
 
 
 
1. INTRODUÇÃO 

 

 

A temática que envolve as relações entre o desenvolvimento 

econômico e o manejo sustentável dos recursos naturais tem sua base 

fundamentada no conceito de desenvolvimento sustentável, ou seja, “é 

aquele que atende às necessidades do presente sem comprometer a 

capacidade das futuras gerações de satisfazer suas próprias necessidades”, 

ALBAGLI (1995), que se tornou popular a partir do relatório da Comissão 

Brundland, intitulado Nosso Futuro Comum (CMMAD, 1991). 

Sustentabilidade  é um sistema de regras básicas. No entanto, as 

implicações são diferentes, dependendo da situação e dos problemas. 

Mesmo assim, alguns elementos são de importância geral e podem ser 

usados para caracterizar a diferença básica entre a abordagem tradicional e 

o conceito de desenvolvimento sustentável (ver Quadro 1). 

Ao modelo de desenvolvimento sustentável impõe-se a necessidade 

de incorporar propostas condizentes com as dimensões sociais, econômicas 

e ambientais. Diante dessa realidade, a indústria de produtos de base 

florestal tem se utilizado desses recursos para o desenvolvimento de suas 

atividades visando à continuidade da empresa. A Ciência Contábil 

representa, por meio da vertente da Contabilidade Ambiental, uma aliada 

para o acompanhamento sistemático das atividades que essas entidades 

realizam, gerando as informações necessárias à sustentabilidade do meio 

ambiente e à manutenção do empreendimento. 
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Desenvolvimento convencional Desenvolvimento sustentável 

Planejado ou administrado de maneira 
centralizada. 

Descentralizado. 

Decisões do Governo e do setor empresarial. Decisões da sociedade civil. 

Metas precisas. Direções. 

Regras, normas. Diversidade. 

Planos feitos de cima para baixo. Planos feitos de baixo para cima, 
federalismo. 

Domínio das elites políticas, militares e 
econômicas. 

Participação, democracia e sociedade civil. 

Crescimento de privilégios e disparidades. Inclusão, divisões de benefícios e justiça. 

Segredos. Transparência. 

Gerência ou manejo. Uso e apoio de processo de auto-
organização. 

Crescimento. Viver com limites. 

Eficiência na alocação. Distribuição com prioridade. 

Somente valores monetários. Valores humanos, éticos, ambientais, sociais 
e monetários. 

Quadro 1 – Comparativo do desenvolvimento 
Fonte: SPANGENBERG, (1997). 

O modelo de desenvolvimento deve ser analisado e interpretado por 

uma ótica interdisciplinar considerando que, ao tratar o assunto, 

necessariamente terá uma entidade vinculada a atividade que envolva o uso 

de recursos naturais. A Contabilidade pode representar uma alternativa para 

que as empresas que operam com produtos de base florestal possam 

manter registradas as conseqüências que causam ao meio ambiente que, 

diante da grande velocidade com que vêm ocorrendo, necessitam, portanto, 

serem mais controladas. 

Do ponto de vista ambiental, SOUZA (2002) lembra que as 

discussões sobre as formas de uso e o futuro dos grandes ecossistemas 

globais, ameaçados por esse modelo de desenvolvimento têm colocado as 

florestas tropicais, em especial a Amazônica, no centro das atenções 

internacionais nos diversos fóruns de debates sobre essa temática. 

Em relação ao setor de produtos de base florestal, por exemplo, o 

panorama aponta para o esgotamento, num futuro próximo, das fontes 

tradicionais de suprimento do mercado internacional de madeiras tropicais. 
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As perspectivas são de que os interesses desse mercado voltem-se para a 

Amazônia, causando pressões sobre os recursos florestais madeireiros da 

região. 

Na Amazônia paraense fica patente a necessidade de reestruturação 

das atividades madeireiras para corrigir e aprimorar o modelo atual de 

utilização dos recursos florestais, possibilitando a construção de um sistema 

de desenvolvimento sustentável capaz de manter o setor produtivo 

funcionando de acordo com as disponibilidades desses recursos. 

 

 

1.1. Justificativa 

A atividade madeireira é o principal uso da terra no Estado do Pará. 

Entretanto, a maioria da exploração madeireira é não-manejada, 

ocasionando severos danos ecológicos (VERISSIMO et al, 1992 apud 

VERISSIMO, LIMA & LENTINI, 2002). Paralelo a esta realidade houve um 

crescimento expressivo de áreas manejadas nesse estado.  Essa situação, 

aliada à postura, predominantemente, economicista-produtivista em relação 

a seus recursos, tem sido apontada como a causa principal do padrão 

insustentável de exploração que vem colocando em risco a manutenção 

física dos mesmos e também dos múltiplos bens e serviços que eles 

fornecem. Vale lembrar que “o manejo florestal mantém a composição geral 

da flora arbórea, a estrutura e a função ecológica das florestas exploradas”. 

(BARRETO et al, 1998 apud VERISSIMO, LIMA & LENTINI, 2002). 

A sociedade tem a floresta como um patrimônio natural. Para as 

empresas de base florestal esses recursos representam um estoque de 

matéria-prima capaz de suprir suas necessidades e alavancar o seu capital. 

O predomínio da racionalidade econômica define o padrão de uso desses 

recursos por parte das madeireiras. 
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Para atender aos princípios ambientais do desenvolvimento 

sustentável (vide anexo D), o manejo florestal necessita contemplar, em 

seus objetivos, a busca da sustentabilidade em relação às dimensões social, 

política, ecológica e econômica. Para a articulação dessas dimensões a 

Contabilidade Ambiental tem como desafio o acompanhamento das 

atividades no setor em condições onde o manejo florestal representa o 

melhor instrumento para garantir às gerações futuras perspectivas de 

continuar a usufruir desses mesmos benefícios. 

Historicamente, a concepção de manejo florestal decorreu de uma 

noção econômica, na qual a ênfase maior era dada à maximização da 

produção física do estoque madeireiro, considerados, do ponto de vista do 

patrimônio da entidade, como ativos em potencial de uso, para uma noção 

de manejo florestal sustentável, cujo destaque passou a ser atribuído ao 

ecossistema florestal em geral e aos suprimentos para atender aos anseios 

de toda a sociedade, entretanto, sabe-se que nem todos são passíveis de 

mensuração pela Contabilidade. 

Essa realidade implica em mudança de atitude em relação aos 

recursos florestais. 

Os benefícios sociais gerados pelas florestas sempre estiveram 

presentes, muito embora desarticulados de preocupações, principalmente 

por parte da economia florestal. Essa abre um espaço para que a 

Contabilidade Ambiental venha contribuir com a formulação de informações, 

articuladas com a realidade patrimonial das entidades, onde se encontrará 

na Região da Amazônia paraense uma grande produção de madeira que 

tem atendido aos mercados consumidores. Segundo VERISSIMO, LIMA & 

LENTINI (2002), em 1998 o mercado tem apontado a extração de 11,3 

metros cúbicos em toras, assumindo um valor médio de quatro metros 

cúbicos por árvore, ou seja, o setor madeireiro extraiu cerca de 2,8 milhões 

de árvores. 
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Desses números, a maioria dessa madeira foi consumida pelas 

indústrias madeireiras instaladas no Leste do Estado do Pará. A Tabela 1 

espelha a produção da indústria madeireira do Pará durante o ano de 1998. 

Tabela 1 - Consumo de madeira em tora e produção no Pará 

Pólo Madeireiro 
Consumo 
 em Tora 

Consumo 
 Estadual 

Produção 
Processada 

  (Em milhares de m3) (Em %) (Em milhares de m3) 
Zona central 790 7% 309 
Altamira 250 2% 99 
Santarém 430 4% 170 
Uruará 110 1% 40 
Zona Estuarina 1.330 12% 495 
Afuá 130 1% 47 
Breves 510 5% 192 
Cametá 170 1,5% 61 
Oeiras 120 1% 43 
Portel 180 1,5% 69 
Porto de Moz 220 2% 83 
Zona Leste 7.340 65% 2.764 
Breu Branco 700 6% 265 
Capitão Poço 180 1,5% 66 
Dom Eliseu 570 5% 223 
Goianésia 450 4% 168 
Jacundá 750 7% 294 
Novo Repartimento 110 1% 41 
Paragominas 2.300 20% 852 
Rondon 630 5,5% 247 
Tailândia 900 8% 332 
Tomé Açu 750 7% 276 
Zona Oeste 630 6% 235 
Itaituba 330 3% 125 
Novo Progresso 300 3% 110 
Zona Sul 1.190 10% 452 
Itupiranga 180 1% 66 
Marabá 360 3% 142 
Redenção/São Feliz 650 6% 244 
Estado do Pará 11.280 100% 4.255 
Fonte: VERISSIMO, LIMA & LENTINI (2002). 

  
As 1.210 madeireiras da Amazônia paraense produziram cerca de 

4,25 milhões de metros cúbicos de madeira processada. Desse total, a 

maioria (77%) foi de madeira serrada, enquanto os laminados representaram 

10% e os compensados 7%. A madeira beneficiada representou apenas 6%, 

conforme Tabela 2. (VERISSIMO, LIMA & LENTINI, 2002). 
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Tabela 2 – Produção e renda bruta da atividade madeireira no Pará 
  Produção Processada (%) Renda 

Pólo Madeireiro Serrada Beneficiada Laminados e Bruta 
    (Aparelhada) Compensados (US$ milhões)

Zona central 63% 13% 13% 99,2 
Altamira 71% 18% 11% 29,0 
Santarém 51% 12% 37% 58,8 
Uruará 98% 2%  11,4 
Zona Estuarina 81% 3% 16% 156,1 
Afuá 100%   10,3 
Breves 81% 6% 13% 66,1 
Cametá 100%   12,3 
Oeiras 100%   8,8 
Portel 45%  55% 27,5 
Porto de Moz 76% 6% 18% 31,1 
Zona Leste 78% 6% 16% 603,5 
Breu Branco 65% 3% 32% 62,4 
Capitão Poço 98% 2%  14,5 
Dom Eliseu 71% 12% 17% 56,5 
Goianésia 84% 3% 13% 35,3 
Jacundá 68% 20% 12% 66,8 
Novo Repartimento 88%  12% 15,6 
Paragominas 87% 3% 10% 169,3 
Rondon 54% 8,0% 38% 57,5 
Tailândia 85% 3% 12% 70,6 
Tomé Açu 82% 1% 17% 55,0 
Zona Oeste 88% 5% 7% 61,3 
Itaituba 90% 10%  34,6 
Novo Progresso 85%  15% 26,7 
Zona Sul 67% 5% 28% 106,2 
Itupiranga 87%  13% 14,4 
Marabá 68% 14% 18% 33,3 
Redenção/São Feliz 62% 1% 37% 58,5 
Estado do Pará 77% 6% 17% 1.026,3 
Fonte: VERISSIMO, LIMA & LENTINI (2002). 

  
O desenvolvimento das atividades aponta para o ano de 2001. 

Levantamento em campo, realizado de acordo com dados apresentados por 

VERISSIMO, LIMA & LENTINI (2002), informam que houve uma queda na 

extração de madeira no Estado do Pará, representando uma diminuição de 

aproximadamente 11 milhões de metros cúbicos. Os autores indicam como 

prováveis razões para a escassez de madeiras nas zonas Leste e Oeste, o 

maior rigor na fiscalização do Instituto Brasileiro do Meio Ambiente e 
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Recursos Renováveis (IBAMA), combinado com o fraco desempenho da 

economia brasileira nesse período. 

Após três décadas de exploração, houve uma redução significativa do 

recurso florestal no Leste do Pará. “Em conseqüência disso, os madeireiros 

estão migrando para as ricas florestas do Centro e Oeste do Pará” 

(SCHNEIDER et al, 2000), o que sugere “a expansão da rede de Florestas 

Nacionais (Flona) e/ou Florestas Estaduais (Fotas)”. VERISSIMO (2002 

apud VERISSIMO, LIMA & LENTINI, 2002), evitando-se a repetição de ciclo 

predatório e exploração de recursos florestais. 

A certeza de que essas atividades serão mantidas deve seguir-se de 

um rigoroso acompanhamento pela Contabilidade para medir o desempenho 

das entidades a partir de sistemas integrados com o processo operacional 

de cada empresa, gerando informações aos administradores florestais para 

que se voltem aos custos apresentados por meio dos relatórios da 

Contabilidade para tomar decisões gerenciais, de acordo com suas 

necessidades e monitorando a evolução da empresa em direção às metas 

estabelecidas, atentando para situações que necessitem de investimentos 

(ALMEIDA, 2002). 

Necessário se faz que os relatórios gerados a partir dos sistemas 

integrados ao processo operacional estejam em linguagem acessível aos 

usuários. Nesse sentido, a Contabilidade deve sair dos relatórios 

convencionais, passando a incorporar um modelo gerencial de fácil 

compreensão sem, contudo, limitar-se às informações financeiras, mas gerar 

dados dentro de uma visão holística para influenciar, positivamente, a 

continuidade do empreendimento. 

Dentro desse enfoque, pode-se entender que a empresa se tornará 

diferenciada, à medida que a sustentabilidade ambiental ficar clara para a 

sociedade e as informações patrimoniais e ambientais permitirão sua 

permanência no mercado do setor em condições de, ao mesmo tempo, 

atender à demanda pelos seus produtos, evidenciar a sustentabilidade das 
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florestas das quais se utiliza que, no presente estudo, se relacionam à 

Amazônia paraense. 

 

 

1.2. Problema da pesquisa 

As contabilizações realizadas pelas empresas do setor florestal 

seguem comumente os moldes da Contabilidade Financeira tradicional, 

adotada nos demais segmentos industriais, que utilizam sistemas de 

custeios convencionais. 

Não obstante essa realidade, o setor madeireiro tem sua 

particularidade por operar com os recursos naturais originados das florestas, 

utilizando, de forma intensa, a mecanização como técnica da força tarefa da 

produção florestal, que substitui, em muito, a mão-de-obra que 

freqüentemente é utilizada nos demais segmentos industriais dentro dos 

sistemas de custos. 

Por meio da análise de balanços levantados junto a algumas 

empresas do setor florestal, pôde-se constatar que não há indicadores 

contábeis segregados para identificar as particularidades ambientais do 

setor. 

Diante da situação enfocada, suscitou-se a questão: O que a 
Contabilidade pode fazer para o acompanhamento das atividades das 
empresas do setor madeireiro da Amazônia paraense? 
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1.3. Objetivos 

 

1.3.1. Objetivo geral 

O trabalho tem como objetivo a caracterização do setor madeireiro da 

Amazônia paraense buscando justificar a necessidade da Contabilidade em 

gerar informações ambientais acerca do processo operacional das 

empresas, instruindo os administradores à tomada de decisão. 

 

1.3.2. Objetivos específicos 

• Apresentar considerações sobre a necessidade do 

desenvolvimento sustentável em função das atividades de 

exploração de produtos florestais; 

• Justificar a necessidade da Contabilidade realizar o 

acompanhamento das atividades nas empresas que operam com 

recursos de base florestal considerando sua interferência no meio 

ambiente; 

• Enfatizar a necessidade da introdução de sistemas de 

gerenciamento operacional nas empresas de base florestal; 

• Apresentar os dados estatísticos do setor madeireiro, em especial 

das indústrias instaladas na Amazônia paraense. 
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1.4. Limitação do estudo 

O trabalho foi desenvolvido a partir do levantamento bibliográfico 

sobre as atividades das indústrias que operam com recursos originados das 

florestas da Amazônia paraense, instaladas em pólos madeireiros nas 

regiões Centro, Estuário, Leste, Oeste e Sul. 

Num segundo momento do estudo, foram realizadas consultas a 44 

empresas (78,57%), via correio eletrônico, registradas no cadastro de 

associados à Associação das Indústrias Exportadoras de Madeiras do 

Estado do Pará (AIMEX) responsáveis por 80% das exportações de 

produtos serrados e manufaturados do Pará, representando o maior centro 

produtor de madeira tropical do Brasil. 

 

 

1.5. Tipo da pesquisa 

A pesquisa é do tipo exploratória-bibliográfica por ter sido 

desenvolvida em um ambiente onde “o conhecimento acumulado e 

sistematizado” (VERGARA, 1998) tem suas restrições pela falta de produção 

e, portanto, necessitando de ações que desencadeiem pesquisas para 

suscitar mais esclarecimentos para a sociedade sobre o desempenho das 

atividades desenvolvidas por empresas que estejam com suas atividades 

voltadas à exploração de recursos naturais, tratado no presente trabalho 

sobre a extração de matéria-prima nas florestas da Amazônia paraense. 
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1.6. Metodologia 

• Levantamento bibliográfico: resgate de literaturas que permitam o 

entendimento de conceitos sobre: desenvolvimento sustentável; os 

aspectos inerentes às florestas tropicais; processos operacionais 

nas indústrias de base florestal; a importância da contabilidade 

para o meio ambiente; a necessidade da legislação ambiental; e a 

responsabilidade social nas atividades do setor madeireiro; 

• Estudo dos dados levantados: as informações obtidas no 

levantamento bibliográfico foram analisadas e discutidas, nas suas 

formas de abordagem, sob a ótica crítica dentro do enfoque 

proposto acerca da contabilidade, focada no meio ambiente, 

considerando sua importância para o desenvolvimento econômico 

do setor madeireiro e a manutenção da sustentabilidade da 

Amazônia paraense; 

• Demonstrar com dados estatísticos o que ocorre no setor 

madeireiro através de informações quantitativas e qualitativas 

estruturadas em tabelas, gráficos, quadros e figuras, de forma a 

espelhar um entendimento sobre sua realidade; 

• Por meio de correio eletrônico e através do banco de dados 

mantido na Fundação Instituto de Pesquisas Contábeis, Atuarias e 

Financeiras (FIPECAFI) foram consultadas as 44 empresas, 

limitadas e sociedades anônimas, registradas na AIMEX, para 

obter das mesmas os balanços dos anos de 2000 a 2002, para 

conhecer seus conteúdos sobre as questões inerentes ao meio 

ambiente, e suas atividades florestais. 


