
 
 
 
4. PROCESSO OPERACIONAL 

 

 

Uma das potenciais fontes de recursos para o setor florestal são os 

serviços ambientais, em particular a fixação de carbono, a proteção de áreas 

de mananciais de água, a conservação das margens das hidrovias e a 

preservação da biodiversidade. Em todo o mundo têm sido criados fundos 

de investimentos que aplicam recursos em projetos florestais, visando ao 

retorno financeiro e ambiental. Para JUVENAL & MATTOS (2002), os mais 

comercializados são os relativos à preservação e conservação, pois 

conforme o Protocolo de Kyoto, poderão beneficiar especificamente a 

implantação de novas florestas. 

O Protocolo de Kyoto (1997) – acordo através do qual os países 

desenvolvidos se comprometem a reduzir a emissão de gases de efeito 

estufa – estabeleceu três gases como os principais responsáveis pelas 

alterações climáticas do planeta: dióxido de carbono (CO2), metano (CH4) e 

óxido nitroso (N2O); seguidos de mais três com importância menor: 

hidrofluorcarbonos (HFCs), perfluoarcarbonos (PFCs) e hexafluoreto de 

enxofre (SF6). Entre eles, o volume de emissão de CO2 representa cerca de 

65% do total de emissão de gases de efeito estufa e o tempo de sua 

permanência na atmosfera é de cerca de 140 anos. (JUVENAL & MATTOS, 

2002). 

As florestas representam uma grande alternativa no seqüestro de 

carbono. As árvores fixam esse carbono durante seu crescimento que 

passam a fazer parte das mesmas. Nas florestas plantadas, as árvores  são 

mantidas em pé no seu período de maior crescimento, quando, além do 

carbono usado temporariamente para se alimentar, elas fixam a substância 
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na forma de madeira. Nas árvores adultas existe um equilíbrio entre a 

quantidade de carbono consumida durante a fotossíntese e a liberada pela 

respiração (Banco Nacional de Desenvolvimento Econômico e Social - 

BNDES, 2002). 

O Brasil apresenta vantagens competitivas na exploração de florestas 

plantadas para a produção de celulose, carvão, madeira serrada e painéis 

de madeira, empregando tecnologia avançada de cultivo manejo e 

exploração, além da curta rotação desses maciços. (ver Tabela 4). 

Tabela 4 - Produtividade média de florestas e carbono fixado 
Países Produtividade Carbono Fixado 

  (m3/ha/ano) (t C/ha/ano) 
Folhosas   
Brasil 30 9,2 
África do Sul 18 4,4 
EUA (Sul) 15 3,5 
Portugal 12 2,9 
Suécia 5,5 1,4 
Coníferas   
Brasil 25 7,0 
Chile 22 5,4 
EUA (Sul) 10 2,5 
Suécia 3,5 0,8 
Canadá 2,5 0,6 
Fonte: FBDS e SBS apud BNDES, 2002. 

Ainda, de acordo com o Protocolo de Kyoto, os países devem 

contabilizar pelo menos 55% das emissões totais de CO2. Entretanto, alguns 

países como os EUA, Canadá e Austrália se posicionaram contra a assinar o 

Protocolo. O Brasil, os países da União Européia e outros já assinaram o 

compromisso. O total de países participantes da Convenção foi de 55 ao 

todo. (BNDES, 2002). 

Finalmente, segundo a Sociedade Brasileira de Silvicultura (SBS), em 

2000, os produtos florestais, produzidos a partir do corte de 106 milhões de 

m3 de florestas plantadas no Brasil, continham 21 milhões de toneladas de 

carbono. A entidade estima, ainda, que sejam plantadas 200 mil hectares 

anualmente, sem se distanciar das questões inerentes à gestão ambiental. 
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4.1. Sistema de gestão ambiental (SGA) 

O termo gestão ambiental é bastante abrangente e usado para 

designar ações ambientais em espaços geográficos específicos de recursos 

naturais. 

A gestão ambiental empresarial está voltada para organizações, ou 

seja, companhias, corporações, empresas ou instituições e pode ser definida 

como sendo um conjunto de políticas, programas e práticas administrativas e 

operacionais que levam em conta a saúde e a segurança das pessoas e a 

proteção do meio ambiente por meio da eliminação ou minimização de 

impactos e danos ambientais decorrentes do planejamento, implantação, 

operação, ampliação, realização ou desativação de empreendimentos ou 

atividades, incluindo-se todas as fases do ciclo de vida de um produto. 

A finalidade do SGA deve ser a busca permanente de melhoria da 

qualidade ambiental dos serviços, produtos e ambiente de trabalho de 

qualquer organização pública ou privada, dentro de um processo de 

aprimoramento constante. 

Fundamentalmente, as razões que levam as empresas a adotar e 

praticar a gestão ambiental situa-se em perpassar desde procedimentos 

obrigatórios de atendimento da legislação ambiental até a fixação de 

políticas ambientais que visem à conscientização de todo o pessoal da 

organização, tendo como foco o cliente. 

Nesse sentido, os compradores, principalmente importadores, têm 

exigido a certificação nos moldes da ISO 14.000, ou mesmo certificados 

ambientais específicos como, por exemplo, para madeiras, produtos têxteis, 

cereais, frutas (como é o caso do açaí6 do Pará – Euterpe oleracea Mart.). 

Tanta exigência tem como objetivo a concessão do “Selo Verde”, que dá a 

rotulagem ambiental ao produto para ter mais credibilidade no mercado. 
                                                 
6 Tabela nutricional do açaí: em 100g de poupa (calorias 247; cálcio 118,00; ferro 58,00; 
fibras 16,90g; proteínas 3,80g; vitamina B1 11,80; vitamina B2 0,36; vitamina C 0,01). Fruto 
muito utilizado no estado do Pará e serve como alimentação básica para um grande número 
de famílias (disponível em: www.acaibeach1.hpg.ig.com.br) 
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Acordos internacionais, tratados de comércio e mesmo tarifas 

alfandegárias incluem questões ambientais na pauta de negociações 

culminando com exigência não tarifária que em geral afetam produtos de 

países exportadores. Esse conjunto de fundamentos não é conclusivo 

(IBAMA, 2003), pois os quesitos apontados continuam em discussão e 

tendem a se ampliar. Essa é uma tendência indiscutível, até pelo fato de que 

apenas as normas ambientais da família ISO 14.000 que tratam do SGA e 

da Auditoria Ambiental (AA) se encontram em vigor, conforme estrutura 

apresentada na Figura 4. 
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Figura 4 – Estrutura das normas ISO 
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4.1.1. International standardization for organization (ISO) 

À medida que aumentam as preocupações com a manutenção e a 

melhoria da qualidade do meio ambiente, bem como com a proteção da 

saúde humana, ONG’s de vários portes vêm, de modo crescente, voltando 

suas atenções para essas questões e, com suas atividades, despertando os 

interesses entre os vários segmentos sociais para a proteção à natureza. 

A ISO é uma Organização Não-Governamental (ONG) sediada em 

Genebra, na Suíça, fundada em 23 de fevereiro de 1947, (Associação 

Brasileira de Normas Técnicas - ABNT, 2002) como fórum internacional de 

normatização, para o que atua como entidade harmonizadora das diversas 

agências nacionais. 

A ISO 14.000 deve fornecer assistência para as organizações na 

implantação ou no aprimoramento de um SGA. Ela é consistente com a 

meta de desenvolvimento sustentável e compatível com diferentes estruturas 

culturais, sociais e organizacionais, oferecendo, ainda, os elementos de um 

SGA e ajuda prática para sua implementação ou aprimoramento, bem como 

auxiliar as organizações no processo de iniciar, aprimorar e sustentar o 

SGA, já que o mesmo é essencial para antever e atender às crescentes 

expectativas de desempenho ambiental e para assegurar, de forma corrente, 

a conformidade com os requerimentos nacionais e/ou internacionais (ABNT, 

2002). 

 

Certificação: normas da ABNT 

Em junho de 1998 (ESMERALDI & VERISSIMO, 1999), uma pesquisa 

de opinião encomendada ao IBOPE pela Confederação Nacional da 

Indústria (CNI) constatou que, entre as preocupações ambientais do 

brasileiro, “a ‘devastação das florestas’ ocupava o primeiro lugar, com 35% 

(...)”, reforçando a necessidade dos empresas adotarem critérios para 

certificação de seus produtos. 
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Do ponto de vista conceitual, a ABNT (2002) estabelece que 

certificação é: 

Um conjunto de atividades desenvolvidas por um organismo independente 
da relação comercial com o objetivo de atestar publicamente, por escrito, 
que determinado produto, processo ou serviço está em conformidade com os 
requisitos especificados. 

As atividades de certificação podem envolver: análise de documentação, 
auditorias/inspeções na empresa, coleta e ensaios de produtos, no mercado 
e/ou na fábrica, com o objetivo de avaliar a conformidade e sua manutenção. 

 

 A certificação não representa uma ação isolada e pontual, mas sim, 

um processo que tem início com a conscientização da qualidade para 

manter a competitividade e, por conseqüência, a permanência no mercado. 

A ABNT oferece, ainda, por meio de acordos com organismos congêneres, 

certificados aceitos na Europa, Estados Unidos da América (EUA) e países 

da América do Sul. O Certificado de Manejo Florestal Sustentável é 

concedido a uma unidade de manejo florestal que segue princípios, critérios 

e indicadores de sustentabilidade, comprovando que o produto tem origem 

sustentável. 

A partir da certificação alguns benefícios são alcançados, ou seja: nos 

benefícios para o fabricante, a certificação garante a implantação eficaz dos 

sistemas de controle e garantia da qualidade nas empresas, diminuindo 

perda de produtos e custos da produção. Desse modo, aumentando a 

competitividade de empresas certificadas diante de suas concorrentes. 

A certificação aumenta a satisfação do cliente, facilita a venda de 

produtos e sua introdução em novos mercados, já que são projetados e 

fabricados dentro das expectativas do mercado consumidor. 

Os benefícios para o exportador, quando a certificação é feita por 

organismo oficial, como a ABNT, que possui acordos de reconhecimento 

com outros países, evita a necessidade de certificação pelo país de destino. 

E, se as normas nacionais a serem aplicadas são equivalentes às normas 
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dos países de destino ou às internacionais, a certificação de acordo com 

essas normas protege o exportador de barreiras técnicas ao comércio. 

Quanto aos benefícios para o consumidor, o produto certificado é 

mais confiável e representa um meio eficaz pelo qual o consumidor pode 

identificar os produtos que são controlados e testados conforme normas 

nacionais e internacionais. A certificação assegura uma relação favorável 

entre qualidade e preço, proporcionando eventuais garantias de troca e 

consertos, permitindo, ainda, comparação de ofertas ao mesmo tempo em 

que auxilia na escolha dos produtos por parte dos consumidores. 

Quanto aos benefícios para o governo, a certificação representa um 

instrumento que pode ser utilizado para criar uma infra-estrutura técnica 

adequada que auxilie o desenvolvimento tecnológico, melhorando o nível de 

qualidade dos produtos industriais nacionais. 

Finalmente, a certificação evita, também, o estabelecimento de 

controles obrigatórios desnecessários e, por outro lado, pode auxiliar o 

desenvolvimento de políticas de proteção ao consumidor. 

 

 

4.2. Responsabilidade social 

No Brasil, a partir dos anos 80, o ambiente empresarial testemunhou 

a articulação entre as demandas oriundas da modernização produtiva e 

aquelas relacionadas com o movimento operário, principalmente as 

reivindicações salariais e o apelo à democratização das relações de 

trabalho. Simultaneamente a isso, as empresas adotaram estratégias de 

competitividade e sobrevivência no mercado que, por um lado, promoveram 

lucros e, por outro, requereram uma função social mais ampla, com ações e 

programas dirigidos aos empregados, familiares e comunidade. Com isso, 

promovia-se, de algum modo, o desenvolvimento comunitário, a qualidade 
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de vida dos funcionários e dependentes, a accountability7 nos negócios, a 

satisfação dos stakeholders8 e a preservação do meio ambiente. É 

necessário lembrar que a promoção desses benefícios não foi uma 

concessão, mas uma estratégia associada à sobrevivência institucional. 

A responsabilidade social, nos termos em que se coloca a questão, 

pressupõe que a atividade empresarial envolve o compromisso de toda a 

cadeia produtiva da empresa: clientes, funcionários e fornecedores, além 

das comunidades, do ambiente e da sociedade como um todo. A idéia está 

relacionada com a teoria dos aliados da empresa que seriam os indivíduos 

ou grupos que dependem da organização para alcançar seus interesses ou 

objetivos próprios e dos quais a organização também depende para alcançar 

suas metas, conforme Figura 5. 

 

 

 

 

 

Tanto a responsabilidade como a irresponsabilidade, constituem 

problemas centrais, não só das empresas, mas de qualquer tipo de 

organização, pois todas elas possuem e exercem poder e são responsáveis 

por suas decisões (DRUCKER, 1974). O autor aponta, ainda, que: 

As estratégias direcionadas ao atendimento das necessidades 
sociais e comunitárias podem se transformar em oportunidades de 
atuação e de consecução de resultados, não só gerando negócios 
lucrativos, mas também assegurando a satisfação de uma exigência 
ética que se faz à empresa. 

 

                                                 
7 A responsabilidade do gestor profissional de prestar contas (IUDÍCIBUS & MARION, 
(2001). 
8 Aliados da empresa que dão ao empreendimento as possibilidades de sua continuidade. 
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Figura 5 – Relacionamento da empresa para alcançar metas 
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Para o Instituto ETHOS (2000), “a responsabilidade social das 

empresas ultrapassa a geração de empregos, o pagamento de impostos, a 

implementação de ações filantrópicas - muitas vezes paliativas”, mas ainda 

assim importantes em uma sociedade marcada pela desigualdade e que 

privilegia o capital em detrimento da dignidade humana. 

Durante os debates em torno do assunto, emergiu um conceito de 

responsabilidade social das empresas, de acordo com o qual “estas se 

tornavam parte do desenvolvimento sustentável”. Esse novo conceito leva os 

empresários a adotar um comportamento ético que contribui com o 

desenvolvimento econômico, melhorando, de modo simultâneo, a qualidade 

de vida de seus empregados, de suas famílias, da comunidade local e da 

sociedade como um todo ALMEIDA (2000 apud SOUZA, 2002). 

Em considerações relevantes e como parte integrante do conceito de 

desenvolvimento sustentável, a responsabilidade social insere-se na 

dimensão social e, juntamente com as dimensões econômica e ambiental, 

constituem os pilares do desenvolvimento sustentável, conforme ilustrado na 

da Figura 6. 

 

 

 

 

 

 

Figura 6 – Pilares do desenvolvimento sustentável
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Portanto, ao participar de ações sociais em benefício da comunidade, 

a empresa atua na dimensão social do desenvolvimento sustentável e 

exerce sua responsabilidade social. 

Afinal, para conquistar o consumidor, que exerce cada vez mais a sua 

consciência e a sua cidadania, as empresas precisam comprovar que 

adotam postura correta, no que diz respeito às leis, aos direitos humanos e 

ao meio ambiente, bem como quanto aos demais relacionamentos. 

(AMBROSIO, 1998); (FROES e MELO NETO, 1999; OLIVEIRA (2000 apud 

SOUZA, 2002); (VASSALO, 1999). 

Além das questões que associam a responsabilidade social ao 

desenvolvimento sustentável, os critérios de avaliação da eficiência, da 

excelência e dos resultados empresariais começam a incorporar campos 

que vão além dos resultados financeiros, e que dizem respeito à 

conservação do meio ambiente, à ética dos negócios e ao desenvolvimento 

humano MITROFF (1994 apud SOUZA, 2002). 

 

 

4.2.1. A empresa e a questão social 

Ainda não há um consenso sobre o conceito da empresa socialmente 

responsável. Existem grupos econômicos defensores da noção que esse 

conceito está relacionado ao desenvolvimento de estratégias empresariais 

competitivas, que envolvem a cadeia produtiva em um processo que visa à 

obtenção de maiores lucros por intermédio de ações socialmente corretas 

para atender às expectativas dos clientes. 

A invocação por questões sociais aderidas pelas empresas pode lhes 

permitir atuar num cenário competitivo em que serão destacadas aquelas 

que venham de encontro aos anseios sociais. Nesse sentido, cabe o 
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conceito apresentado por ASHLEY (2001 apud CARNEIRO, 2002), em que 

responsabilidade social é: 

O compromisso que uma organização deve ter para com a 
sociedade, expresso por meio de atos e atitudes que a afetem 
positivamente, de modo amplo, ou a alguma comunidade, de modo 
específico, agindo de forma proativa e com coerência no que tange 
a seu papel específico na sociedade e a sua prestação de contas 
para com ela. 

 

A organização, nesse sentido, assume obrigações de caráter moral, 

além das estabelecidas em lei, mesmo que não diretamente vinculadas às 

suas atividades, mas que possam contribuir para o desenvolvimento 

sustentável dos povos. Pode-se observar que o conceito retrata uma visão 

ampla em que mostra a importância da melhoria da qualidade de vida da 

sociedade e destaca a relevância do caráter moral sobre as leis. 

Empresas brasileiras começam a demonstrar responsabilidade social, 

utilizando-se de doações e da filantropia, além de criar fundações, 

associações, institutos e departamentos específicos, que envolvem desde a 

presidência ao comitê de empregados (CARNEIRO, 2002). 

Em seus primórdios, a simples instalação de uma grande empresa 

numa determinada localidade era visto como o cumprimento de sua 

responsabilidade social, à medida que empregos eram gerados e o dinheiro 

circulava para dinamizar a economia local. Paralelamente, outros negócios 

eram implementados para atender às necessidades da empresa, garantindo 

condições mínimas de sobrevivência a uma parcela significativa da 

população. 

Dada essa realidade, a responsabilidade social é hoje um tema muito 

debatido e propagado no mundo da gestão empresarial, tornando-se uma 

variável importante na estratégia competitiva e na avaliação do desempenho 

das companhias. 
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O debate, então, deixa de girar em torno da necessidade ou 

consciência das ações que implicam responsabilidade social, considerando 

que as empresas se encontram obrigadas a competir num ambiente de 

negócios cada vez mais complexo e, por isso, precisam oferecer mais do 

que qualidade e preços competitivos se quiserem garantir sua participação 

no mercado. Dessa forma, as companhias de sucesso terão que assumir a 

responsabilidade por suas operações dentro e fora de suas paredes e, de 

maneira cuidadosa, verificar os impactos de suas políticas e ações em seus 

funcionários, clientes, comunidade e sociedade em geral. 

Algumas discussões práticas estão hoje concentradas em aspectos 

como: a análise e identificação das partes envolvidas direta e indiretamente 

com as atividades da empresa, bem como o peso e o poder de cada parte 

na elaboração de uma árdua responsabilidade social; o compromisso de 

uma política efetiva interna na empresa; a vinculação dos novos conceitos e 

métodos de administração e liderança; a capacidade da empresa em 

antecipar, enxergando áreas críticas e tomando medidas preventivas em vez 

de corretivas. 

Atualmente, não existe mais uma linha divisória entre as questões de 

fora e as de dentro das empresas. As questões devem ser compartilhadas 

com a sociedade de forma geral e as organizações devem contribuir 

ativamente com as soluções com o risco de serem questionadas, 

processadas e cobradas pelos seus atos, ou seja, as empresas devem 

seguir linhas de atuação que sejam desejáveis no que se refere aos 

objetivos e valores da sociedade na qual estão inseridas. 

Diante dessa condição, CARROLL (1979 apud MACHADO FILHO, 

2002) sugere que o negócio deve preencher quatro responsabilidades 

principais, ou seja: econômica, legal, ética e filantrópica. 

Para o autor, responsabilidade econômica representa “a primeira e 

mais importante responsabilidade social da atividade de negócio (...). Antes 

de tudo, a instituição de negócio é a unidade básica de nossa sociedade”. 
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A responsabilidade legal corresponde “às expectativas da sociedade 

de que as empresas cumpram suas obrigações de acordo com o arcabouço 

legal existente”. 

A responsabilidade ética refere-se “às empresas que, dentro do 

contexto em que se inserem, tenham um comportamento apropriado de 

acordo com as expectativas existentes entre os agentes da sociedade”. 

A responsabilidade filantrópica reflete: 

O desejo comum de que as empresas estejam ativamente 
envolvidas na melhoria do ambiente social, remetendo-a para uma 
dimensão além das funções básicas tradicionalmente acolhidas pela 
atividade empresarial. 

Entretanto, na visão da empresa como instituição apenas econômica, 

sua responsabilidade consubstancia-se na busca da maximização de lucros 

e na minimização de custos e pouco, além disso. Os aspectos sociais e 

políticos que influenciam o ambiente dos negócios não são considerados 

variáveis significativas e relevantes na tomada de decisões dos 

administradores, e as repercussões que as decisões internas possam 

acarretar no contexto sócio-político têm pouco significado para a cúpula da 

empresa (DONAIRE, 1999). 

 

 

4.3. Processo operacional na indústria madeireira 

A madeira representa um produto com grande aceitabilidade e uma 

elevada quantidade de serviços e produtos. No Brasil, a madeira tropical tem 

sua concentração de consumo localizada nas regiões Sul e Sudeste, 

representando mais do dobro da que é exportada para a Europa. Estatísticas 

indicam, por exemplo,  que de cada cinco árvores abatidas na Amazônia, 

uma é destinada ao mercado do Estado de São Paulo (SMERALDI & 

VERISSIMO, 1999). 



Processo operacional 

 

97

 

Há falta de dados que reflitam a realidade do setor madeireiro. Um 

dos fatores que tem contribuído é o alto índice de ilegalidade na extração do 

produto, além de desviar a atenção dos responsáveis pela elaboração de 

políticas, deixando a sociedade alheia à informação dessa realidade, em que 

se levantam discussões sobre quais os aspectos prioritários para a melhoria 

do setor, entre outros, acredita-se que o certificado, obtido junto ao Forest 

Stewardship Council (FSC), possa influenciar na realidade para a exploração 

do produto. 

Uma realidade crítica é que a maioria dos consumidores finais e 

intermediários, com raras exceções, mostra desconhecimento e ceticismo 

em relação à possibilidade de distinguir entre madeira produzida de forma 

ilegal e aquela oriunda de manejo sustentável. (SMERALDI & VERISSIMO, 

1999). 

A extração originada da Amazônia paraense, através dos pólos 

madeireiros, definidos como cidades, tem uma produção anual de madeira 

em tora igual ou superior a 100.000m3. As empresas tendem a se concentrar 

em pólos devido aos serviços e infra-estrutura que lá encontram 

(VERÍSSIMO et al 1992,1995; 1998 UHL, et al 1997 apud SMERALDI & 

VERISSIMO, 1999) normalmente incorporados aos sistemas gerenciais 

estabelecidos pelas mesmas, facilitando para que sua base operacional seja 

dimensionada nas condições locais. 

Em vista dessa realidade que as madeireiras vivenciam, acredita-se 

na necessidade de segregar as atividades operacionais em quatro ciclos 

estruturados para dar ao empreendimento florestal o suporte gerencial para 

operar em ambiente onde o controle seja o fator fundamental em todas as 

atividades dos processos. 
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4.3.1. Primeiro ciclo operacional: floresta 

O planejamento para implantação do manejo florestal sustentado 

deve se basear na metodologia de exploração de impacto reduzido 

(reduced-impact logging), precedido de um mapeamento detalhado e 

minucioso da área manejada. O espaço selecionado para a exploração 

florestal, de acordo com ALMEIDA (2001), deve ser submetido a um 

inventário 100%, em que todas as árvores acima de 45 cm de diâmetro 

serão catalogadas, mesmo que não estejam listadas para o abate. 

Como forma de gerenciar as informações obtidas em campo, a 

empresa pode optar pela criação de um software9 específico delimitando as 

árvores naquele talhão. Posteriormente, será realizada análise detalhada, 

em mapa digitalizado, com as características topográficas da área e 

informações sobre a ocorrência de animais e de plantas raras encontradas 

durante o inventário florestal. 

Nessa análise, inicia-se a especificação de quais as árvores 

potenciais a serem exploradas. Aquelas consideradas matrizes bem como 

as que estão em Área de Preservação Permanente (APP), as que possuem 

alguma função ecológica, além da distribuição homogênea da exploração, e 

da quantidade suficiente de indivíduos por espécie devem permanecer na 

área como remanescente, em detrimento do seu valor econômico. Somente 

após todo este planejamento deve ser realizada a atividade de derrubada 

das árvores selecionadas (ALMEIDA, 2001). 

Em seguida, é realizado um planejamento das trilhas a serem 

utilizadas pelas máquinas, visando a obter o melhor caminho, para diminuir 

os impactos pela intervenção na floresta. 

O resultado de todo esse planejamento leva em consideração que 

apenas um número reduzido de árvores, comparado ao já existente na 

                                                 
9 Preliminarmente os gastos com a criação e instalação do software poderão ser registrados 
no ativo diferido e baixadas a partir da entrada em operação da atividade que gerou sua 
criação. 
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floresta, deverá ser abatido. Com esse procedimento, as árvores de menor 

diâmetro, no momento da operação, serão preservadas, mantendo, dessa 

forma, a sustentabilidade contida no plano de manejo. 

Uma nova investida na área só deverá ser feita após 30 anos, 

momento em que as espécies remanescentes daquela atividade estarão em 

condições de serem exploradas. Outro aspecto importante refere-se às 

árvores consideradas mães, que terão o importante papel de ajudar a 

refazer a cobertura original. (ALMEIDA, 2001). 

Outro aspecto importante no plano de manejo é que durante a 

atividade operacional na mata todas as árvores que se encontram em APP e 

outras espécies raras serão mantidas, tendo em vista a sustentabilidade da 

floresta. 

A colheita deve ser estrategicamente planejada, de forma a não 

deixar clareiras na floresta, escolhendo-se o local de queda da árvore para 

não oferecer risco àquelas remanescentes e os tratores florestais, do tipo 

skidder, devem se deslocar dentro da mata, obedecendo a caminhos 

estreitos (trilhas de arraste), catalogados previamente pela equipe técnica. 

Desde o inventário, cada árvore é identificada, numerada e 

cadastrada, possibilitando seu monitoramento até alcançar o processo 

industrial, fornecendo um diagnóstico fiel e passível de rastreamento até o 

local de onde foi retirada. 

Uma situação que não cabe no ciclo é quanto à entrada de mateiro na 

floresta, com o objetivo de retirar árvores para venda clandestina. Os danos 

causados por essa atividade são muitos, pois não há qualquer 

comprometimento do mesmo com o meio ambiente. Nesse tipo de operação, 

quando a árvore é tombada prejudica outras espécies remanescentes, uma 

vez que a pessoa não direciona a queda. Entretanto, essa prática é comum 

pelo fato de as madeireiras comprarem esses produtos, pagando pelos 
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mesmos preços menores, mesmo correndo riscos com as fiscalizações dos 

órgãos competentes (SECTAM, 2001). 

Diante das diferentes realidades a que a floresta está sujeita, estudos 

recentes mostram que é possível manejar economicamente para a obtenção 

de madeira. Um exemplo apresentado pelo IMAZON (1998) revela que “o 

modelo de manejo florestal testado em Paragominas está sendo replicado 

com sucesso em diversas partes da Amazônia por empresas privadas, 

comunidades de pequenos proprietários e ONG’s”. 

A adoção das etapas de manejo reduz o ciclo de corte de 70 a 100 

anos (sem manejo) para 30 a 40 anos (com manejo) BARRETO et al (1993 

apud IMAZON, 1998). Isso significa que o manejo florestal poderá resultar 

no dobro da produção por unidade de área de floresta. Portanto, cada 

serraria necessitaria apenas da metade da área de floresta que utiliza hoje 

para suprir a mesma demanda de madeira. Além disso, um aumento na 

eficiência das serrarias poderia diminuir significativamente a quantidade de 

floresta requerida para manter a produção atual. (IMAZON, 1998). 

A Figura 7 apresenta as disposições concebidas em seus detalhes 

para atender ao gerenciamento no fluxo mantido no ciclo operacional da 

floresta de um empreendimento madeireiro. 
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Uso de trator skidder, especialmente desenvolvido para o arraste, 
provoca danos menores ao solo e às árvores remanescentes.

A Contabilidade deverá implantar um sistema contábil de custos 
ambientais, contemplando todas as etapas do ciclo, para que as 
atividades realizadas na floresta sejam quantificadas em todos os gastos 
inerentes, tais como: mão-de-obra, depreciação, entre outros 
necessários, além da necessidade de controle da exaustão da floresta. 

A empresa deverá adotar técnicas adequadas de acordo com o plano 
de manejo para a área a ser utilizada.

1º CICLO 
Floresta 

Abertura de trilhas

Corte de árvores

Custos das atividades

Os resíduos resultantes desse ciclo podem ser reaproveitados pela 
própria empresa ou vendidos para gerar incremento de caixa, além de 
evitar a geração de passivo ambiental.

Resíduos sólidos

Reaproveitamento

Descarte

Figura 7 – Primeiro ciclo operacional: floresta
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Contabilidade 

A participação da Contabilidade no processo deve promover o 

acompanhamento sistemático das atividades controlando todas as etapas do 

ciclo operacional, levando em conta todos os gastos, incluindo o uso de 

equipamentos e a exaustão da floresta, uma vez que: 

As informações sobre custos desempenham papel fundamental ao 
assegurar a saúde de uma empresa a curto e longo prazo. Quando 
os custos escapam ao controle em relação à receita geral, podem 
ameaçar a própria sobrevivência da empresa, e mesmo quando 
parece estar sob controle, uma falha em se compreender as 
implicações e estratégias dos custos, pode levar a margens 
insuficientes para que se possam fazer investimentos necessários 
para o futuro da empresa (ALMEIDA, 2002). 

 

Uma boa administração de custos em empreendimentos florestais 

começa com a compreensão do comportamento dos custos, tanto na floresta 

como na indústria de processamento. 

A Contabilidade, a partir do momento em que receber as informações 

da área exaurida pela retirada de matéria-prima, processará os dados dos 

custos com transporte, pessoal, equipamentos e estocagem do produto para 

industrialização ou venda, de acordo com o método de estoque. 

 

 

4.3.2. Segundo ciclo operacional: logística 

A empresa, durante suas atividades operacionais na floresta, pode 

adotar dois procedimentos: o primeira seria utilizando sua própria força de 

trabalho dentro das condições estruturais de que dispõe; no segundo, seria 

terceirizando a atividade através da contratação desses serviços para 

realizar toda a força tarefa da fase operacional do segundo ciclo, conforme 

Figura 8. 
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Se a opção for pela terceirização, a empresa deve ater-se ao 

tratamento gerencial da atividade, considerando o comprometimento do 

contratado com as questões ambientais. 

A terceirização pode, ainda, ser extensiva para algumas atividades do 

primeiro ciclo, mas necessitando do acompanhamento gerencial da 

empresa. 

Para ilustrar a importância da logística no setor, a Companhia das 

Docas do Pará (CDP, 2003) revela o fluxo de produtos florestais 

armazenados para exportação, pressupondo-se que as madeireiras da 

Amazônia paraense utilizam meios fluviais para transportar seus produtos, 

através dos serviços prestados pela CDP, conforme demonstrado (ver 

Tabela 5). 

Tabela 5- Movimento de madeiras no porto de Belém 
Mês/Ano 2000 (t) 2001 (t) 2002 (t) 2003 (t) 

Janeiro 45.059 53.250 51.074 72.041 
Fevereiro 44.890 98.724 43.554 50.079 
Março 42.549 47.496 54.510 19.879 
Abril 25.662 49.654 42.287   
Maio 46.275 48.935 52.166   
Junho 24.936 39.623 49.471   
Julho 40.389 35.912 53.592   
Agosto 45.058 45.112 52.945   
Setembro 45.837 50.047 42.925   
Outubro 59.249 51.024 44.609   
Novembro 64.628 59.442 42.851   
Dezembro 43.229 51.428 50.663   
Total 527.761 630.647 580.647 141.999 
Média Mensal 43.980 52.554 48.387 47.333 
Média do 1º Semestre 38.229 56.280 48.844 47.333 
Média do 2º Semestre 49.732 48.828 47.931   
Fonte: CDP (disponível em: www.cdp.gov.br - Consulta em 28.04.2003). 
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Uso de caminhões da empresa ou de terceiros, apropriados para o 
transporte de toras para o pátio da indústria.

A empresa poderá contratar os serviços de 
terceiros para realizar a derrubada de árvores 
na floresta com toda a infra-estrutura 
necessária até que a matéria-prima chegue ao 
pátio da indústria. 

A Contabilidade Ambiental deverá implantar um 
sistema contábil de custos, contemplando todas 
as etapas do ciclo, para que as atividades 
realizadas com a logística sejam quantificadas 
em todos os gastos necessários. 

2º CICLO
Logística 

Terceirização

Transporte

 
Custos das atividades

Figura 8 – Primeiro ciclo operacional: logística
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Contabilidade 

Nas atividades desenvolvidas com o apoio logístico de terceiros, a 

Contabilidade deve receber as informações para acompanhar o processo de 

registro dos fatos patrimoniais, mantendo a gerência municiada de relatórios 

acerca das operações realizadas a partir dessa opção, de forma que a 

direção da empresa tenha condições de decidir sobre a manutenção ou não 

da atividade com base nos custos levantados pela contabilidade. 

 

 

4.3.3. Terceiro ciclo operacional: industrialização 

O consumo de madeira no Brasil foi estimado em 400 milhões de 

m3/ano, dados de 2001 (JUVENAL & MATTOS, 2002). Desse total, 300 

milhões de m3/ano referem-se ao consumo de florestas nativas e plantadas 

para todos os fins e 100 milhões m3/ano a florestas plantadas para 

industrialização. As florestas nativas são utilizadas, predominantemente, nas 

serrarias, para laminação, fabricação de compensados e como lenha. Já as 

florestas plantadas são mais utilizadas na produção de celulose, madeira 

serrada, lâminas, compensados, painéis reconstituídos, carvão vegetal, 

lenha e na construção civil, conforme ilustrado na Figura 9. 

A origem da madeira consumida no processo distribui-se entre 

florestas nativas e plantadas, de acordo com o segmento da indústria 

florestal. 

Indústrias de produtos, com maior valor agregado e que necessitam 

de maior homogeneidade da matéria-prima, utilizam, em maior escala, 

madeira de reflorestamento. A localização é, também, um fator determinante 

para a origem da madeira, prevalecendo o consumo de florestas plantadas 

nas regiões Sudeste e Sul e o de florestas nativas no Norte e Centro-Oeste. 
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3º CICLO 
Industrialização

Matéria-prima

Máquinas e 
equipamentos 

Processo produtivo

Resíduos sólidos

Observar a 
legislação vigente e 
o plano de manejo.

Uso dos bens deve ser monitorado através do processo de 
tempo de operação para fazer o controle com as 
depreciações.

A Contabilidade Ambiental deverá implantar um sistema de 
custos, contemplando todas as etapas do ciclo, para que as 
atividades realizadas na industrialização sejam quantificadas 
por todos os gastos, tais como: mão-de-obra, depreciação de 
máquinas e equipamentos, armazenagem de produtos e 
outros necessários na atividade. 

Reaproveitamento como fonte de incremento de caixa, 
evitando geração de passivo ambiental.

Custos das atividades

Fins industriais

Serrados 

Painéis 

Poupa 

Combustível

Carvão Lenha

Madeira sólida

Reconstituído

Compensados

Laminados

Aglomerados 

MDF

Chapas de fibra 

OSB

HDF

Pasta de alto 
rendimento

Celulose 

Figura 9  – Terceiro ciclo operacional: Industrialização 
Fonte: JUVENAL & MATTOS (2002:6) – Adaptado 
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Em termos de produção, 6,3 milhões de toneladas, em 2002, foram de 

carvão vegetal, consumindo cerca de 45,2 milhões de m3 de madeira, dos 

quais 74% tiveram origem em florestas plantadas. O segmento de lenha 

industrial apresenta um expressivo consumo de madeira, que tem origem 

entre florestas nativas e plantadas. (JUVENAL & MATTOS, 2002). 

Dados do ano de 2000, segundo os autores, apontam o segmento de 

serrados como o maior consumidor anual de madeira industrial em toras, 

cerca de 49 milhões de m3, evidenciando elevado coeficiente de perdas no 

processo produtivo. A madeira serrada produzida no Brasil é absorvida 

quase que integralmente pelo mercado interno, tendo sido exportados 

apenas 1,8 milhão de m3. 

Já a indústria de celulose e papel, no ano de 2000, consumiu 32 

milhões de m3 de toras industriais, exclusivamente de florestas plantadas, 

para a produção de 7,5 milhões de toneladas de celulose e pastas e 7 

milhões de toneladas de papel. No mesmo ano, a exportação de celulose foi 

de 2,9 milhões de toneladas e o consumo aparente foi de 4,9 milhões de 

toneladas. As exportações de papel totalizaram 1,2 milhão de toneladas e o 

consumo aparente foi de 6,8 milhões de toneladas. Em valor, o segmento de 

celulose e papel exportou US$ 2,5 bilhões em valores absolutos e US$ 1,3 

bilhão se descontadas as importações (JUVENAL & MATTOS, 2002). 

Com relação à produção de lâminas e painéis, foram consumidos 11 

milhões de m3 de toras industriais no ano 2000, dos quais 5 milhões 

correspondem aos painéis reconstituídos (chapas de fibra, aglomerados, 

MDF/HDF e OSB), que utilizam exclusivamente matéria-prima originária de 

reflorestamento. Os painéis compensados apresentaram um acentuado 

declínio em seu consumo, no ano 2000, provocado pela perda de mercado 

para o MDF e para o aglomerado. O crescimento da produção foi absorvido 

pelas exportações, uma vez que o produto brasileiro tem expressiva 

participação no mercado mundial (JUVENAL & MATTOS, 2002). 
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Contabilidade 

A partir da Revolução Industrial, as empresas passaram a adotar nova 

filosofia em relação a seus objetivos operacionais, haja vista que o 

surgimento de oportunidades competitivas fez com que cada segmento 

procurasse se organizar para melhor evidenciar sua referência 

organizacional, dando abertura para que os custos fossem tratados de 

maneira mais estratégica. 

Por força dessa realidade, considerando que era um cenário em que 

as empresas necessitavam melhorar seus controles, principalmente nos 

estoques, então surge a Contabilidade de Custos que, a partir de um 

sistema de controle, possibilitou que as empresas tivessem seu crescimento 

dinamizado para resultar em reais condições de competitividade. 

Do ponto de vista das atividades florestais, os custo têm a importante 

função de proporcionar ao empreendimento um diferencial por ocasião da 

colocação do seu produto para comercialização no mercado. ALMEIDA 

(1996) apresenta o exemplo de um móvel de madeira, em que, na seqüência 

do processo para atender o consumo e satisfação do cliente, este dá 

preferência à qualidade. 

Com a adoção de critérios de qualidade estabelecidos, vale lembrar 

que com a presença dos intermediários, como os revendedores, deve ser 

observado o termo contratual estabelecido com o fornecedor, já que o 

consumidor final pagará por todos os custos que foram agregados ao longo 

do processo para ter o produto pronto, tendo em vista o atendimento de suas 

necessidades específicas. 

Sobre esses aspectos, a empresa deve ter atenção para os custos 

dos produtos de base florestal, para que sejam atendidos. Segundo 

CAMPOS (1992 apud ALMEIDA, 1996) “o verdadeiro critério da satisfação é 

a preferência do consumidor, garantindo a sobrevivência da empresa ao 

invés da predileção do produto de seu concorrente, hoje e no futuro”, 
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Com relação a essa preocupação é fundamental para que o 

empreendimento se mantenha firme no mercado, uma vez que a satisfação 

de seus clientes é o reflexo de seus objetivos. 

Na realidade, os mercados dos produtos do setor fazem com que a 

Contabilidade conviva com uma diversidade que necessita de ações bem 

definidas, principalmente em relação aos custos, já que a empresa deve 

procurar meios que lhe dêem oportunidades competitivas, que acabam 

convergindo para dois pontos necessários, ou seja: 1) a manutenção das 

atividades com um plano de manejo; e 2) a certificação dos produtos que 

são colocados no mercado. 

Diante desses importantes aspectos e considerando os objetivos 

operacionais da empresa, BRANT (1992 apud ALMEIDA, 1996) destaca que 

à medida que o tempo passa, surgem rotinas empresariais que disciplinam a 

necessidade em promover a redução de custo, onde cabe a análise 

criteriosa de cada procedimento e, dependendo do caso, introduzir novas 

formas que levem a essa possibilidade. 

Com esse conceito, algumas empresas respondem com uma 

diversidade de medidas, variando desde o simples corte no orçamento até 

importantes programas de racionalização que, invariavelmente, acarretam 

em suspensões arbitrárias e danosas que, do ponto de vista social, chegam 

a comprometer o estado de espírito e a motivação dos empregados. 

Com relação aos custos, DRUCKER (1992) entende que a única 

forma é “reestruturando o processo do trabalho com estabelecimento de 

meios anuais de incremento da produtividade de cada operação, em torno 

de 3%”. 

Além disso, o autor destaca que: 

Se tudo o que estiver sendo feito se resume em cortar custos, sem 
a instalação de um sistema adequado de prevenção de custos, 
dentro de poucos anos certamente os custos excessivos voltarão. 
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Diante da questão de redução dos custos, para SLACK (1993) os 

procedimentos mostram-se demagógicos em aparentar uma relevância 

pontual em determinado segmento, ao invés do mais fundamental, porém 

menos confortável exercício de análises sobre as causas ocultas do custo. 

Ou seja, os determinantes estratégicos dos custos são o volume de saída 

por produto, a variedade de produtos e atividades desempenhadas e a 

variação no volume demandado ao longo do tempo. 

Para explicar a inabilidade no gerenciamento dos custos, BERLINER 

& BRIMSON (1992 apud ALMEIDA, 2002) apresentam um exemplo em que 

estudos elaborados pela Força Aérea Americana evidenciaram que 75% dos 

programas de redução de custos submetidos aos contratantes direcionavam 

para a redução de pessoal, ao invés de torná-los mais produtivos. 

Especificamente no setor florestal, a silvicultura é considerada uma 

atividade de trabalho e capital intensivo que, caso haja uma manutenção 

elevada do custo e mão-de-obra na estrutura de custos totais, será 

ocasionado um decréscimo da capacidade de comprometimento do 

empreendimento florestal em relação a outras atividades industriais. 

Nesse caso, considerando as etapas apontadas no primeiro e 

segundo ciclos, deve ser priorizada a mecanização das atividades 

silviculturais, minimizando a intensidade de mão-de-obra para que as 

empresas se mantenham economicamente viáveis perante o mercado, não 

só pela diferenciação, mas, sobretudo, pela vantagem de custos entre 

indústrias do mesmo segmento ou se precavendo de substitutos, caso 

apareçam. (ALMEIDA, 1996). 

O custo de mão-de-obra florestal tem uma participação no custo total 

da produção bastante variável, dependendo do tipo de atividade 

desenvolvida e da capacidade operacional da organização na produção. 

Tomam-se, como exemplo, os custos de exploração florestal não 

mecanizada e do viveiro de mudas com semeadura via seringas, onde 
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ocorrem as maiores participações de pessoal, podendo alcançar até 60% do 

custo. (ALMEIDA, 1996). 

A localização dos desperdícios que resultam em custos, verificada na 

atividade florestal, segundo o autor, pode se confirmar com: 

Material: utilização de insumos (sementes, fertilizantes, herbicidas, 
inseticidas etc.) com características não específicas às necessidades 
e em quantidades inadequadas por unidade de produto ou de área; 

Método: metodologia de trabalho incompatível ou desatualizada sem 
considerar aspectos ergonômicos, gerando sofisticação demasiada 
ou ausência de aprimoramento nos diversos processos produtivos 
(semeadura, preparo de solo, plantio, manutenção, exploração e 
transporte); 

Mão-de-obra: capacitação inoperante e descontínua, principalmente 
do operariado rural, exigindo maior controle operacional ou excesso, 
acarretando custos superiores ao necessário; 

Máquinas: redução da competitividade técnica pela inadequação da 
quantidade e qualidade dos equipamentos, ocasionando 
significativas flutuações nos custos de produção; 

 

Grande parte dessas perdas está ligada direta ou indiretamente à 

padronização das operações florestais que, caso se suceda de maneira 

adequada, deverá eliminar as diferentes formas de se produzir o mesmo 

output, além de servir de registro de aperfeiçoamento dos processos sem 

retrocesso da modernização tecnológica (ALMEIDA, 1996). 

DEVELIN (1995 apud ALMEIDA, 1996) destaca que a solução para a 

redução de custos está em identificar e desafiar aquilo que as empresas 

realmente fazem, de forma a consumir menos esforços por meio da ação 

que leve a melhorar as formas de geração dos outputs. 

Assim, deve haver uma transição rápida à implementação, visando a 

intimidar a incerteza com a obtenção ágil de benefícios; as decisões 

precisam ser baseadas numa quantificação objetiva dos riscos das reduções 

e dos benefícios gerados; deve ser adotada uma metodologia em que a 
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administração se comprometa, acatando-a como racional, objetiva e capaz 

de abraçar todas as funções e a estrutura organizacional junto aos sistemas 

de informações de suporte, deve ser revisada devido à criatividade ante a 

utilização eficiente e eficaz dos recursos da Contabilidade. 

 

 

4.3.4. Quarto ciclo operacional: comércio 

A partir das extrações das árvores, a empresa deverá segregar esse 

material em matéria-prima para industrialização para obtenção de produtos e 

as toras que deverão ser comercializadas de acordo com a demanda dos 

mercados. 

Na fabricação dos produtos pela empresa, questões como manejo 

florestal, padrão de qualidade e autenticidade da origem dos produtos, 

devem servir de parâmetros com vistas a que os clientes entendam que a 

empresa é comprometida com o desenvolvimento sustentável. Diante dessa 

premissa e, dependendo do mercado onde os produtos serão vendidos, o 

grau de exigência se modificará. 

Dadas as peculiaridades de cada empresa, os mercados criam 

expectativas em relação às suas atividades operacionais, tendo em vista que 

a preservação ambiental representa um diferencial importante nesse 

julgamento, pressupondo-se que uma variável que irá criar esse diferencial é 

quanto a origem dos produtos (ver Figura 10). 

Em vista dessa realidade, a gerência para os planejamentos 

organizacionais e estratégicos, acompanhados de uma política forte de 

marketing sobre os locais onde estão instalados seus projetos, condicionam 

o imperativo de destaque da entidade em relação ao ambiente comercial e 

competitivo em que atua. 



 

4º CICLO 
Comércio 

 
Mercado 

Qualidade do 
produto 

 
Certificação 

Continuidade da 
entidade 

A empresa deve manter uma estrutura administrativa e 
operacional para atender aos mercados interno e externo em 
condições competitivas.

A empresa deve desenvolver sua produção  em condições e 
qualidade que atenda à demanda do mercado sem perder a 
qualidade.

A empresa deve reunir qualidade em seus serviços e produtos 
publicamente mediante certificado (SELO VERDE) fornecido 
pelo FSC mundial e no Brasil pela ABNT.

Com os controles desenvolvidos pela Contabilidade Ambiental 
gerar relatórios sobre a evolução patrimonial dando condições 
ao gestor de decidir com uma visão holística sobre a 
continuidade do empreendimento compatível com a 
sustentabilidade dos recursos florestais e reflorestando áreas. 

P
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Os dados estatísticos que rondam o setor madeireiro, de acordo com 

a Food and Agriculture Organization of United Nations (FAO), em 1999 

(JUVENAL & MATTOS, 2002:5), mostram que a produção mundial do setor 

florestal atingiu US$ 450 bilhões, sendo o setor de celulose e papel 

responsável por 62% desse valor. 

No Brasil, a atividade florestal é de grande importância, não só pela 

extensa cobertura de florestas existente no País, mas também pela 

capacidade de geração de emprego e renda do setor. Dados da SBS 

indicam que, em 2001, o PIB florestal brasileiro atingiu R$ 21 bilhões e as 

exportações US$ 4 bilhões, com a geração de 2 milhões de empregos 

diretos e indiretos, conforme Tabela 6. 

Tabela 6 - Exportação de produtos florestais (Em: US$ Milhões) 
Produtos  1997 1998 1999 2000 2001 
Sólidos de Madeira 1.130 967 1.275 1.361 1.349 
   Madeira Serrada 411 410 483 519 532 
   Painel de Compensado 264 134 345 374 360 
   Lâminas 97 64 54 49 37 
   Chapa de Fibra Comprimida 79 64 56 54 62 
   Outros Produtos de Madeira 279 295 337 365 358 
Móveis 366 338 385 489 484 
Celulose 947 970 1.192 1.603 1.248 
Papel 966 924 901 941 942 
Total 3.409 3.199 3.753 4.394 4.023 
Fontes: JUVENAL & MATTOS (2002:6) - 2ª mão. 

Entre outros fatores que favorecem o setor, excelentes condições de 

solo e clima para a silvicultura conferem ao País benefícios para a atividade 

florestal. Esses fatores, aliados ao desenvolvimento tecnológico no plantio 

de florestas, transformam as vantagens naturais em competitividade real. 

Esse quadro, contudo, vem sofrendo pressão pelo iminente déficit de 

oferta interna de madeira, conhecido como “apagão florestal”, que atingirá 

mais drasticamente as regiões Sul e Sudeste e os segmentos de serraria e 

laminação, incluindo a indústria moveleira. As indústrias dessas regiões já 

deslocaram parte de seus abastecimentos de matéria-prima para as regiões 

Centro-Oeste e Norte e para países do Mercosul. Uma outra fonte de 
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madeira tem sido, em pequena escala, o excedente de reflorestamento 

realizado pela indústria de celulose e papel. 

A situação no Sul/Sudeste/Nordeste é diferenciada por terem tido 

suas coberturas florestais exploradas à exaustão e, também, pela redução 

do ritmo nos reflorestamentos. Na região Norte, onde ainda há uma grande 

extensão de florestas nativas, o problema é quanto às explorações 

sustentáveis dessas florestas, envolvendo proteção às espécies ameaçadas, 

métodos de exploração menos invasivos e aumento de produtividade no 

processamento industrial. 

De acordo com o MMA, a partir de 2004, parte da indústria brasileira 

processadora de madeira terá obrigatoriamente que importar sua matéria-

prima principal. O reflorestamento, fundamental para o crescimento e a 

competitividade de cada madeireira, teve sua expansão limitada pela 

ausência de fontes de financiamento adequadas, tendo se restringido, após 

o fim do Fundo de Incentivo Setorial (FISET), em 1997, basicamente, às 

indústrias de celulose e papel, siderúrgica e de painéis de madeira. O 

BNDES figura, hoje, como a principal alternativa de financiamento para o 

plantio de florestas de fins industriais. (JUVENAL & MATTOS, 2002:7).  

A formulação de estratégias e instrumentos que dêem apoio à 

atividade florestal, enfrentando as questões relativas ao uso das florestas 

tropicais e do reflorestamento, tornam-se cruciais para a manutenção das 

vantagens competitivas do Brasil na cadeia produtiva da madeira. Nesse 

contexto, considera-se fundamental a reunião de informações sobre o setor 

florestal, objetivando identificar a importância do reflorestamento, o 

crescimento e a sustentabilidade desse segmento. 

 

Contabilidade 

A contabilidade processará o acompanhamento das operações, 

dentro de um planejamento orçamentário, visando à obtenção de um 
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resultado equilibrado que dê ao empreendimento as condições de 

continuidade, bem mensurado e relatado ao final de cada período indicando 

os aspectos que devam ser observados dentro do planejamento estratégico 

traçado. Nas discussões gerenciais, acerca das perspectivas futuras de 

mercado, devem ser traçados panoramas que alcancem novos clientes, de 

forma bem planejada de acordo com os planos de metas e tático operacional 

definidos previamente pela empresa. 

Independentemente das diretrizes da entidade, o sistema de 

informação contábil deve manter em condições de tempo real os dados 

patrimoniais da empresa. 

 

 

4.4. Legislação ambiental 

Há necessidades comuns na sociedade que buscam nas mais 

variadas fontes as melhores formas de manter um entendimento sustentável 

entre as ações empreendidas pelos diversos segmentos que a compõem. 

Os recursos ambientais possibilitam suprir grande parte dessas 

necessidades. Considerando a vulnerabilidade a que os recursos naturais 

estão sujeitos, as instituições oficiais brasileiras vêm tentando aprimorar o 

poder de fiscalização para minimizar os danos ambientais, fazendo uso do 

poder das leis e outros dispositivos e medidas que possam estabelecer 

regras e penalidades. 

As empresas, em especial aquelas que industrializam produtos, estão 

sujeitas à possibilidade de agredir o meio ambiente em função de suas 

atividades. 

Os instrumentos que dão oportunidades à aplicação de sanções 

seguem uma escala hierárquica. No Brasil, “a legislação ambiental é 

relativamente recente e considerada por alguns especialistas como 
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compatível com as de países mais avançados” (RIBEIRO, 1992), 

possibilitando aos órgãos fiscalizadores as condições de acompanhar o 

desempenho dos empreendimentos e fazer uso do dispositivo legal de 

acordo com a necessidade. 

OLIVEIRA (2000 apud REBOLLO, 2000) reforça afirmando que “a 

legislação ambiental brasileira é bastante extensa, sendo considerada uma 

das melhores do mundo” e dentre esses instrumentos legais, existem 

aqueles mais relacionados com a preservação do meio ambiente. 

Os instrumentos legais, relacionadas às questões ambientais, são: 

Constituição Brasileira de 1988: 

Promulgada em 05.10.1988, em seu artigo 24, inciso VI, determina 
a competência legislativa concorrente da União, dos Estados e do 
Distrito Federal sobre: floresta, (...), conservação da natureza, 
defesa do solo e dos recursos naturais, proteção do meio ambiente 
e controle da poluição (...). No inciso VII, destaca a responsabilidade 
por dano ao meio ambiente, (...). O inciso VIII, §1º, ressalta que 
cabe à União a edição de normas gerais e aos Estados e Distrito 
Federal as normas específicas.  

 

O artigo 225, § 1º, inciso V, determina que: 

incumbe ao Poder Público exigir, na forma da lei, para instalação de 
obra ou atividade, potencialmente causadora de significativa 
degradação do meio ambiente, estudo prévio de impacto ambiental, 
a que se dará publicidade. 

 

Lei nº 4.771/65, de 15.09.1965: 

Institui o Novo Código Florestal e estabelece que as florestas 
existentes no território nacional e as demais formas de vegetação, 
reconhecidas de utilidade às terras que revestem, são bens de 
interesse comum a todos os habitantes do País, exercendo-se o 
direito de propriedade com as limitações da legislação em geral e 
especialmente esta Lei. (Alterada pela Lei 7.511, de 07.07.1986). 
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Lei nº 6.938/81, de 31.08.1981: 

Dispõe sobre a Política Nacional do Meio Ambiente (PNMA), seus 
fins e mecanismos de formulação e aplicação, sendo alterada pelas 
Leis 7.804/89 e 8.028/90; regulamentada pelos Decretos 89.336/84, 
97.632/89 e 99.274/90 (vide Lei 9.605/98). Estabelece como 
instrumento da PNMA a avaliação de impactos ambientais e o 
cadastro técnico federal de atividades potencialmente poluidoras ou 
utilizadoras dos recursos ambientais; o prévio licenciamento de 
atividades poluidoras ou capazes de causar degradação ambiental; 
como competência do IBAMA o licenciamento de atividades e obras 
com significativo impacto ambiental, de âmbito nacional ou regional. 
Alterado pela Lei 10.165, de 27.12.2000, com nova redação. 

 

Lei nº 9.605/98, de 12.02.1998: 

Dispõe sobre as sanções penais e administrativas derivadas de 
condutas e atividades lesivas ao meio ambiente (alterada pela 
Medida Provisória 1.710/98 e reedições; vide Lei 6.453/77). 
Estabelece condutas consideradas crimes: contra a fauna; contra a 
flora; de poluição e outros crimes ambientais; contra o ordenamento 
urbano e o patrimônio cultural; e contra a administração ambiental. 

 

Lei nº 9.795/99, de 27.04.1999: 

Dispõe sobre a educação ambiental e institui a Política Nacional de 
Educação Ambiental. A Lei entende por educação ambiental os 
processos por meio dos quais o indivíduo e a coletividade 
constroem valores sociais, conhecimentos, habilidades, atitudes e 
competências voltadas para a conservação do meio ambiente, bem 
de uso comum do povo, essencial à sadia qualidade de vida e sua 
sustentabilidade. A educação ambiental é, ainda, um componente 
essencial e permanente da educação nacional, devendo estar 
presente, de forma articulada, em todos os níveis e modalidades do 
processo educativo, em caráter formal e não-formal. 

 

Lei Estadual nº 5.887/95, de 9 de maio de 1995: 

Representa um instrumento de participação social na proteção e 
melhoria do meio ambiente. As atividades ou empreendimentos, 
considerados efetiva ou, potencialmente, poluidores ou 
degradadores do meio ambiente não podem funcionar sem o 
licenciamento; do contrário estarão sujeitas à interdição do Estado. 
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Decreto nº 3.420/2000, de 20.04.2000: 

Dispõe sobre a criação do Programa Nacional de Florestas (PNF), 
constituído de projetos concebidos e executados de forma 
participativa e integrada pelos governos Federal, Estaduais, Distrital 
e Municipais e a sociedade civil organizada. 

 

Resolução CONAMA nº 001/86, de 23.01.1986: 

Define impacto ambiental e estabelece critérios básicos e diretrizes 
gerais para o RIMA (alterada pelas resoluções CONAMA 011/86 e 
237/97; vide Resolução CONAMA 005/87). Estabelece que o 
licenciamento de atividades modificadoras do meio ambiente 
dependerá de elaboração de estudo e respectivo relatório de 
impacto ambiental, que deverão desenvolver: diagnóstico ambiental 
da área de influência do projeto; análise dos impactos ambientais; 
definição das medidas mitigadoras dos impactos negativos; e 
elaboração do programa de acompanhamento e monitoramento dos 
impactos positivos e negativos. 

 

Resolução CONAMA nº 001/88, de 16.03.88: 

Regulamenta o cadastro técnico federal de atividades e 
instrumentos de defesa ambiental. Este cadastro, previsto na Lei 
6.938/81, tem como objetivo proceder ao registro obrigatório de 
pessoas físicas ou jurídicas que se dediquem à prestação de 
serviços e consultorias sobre problemas ecológicos e ambientais, 
bem como à elaboração de projeto, fabricação, comercialização, 
instalação ou manutenção de equipamentos, aparelhos e 
instrumentos destinados ao controle de atividades poluidoras. 

 

Resolução CONAMA nº 005/88, de 15.06.1988: 

Regulamenta o licenciamento de obras de saneamento básico. 
Estabelece que ficam sujeitas ao licenciamento as obras onde seja 
possível identificar modificações ambientais significativas, como 
sistema de abastecimento de água, de esgoto sanitário, de 
drenagem e de limpeza urbana. 
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Resolução CONAMA nº 002/96, de 18.04.1996: 

Dispõe sobre a implantação de uma unidade de conservação 
vinculada ao licenciamento de atividades de relevante impacto 
ambiental (revoga a resolução CONAMA 010/87). Determina como 
requisito do licenciamento a implantação de unidade de 
conservação ou alternativas, a fim de reparar os danos ambientais 
causados pela destruição de florestas e outros ecossistemas. 

 

Resolução CONAMA nº 237/97, de 19.12.1997: 

Dispõe sobre licenciamento ambiental (altera a Resolução 
CONAMA 001/86). Estabelece: definições de estudos ambientais e 
de impacto ambiental regional; que o licenciamento dependerá de 
Estudo de Impacto Ambiental (EIS) / Relatório de Impacto Ambiental 
(RIMA), para os empreendimentos capazes de causar degradação 
ambiental, e estudos ambientais pertinentes para os não 
potencialmente causadores de degradação; a realização de 
audiências públicas para avaliação dos estudos ambientais, quando 
couber e de acordo com a regulamentação. 

 

Resolução CONAMA nº 302/02, de 20.03.2002: 

Dispõe sobre os parâmetros, definições e limites de APP de 
reservatórios artificiais e a instituição da elaboração obrigatória de 
plano ambiental de conservação e uso do seu entorno. 

 

Portaria Normativa IBAMA nº 113/97, de 25.09.1997: 

Dispõe sobre a obrigatoriedade do registro no cadastro técnico 
federal de pessoas físicas ou jurídicas que desempenhem 
atividades potencialmente poluidoras ou utilizadoras de recursos 
ambientais. Estabelece como passível de cadastro as atividades de 
extração, comercialização, transporte e produção de produtos 
potencialmente perigosos ao meio ambiente, assim como os 
minerais e os produtos e sub-produtos da fauna, flora e pesca. 

 

 

 



Processo operacional 

 

121

 

Carta da Terra: 

Representa um instrumento instituído pela ONU composto de 27 
princípios básicos que busca uma nova e justa parceria global, 
mediante a criação de novos níveis de cooperação entre os Estados 
envolvendo também os setores mais importantes da sociedade e da 
população. 

 

Agenda 21: representa: 

Um programa de ação baseado em um documento que constitui a 
mais ousada e abrangente tentativa já realizada de promover, em 
escala planetária, um novo padrão de desenvolvimento, conciliando 
métodos de proteção ambiental, justiça social e eficiência 
econômica (www.mma.gov.br).  

Trata-se de um documento consensual para o qual contribuíram 
governos e instituições da sociedade civil de 179 países num 
processo preparatório que durou dois anos e culminou com a 
Conferência das Nações Unidas sobre Meio Ambiente e 
Desenvolvimento, em 1992, no Rio de Janeiro, também conhecida 
como ECO-92. 

Nesse sentido, durante a Rio-92, a comunidade internacional 
acordou a aprovação de um documento contendo compromissos 
para mudança do padrão de desenvolvimento no próximo século, 
denominando-o Agenda 21. 

 

Situação prática: As empresas devem se manter atentas e “ocorrida uma 

degradação que cause, além de impacto ambiental, também um efeito 

econômico, uma ação gerencial será solicitada” (FERREIRA, 1998) para que 

seja reparada em tempo real a situação de forma que não seja necessária 

aplicação de ações disciplinares para sua correção ou na possibilidade de 

que seja minimizado o custo da recuperação. 

Diante da inevitável possibilidade de danos ambientais (FERREIRA, 

1998) apresenta uma simulação em que: 

Supondo-se que uma emissão de partículas no ar possa causar 
custos de $ 1.000.000, referente a tratamentos de saúde, 
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indenizações, multas (cumprimento do instrumento legal normativo 
de acordo com o tipo de dano ambiental), e outros. 

Prossegue a autora: 

O gestor ambiental decide então implementar um programa de 
prevenção de impactos ambientais, instalando equipamentos que 
possam filtrar essa emissão. Com isso, reduz em 60% a poluição 
causada, reduzindo os custos na mesma proposição e gastando 
para isso $ 200.000. 

 

Diante do exemplo, considera-se que a prevenção representa um 

recurso da gestão para evitar que a empresa tenha que responder por 

situações que envolvam penalidades de qualquer ordem, ao mesmo tempo 

em que estará economizando com gastos ambientais. 

Nesse sentido, a preocupação com o meio ambiente tem alcance 

mundial. Os países que têm elevada industrialização e se preocupam com a 

proteção e preservação ambiental contam com legislações datadas de 1935 

e 1938, sendo que a grande ênfase se deu nas décadas de 60 e 70, 

CUSTÓDIO (1989 apud RIBEIRO, 1992).  

A questão remete à idéia de que não dá para imaginar que o 

segmento empresarial sempre esteve consciente em fazer uso do meio 

ambiente de forma moderada e compatível, mas, sobretudo, reforça a 

necessidade da manutenção de instrumentos normativos para coibir ações 

que sejam nocivas à natureza, colocando a questão em harmonia com o 

desenvolvimento sustentável, considerando que, mesmo antes da 

formalização de seu conceito àquela data, represente o futuro que é hoje. 

Segundo RIBEIRO (1992), a ONU realizou uma pesquisa em alguns 

países sobre: 

Aspectos da legislação relativa ao meio ambiente e constatou que as 
penalidades mais comuns são: correção dos problemas dentro de 
tempo determinado; imposição de multas; prisão para os 
administradores responsáveis; e proibição para operar. 
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Ao analisar cada uma dessas situações punitivas, pode-se concluir 

que as mesmas são implementadas pelo uso dos recursos normativos de 

que o Estado dispõe para fazer valer o respeito às questões inerentes à 

preservação do meio ambiente, ou seja, as questões necessárias à 

obtenção de um resultado econômico satisfatório por parte das entidades 

que, não podem prescindir de questões importantes sobre o respeito às leis 

ambientais. Além de considerar que “(...) o respeito ao meio ambiente tem se 

caracterizado como uma das exigências fundamentais no mundo dos 

negócios (...)”, alerta SOUZA (2003). 

Fiscalização: seguem os procedimentos normais ou atendendo a denúncias 

da população e solicitação de órgãos públicos, para ações preventivas e/ou 

punitivas, dispensando as prerrogativas para cumprir a legislação ambiental 

em vigor, ou ainda, dentro das rotinas estabelecidas pelo órgão responsável. 

A Tabela 7 reforça a afirmação em apresentar dados sobre as fiscalizações 

realizadas no Estado do Pará no período de 1999 a 2001. 

Tabela 7 - Fiscalização ambiental no Estado do Pará 
Ações 1999 2000 2001 

Fiscalizações 449 342 654 
Notificações 69 62 164 
Autos de infrações 297 169 185 
Pareceres e laudos técnicos 50 132 110 
Interditos 24 13 4 
Embargos 3 0 0 
Autorizações (*) 27 93 92 
(*) Autorizações para transporte de incinerações de substâncias 
e produtos perigosos, compra e revenda de óleo reutilizável, 
treinamento de brigada de incêndio e para pesca esportiva. 
Fonte: SECTAM/PA (2003) -Adaptada 

  
As autoridades fiscalizadoras do Estado do Pará, devido à extensa 

área territorial, encontram dificuldade para uma fiscalização ambiental mais 

intensiva. Alguns municípios como Cumaru do Norte, São Félix do Xingu, 

Santana do Araguaia, Marabá, Rondon do Pará, Altamira, Novo Progresso, 

Santa Maria das Barreiras, Dom Eliseu e Tucumã, são apontados como 

áreas críticas, responsáveis por cerca de 70% dos desmatamentos e 

queimadas do Estado (SECTAM, 2003). 
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As fiscalizações ambientais realizadas pelo Estado durante o ano de 

2001, apontam dados conforme apresentados na Tabela 8 (SECTAM/ 2003). 

Tabela 8 - Atividades fiscalizadas no Estado do Pará 
Principais atividades 2001 

Mineração 15 
Industrial – beneficiamento de madeira 150 
Industrial – diversos 59 
Industrial – palmiteira 5 
Comércio varejista de combustível 57 
Produtos toxicológicos 4 
Agropecuária 36 
Carvoejamento 29 
Industrial - laminados e compensados 23 
Industrial – serraria 130 
Infra-estrutura 24 
Psicultura 0 
Exploração florestal 111 
Fonte: SECTAM/PA (2003). 

 
 

 

4.4.1. Relatório de impacto ambiental (RIMA) 

O setor madeireiro representa um empreendimento que utiliza e 

explora os recursos naturais, de significativo potencial de degradação do 

meio ambiente, precisando para seu funcionamento de licenciamento, 

necessitando, entretanto, de estudo prévio de impacto ambiental do projeto 

pelos órgãos competentes, que deverão vistoriar a documentação e o local 

de funcionamento. 

A Avaliação de Impacto Ambiental (AIA) consiste num conjunto de 

procedimentos, com critérios pré-estabelecidos, a serem desenvolvidos por 

uma equipe de especialistas designada em especial para realizar o 

levantamento levando em consideração a tipologia e/ou tamanho do projeto 

e as conseqüências ambientais prováveis, cujos resultados da avaliação 

devem ser apresentados ao público e responsáveis pela tomada de decisão. 
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Além disso, os procedimentos devem garantir adoção das medidas de 

proteção do meio ambiente no caso da implantação do projeto. 

Posteriormente, é realizado um EIA, estruturado nas políticas 

ambientais de forma a “incorporar aspectos quantitativos no tocante à 

exploração ambiental, explicando os danos causados” (FERNANDES, 2000) 

para que as conseqüências sejam analisadas por uma equipe 

multidisciplinar. 

Esses cuidados decorrem da necessidade de acompanhar as 

alterações das propriedades físicas, químicas e biológicas do meio 

ambiente. Em geral são provenientes de atividades humanas causadas por 

quaisquer formas de matérias ou energias que irão afetar a saúde, a 

segurança e o bem-estar da população e, ainda, as atividades sociais e 

econômicas, a biota, as condições estéticas e sanitárias do meio ambiente, 

bem como a qualidade dos recursos ambientais, portanto, devem ser objetos 

do RIMA. 

 

 

4.4.2. Programa nacional de florestas (PNF) 

O PNF, vide anexo, foi instituído pelo Decreto nº 3.420/2000 e 

lançado pelo Governo Federal em 21 de setembro do mesmo ano. Seu 

objetivo geral é: 

A promoção do desenvolvimento sustentável, conciliando a 
exploração com a proteção dos ecossistemas e a compatibilização 
da política florestal aos demais setores de modo a promover a 
ampliação do mercado interno e externo e o desenvolvimento 
institucional do setor (PNF, 2000). 

 

Extremamente abrangente, a visão é de desenvolvimento e inserção 

do setor às macro políticas do Governo, consolidando uma política florestal 
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voltada ao uso adequado dos recursos, observados os interesses 

econômicos e sociais. 

Para o MMA (2002), o PNF se constitui em um instrumento chave 

para a implementação da Política Nacional de Florestas e sua concepção 

parte do pressuposto de que o setor florestal brasileiro representa um 

espaço privilegiado para a implementação de políticas de desenvolvimento 

sustentável, definidas. Assim, o PNF representa uma iniciativa do Governo 

para o cumprimento dos compromissos internacionais assumidos pelo Brasil. 

Amplamente debatido, o documento básico do PNF (2000) afirma 

que, ao longo do tempo, as ações de Governo foram implementadas 

cometendo-se três tipos de falhas, causadoras de um descompasso com o 

desenvolvimento florestal sustentável. Essas falhas são apontadas e suas 

ações corretivas são também premissas do Programa: 

Falha 1: inadequação das políticas públicas, voltadas ao 
favorecimento da expansão agropecuária e ao desmatamento. Para 
correção, prevê-se o apoio às atividades de uso sustentável da 
cobertura florestal e inibição das práticas de conversão das áreas 
florestadas para outros fins. Instrumentos econômicos, como 
créditos, deverão ser dirigidos para o fortalecimento das iniciativas 
de uso sustentado das florestas nativas e reflorestamento. 

Falha 2: dificuldades de informação, ou seja, escassez de dados 
econômicos sobre custos e benefícios do manejo de florestas 
nativas e plantadas, bem como a falta de divulgação das 
informações existentes, gerando uma visão equivocada de que o 
manejo de floresta é, economicamente, menos atraente do que as 
atividades agropecuárias. A correção desse aspecto está 
relacionada à disposição de dados sobre estoques florestais, pela 
efetivação de inventários; de diretriz e zoneamento ambiental; de 
procedimentos e técnicas de manejo florestal; de dados 
econômicos, envolvendo custos e benefícios; e de oportunidade de 
mercado. 

Falha 3: denominada de falha de mercado, refere-se ao fato de que 
os proprietários rurais não recebem compensação pelos serviços 
ambientais da floresta, como a conservação dos solos e recursos 
hídricos, conservação da biodiversidade, regulação do clima etc. A 
correção da falha de mercado é prevista pelo reconhecimento e 
valorização dos serviços ambientais e sociais da floresta, pela 
instituição de mecanismos inovadores que permitam sua 
remuneração. 
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Dada a sua abrangência e metas o PNF vem sendo efetivado por 

projetos específicos, elaborados e executados através de parcerias entre o 

Governo Federal, dos estados e os municípios, e com a sociedade, por 

intermédio de ONG’s. 

Assim, o PNF com articulação institucional do MMA, advém de um 

processo de consulta com as entidades federais, estaduais e privadas, 

visando a estabelecer prioridades, meios e mecanismos de ação, para cada 

segmento do setor florestal. 

A grande questão que se coloca para o sucesso do PNF é a 

necessidade de recursos. De acordo com a Tabela 9, há um elenco de 

fontes de financiamento para o PNF. 

Tabela 9 - Indicativo de fontes para o PNF 
                 (junho/2002) (Em R$ Milhões) 

Fontes Valor 
PPA Florestal 71 
Fundo Setorial 100 
FNE Verde 100 
FNO, FCO, FNE, FINAM e FINOR 100 
PRONAF 90 
FNMA 4 
Doações 20 
Recursos Privados 200 
Total 685 
Fonte: MMA (2002 apud JUVENAL & MATTOS, 2002). 

Os recursos previstos, contudo, não são suficientes para que se 

atinjam as metas de reflorestamento e exploração sustentável de florestas 

nativas e plantadas. Cálculo do MMA estima em R$ 800,00 por hectare o 

custo do reflorestamento e em R$ 300,00 por hectare o custo do manejo 

florestal. (JUVENAL & MATTOS, 2002). 

 


