FSC-C117816 Ebata Produtos Florestais Ltda. 30.063,00 Oriximiná-PA

SW-FM/COC-001196 FSC-C007023 Ecolog Indústria e Comércio Ltda. 22.132,00 Vista Alegre do 
Abunã-RO

SW-FM/COC-001670 FSC-C003946 Floresta Estadual do Antimary 47.064,00 Rio Branco-AC
RA-FM/COC-006313 FSC-C107900 Florestal Santa Maria S/A. 71.714,00 Colniza-MT

RA-FM/COC-006564 FSC-C113701 Golf Indústria, Comércio e Exportação de 
Madeiras Ltda. 18.792,00 Oriximiná-PA

SW-FM/COC-001732 FSC-C018650 Indústria de Madeiras Manoa Ltda. 65.078,00 Cujubim-Ro

SCS-FM/COC-00075N FSC-C018560 Jari Florestal S.A. 545.335,00 Monte 
Dourado-PA

SCS-FM/COC-00045N FSC-C004966 Juruá Florestal Ltda. 9.407,00 Ananindeua-PA

RA-FM/COC-006091 FSC-C111036 LN Guerra Indústria e Comércio de Madei-
ras Ltda. 45.567,00 Belém-PA

RA-FM/COC-000019 FSC-C023388 Mil Madeiras Preciosas Ltda. 166.030,00 Itacoatiara-AM
1.312.862,07
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