
 
 
 
5. SETOR MADEIREIRO 

 

 

O número de indústrias madeireiras na região Amazônica, de acordo 

com os registros do IBAMA (2002), é de 3.358. Essas empresas se servem 

das florestas tropicais, quase sempre, como fonte para formação de estoque 

de matéria-prima. 

O desmatamento da Floresta Amazônica é ocasionado por vários 

motivos, como abertura de estradas, conversão da floresta para atividade de 

agricultura, atividade de mineração, construção de hidrelétricas dos mais 

variados portes, exploração da madeira, além de fatores gerados pelo 

próprio nativo como, por exemplo, as “queimadas”. (IBAMA, 2002). 

As atividades nas indústrias madeireiras da região Amazônica, como 

toda atividade econômica, que tem seus recursos oriundos da floresta, criam 

impactos não só, diretamente, ao Homem como também à Natureza. No 

caso específico das madeireiras, os agentes ambientais originados por suas 

atividades englobam todos os grupos de riscos ambientais. Com isso, 

verifica-se tratar de uma atividade que influi na qualidade de vida não só dos 

funcionários das empresas, como também da comunidade de seu entorno. 

Do ponto de vista econômico, essa é uma atividade representativa 

para o desenvolvimento da economia local e do País. Entretanto, muitos 

desastres ecológicos verificados decorrem, em alguns casos, de atividades 

industriais que podem não ter tido o necessário planejamento para sua 

execução. No caso do setor madeireiro, por tratar os recursos florestais, em 

muitos casos, apenas como fonte de matéria-prima, nem sempre há os 

devidos “(..) cuidados com o meio ambiente e sua utilização indiscriminada” 
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(REBOLLO, 2000) e, nesse caso, se está falando da possibilidade da 

escassez desses recursos naturais para as gerações futuras, além de vir a 

comprometer o ambiente econômico do setor. 

A empresa tem uma significativa parcela de sua inserção no 

desenvolvimento, considerando sua interação com os recursos florestais 

ante os mercados consumidores. As unidades administrativas são afetadas 

de forma diferenciada, em virtude de sua maior ou menor ligação funcional 

com a área ambiental (DONAIRE, 1999). 

A demanda do setor madeireiro representa um retorno financeiro 

considerável, forçando as empresas a experimentar constantes 

transformações com propostas de gestões inovadoras, uma vez que as 

organizações não são ilhas isoladas e necessitam se relacionar com outras 

empresas, com a comunidade ou, ainda, com o meio ambiente onde se 

localizam (REBOLLO, 2000). 

Na visão tradicional da empresa como instituição apenas econômica, 

sua responsabilidade consubstancia-se, quase sempre, na busca da 

maximização dos lucros e na minimização dos custos. Os aspectos sociais e 

políticos que influenciam o ambiente dos negócios não são considerados 

variáveis significativas 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 das 

empresas. 

Assim sendo, no contexto atual, com o mercado globalizado e muito 

competitivo, processos tradicionais de gestão e controle necessitam ser 

repensados e reavaliados, considerando que: 

Os gestores ambientais, mais do que outros devem ter o 
compromisso de usar os recursos colocados sob suas 
responsabilidades de modo eficaz e eficiente, ou seja, sem 
desperdícios (FERREIRA, 1998). 
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As organizações devem ser receptivas às novas propostas de 

gerenciamento que tenham como finalidade dinamizar o setor, levando a que 

o planejamento e execução de estratégias empresariais sejam necessárias, 

adequadas e contemplem processos de gestão ambiental de acordo com as 

características do meio ambiente regional onde a empresa está localizada. 

 

 

5.1. Sustentabilidade 

Após a II Guerra Mundial, diversas correntes do pensamento 

econômico buscaram discutir os problemas do subdesenvolvimento do 

Terceiro Mundo. Essas discussões têm sido dominadas, basicamente, por 

dois paradigmas. As teorias desenvolvimentistas que predominaram durante 

a longa fase de expansão da economia mundial, marcada pela 

predominância do otimismo da modernização, que durou até 1973, e o 

pessimismo das teorias da dependência, que prevaleceram na longa fase 

recessiva que se seguiu (HURTIENNE, 1992 apud SOUZA, 2002). 

O agravamento da questão ambiental contribuiu para aumentar as 

críticas à sociedade industrial e o estilo de desenvolvimento que ela 

imprimiu, resultando na degradação ambiental e social. 

O progresso de uma sociedade desenvolvida se dá à medida que ela 

supera certas características tidas como atrasadas. Assim, as noções de 

desenvolvimento e progresso, como noções neutras e, universalmente, 

desejadas, permitem obscurecer as relações de poder e domínio que 

ocorrem tanto no interior das nações quanto entre elas. 

Existe uma tendência, quando se fala de progresso, a igualar 

crescimento e desenvolvimento. O termo “desenvolvimento” apresenta uma 

conotação qualitativa. De fato, o desenvolvimento é capaz de conduzir a 

uma melhoria de qualidade de vida. Essa melhoria envolve múltiplos 
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aspectos de ordem econômica, social, política, ambiental, cultural etc. 

(CAVALCANTI, 1994). 

A noção de crescimento econômico, em geral confundida com 

desenvolvimento, reflete, principalmente, o aumento da produção material de 

riqueza de um determinado país. É bem verdade que o desenvolvimento de 

uma nação se dá, na maioria das vezes, com crescimento econômico, 

entretanto, esse crescimento pode ocorrer ao mesmo tempo em que as 

condições de vida, de cidadania ou mesmo a qualidade do ambiente, 

estejam sendo deterioradas, representando um contra-senso dentro dos 

preceitos de desenvolvimento sustentável. 

A proposta do desenvolvimento sustentável consiste na busca de um 

desenvolvimento alternativo, em que as preocupações com a qualidade de 

vida do ambiente estejam presentes como fatores determinantes nas 

definições do estilo de desenvolvimento. Trata-se de modificar a qualidade 

do mesmo (COELHO, 1994). 

CAVALCANTI (1994) define sustentabilidade como a possibilidade de 

se obter, de maneira contínua, condições iguais ou superiores de vida para 

um grupo de pessoas e seus sucessores em dado ecossistema. COSTANZA 

(1991 apud SOUZA, 2002) complementa que a sustentabilidade requer a 

manutenção do estoque total de capital natural igual ou acima do nível 

corrente. 

Em geral, as definições de sustentabilidade incluem conceitos 

relacionados com as dimensões ecológica, econômica e social. Na 

ecológica, o ecossistema em uso mantém através do tempo as 

características fundamentais quanto a componentes e interações em forma 

indefinida. Na econômica, o sistema em uso produz uma rentabilidade 

razoável e estável ao longo do tempo para quem o administra, que torna 

atrativo continuar seu manejo. Finalmente, a social deve ser compatível com 

os valores culturais e éticos, outorgando continuidade ao sistema (IICA, 

1992). 
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SACHS (1993), por exemplo, destaca a necessidade de se 

considerar, em todo planejamento de desenvolvimento, além das dimensões 

social, econômica e ecológica, mais duas dimensões de sustentabilidade: a 

espacial e a cultural. 

CARVALHO (1994) sugere uma classificação preliminar que daria 

conta de algumas dimensões da sustentabilidade: as dimensões econômica, 

social, política, cultural, institucional e ambiental. 

Essas definições de sustentabilidade são bastante abrangentes e 

inscrevem-se num campo maior das relações homem-homem e homem-

natureza em nível social, em uma dimensão espacial e temporal que remete 

à necessidade de garantir a conservação tanto do substrato biofísico de 

suporte à vida quanto do bem-estar humano no seu sentido amplo, incluindo 

as preocupações com as gerações futuras (SOUZA, 2002). 

As diversas concepções acerca do desenvolvimento sustentável que 

emergiram na década de 80 apresentaram uma origem comum, ao 

incorporar idéias formuladas por SACHS (1986 apud SOUZA, 2002) e outros 

pesquisadores, ainda na década de 70, sobre ecodesenvolvimento que deve 

buscar a harmonia com a ecologia, baseando-se na valorização da 

diversidade biológica e cultural, na autonomia local, na tomada de decisões, 

no acesso eqüitativo aos recursos naturais e na burocracia estatal 

descentralizada (KITAMURA, 1994). 

Nas formulações de SACHS (1986 apud SOUZA, 2002) o objetivo do 

desenvolvimento é a busca de um modelo que conjugue eficiência 

econômica, prudência ecológica e justiça social. Para tanto, uma teoria que 

se pretenda fundamentada nesse novo paradigma deverá considerar a 

noção de sustentabilidade a partir da incorporação, em seu campo de 

análise, de pelo menos três dimensões que compõem o desenvolvimento: a 

econômica, a biofísica e a sócio-política (BRÜSEKE, 1993). 
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O domínio exclusivo da lógica econômica tem gerado fortes 

desequilíbrios na sociedade global, tanto no nível social quanto no ecológico. 

BRÜSEKE (1993) identifica, como causa principal desse processo, “o uso da 

crise da modernização que resgata a racionalização completa”. 

Nesse sentido, a proposta do desenvolvimento sustentável, apoiada 

na visão tridimensional do desenvolvimento, encontraria argumentos para 

superar o domínio exclusivo da racionalidade econômica e incorporar lógicas 

de biofísica e sócio-política do desenvolvimento combinando eficiência 

econômica, prudência ecológica e justiça social, conforme a receita do 

ecodesenvolvimento. 

 

 

5.1.1. A empresa no contexto da sustentabilidade 

Uma empresa não pode ser vista como um sistema isolado. Ela deve 

buscar sua continuidade com a capacidade de repor no tempo os seus 

recursos consumidos. 

A empresa dentro das condições operacionais gera benefícios sociais, 

mas, também, agride o meio ambiente, considerando que sua participação 

no mercado livre busca a maximização dos lucros e presume-se que a 

sociedade receba os benefícios na mesma proporção. RIBEIRO (1992) 

ressalta que “as tentativas de conciliar este objetivo com a manutenção da 

qualidade ambiental é um progresso, ainda que ocorra em pequena escala”. 

Dentro desse enfoque, as empresas do setor florestal, quando em 

processo de industrialização de produtos, geram resíduos reaproveitáveis ou 

não. 

Os resíduos que são gerados podem ser aproveitados de forma 

racional se bem utilizados pelas empresas, cuja realidade este final de 

século assistiu a uma crescente preocupação das organizações em realizar 



Setor madeireiro 134

investimentos que contribuam para a qualidade de vida de seus 

trabalhadores e da comunidade na qual está inserida. 

Nesse contexto, tornou-se fundamental para a empresa evidenciar ao 

mercado e à sociedade informações de qual é a sua contribuição para o 

desenvolvimento sustentável e o seu relacionamento com os ambientes 

internos e externos, com transparência na evidenciação, submetendo-se à 

avaliação holística, de forma espontânea. 

Um presente sustentável é a grande questão, já que poderá dar 

condições para que as atividades tenham continuidade. Essa continuidade, 

se trazida para o ambiente contábil, está relacionada com os Princípios da 

Entidade e da Continuidade, tratados no capátulo 3. 

Considerando não apenas a matéria-prima que pode ser obtida na 

floresta, mas, sobretudo, os resíduos que surgirão a partir de sua 

transformação, se bem aproveitados, podem gerar um incremento em caixa 

para agir como um facilitador financeiro para a empresa. 

No período de 1984 a 1994, houve uma penetração no mercado de, 

aproximadamente, 5% (ANEEL, 2003) de briquetes10 energéticos, produto 

obtido a partir do aproveitamento de resíduos que são utilizados na geração 

de energia, conforme Quadro 5. 

                                                 
10 Briquetes são produtos feitos com sobras de madeira e pó de serra; são menos poluentes 
e geram mais energia. O briquete tem cerca de 35 cm de cumprimento e 10 de diâmetro, 
com grande poder calórico, serve para alimentar fornos, caldeiras, lareiras etc., sendo muito 
utilizado em micro indústrias como pizzaria, padaria etc. 
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Resíduos Setor Geração de Energia Ambiente de Competição 
Comércio 

e 
Serviço 

Fornos • Lenha 
• Gás Natural 
• Eletricidade 

 

 
Briquetes 

energéticos  
Indústria 

 
Vapor 

• Óleo 
• Gás Natural 
• Lenha 
• Combustível 

Penetração no 
mercado 

≅ 5% (1984 a 1994) 
 

   

Quadro 5 – Reaproveitamento de resíduos 
Fonte: ANEEL (2003) – Adaptado 

Esta é uma questão que tem relação direta com as diretrizes do 

desenvolvimento sustentável, pois “minimizar a produção de resíduos em 

qualquer processo produtivo implica utilizar maior potencial das matérias-

primas (...)” (RIBEIRO, 1992). Os descartes industriais poderão ser mais 

bem aproveitados por outros segmentos, possibilitando um incremento em 

caixa para aquelas indústrias que utilizam a tecnologia para aproveitar o 

“descarte” industrial, garantindo-lhe diferenças econômicas, ao mesmo 

tempo em que, segundo a mesma autora, ajuda a “preservar a imagem da 

empresa junto à sociedade e, principalmente, perante clientes interessados 

no controle e preservação ambiental” sem gerar passivos ambientais. 

Esta é a maneira clara de notar a preocupação do empresariado que: 

Começa a se preocupar com os limites do meio ambiente, com sua 
capacidade de continuar reagindo aos crescentes níveis de 
impurezas que lhe são acrescidos diariamente, ou seja, com a 
decrescente perspectiva de vida no planeta, surgindo a questão: até 
que ponto o desenvolvimento econômico é sustentável? (RIBEIRO, 
1992): 

 

Todo esse material que é transformado em novo produto, antes era 

descartado em um local, transformando-se em agente agressor do meio 

ambiente, conforme Figura 11. 
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As atividades que demandam o setor florestal fazem com que os 

caminhos para sua execução nem sempre tenham o desempenho desejado 

pela Natureza. À medida que os homens e máquinas entram na floresta, 

causam, inevitavelmente, danos ao meio ambiente, pois na abertura de 

trilhas algumas destruições ocorrem além de causar a geração de resíduos, 

já que as sobras dessa atividade ficam como resíduos no local, podendo 

trazer um benefício à natureza ou não já que aqueles orgânicos são 

reabsorvidos por ela, desde que não venham sufocar a vegetação, enquanto 

que os decorrentes de materiais não orgânicos causam prejuízo devendo 

gerar um passivo ambiental. 

A indústria deve ter capacidade de gerenciar seus resíduos perigosos, 

por meio de plano de gerenciamento específico, além de informar, 

periodicamente, às autoridades a quantidade e as características dos seus 

resíduos e qual deverá ser o seu destino. 

As empresas devem ser incentivadas a atuar com produção mais 

limpa, de forma que evitem ou minimizem a geração de poluentes na fonte 

geradora. 

Homens e máquinas 
entrando na floresta Extração de 

matéria-prima 

Abertura de trilhas 

Atividades 
operacionais de 

rotina 

Exaustão da floresta 
Controlada (?) 

Geração de resíduos no local 
 
Orgânicos: benefício ao meio 

ambiente ou 
industrialização 

 
Não orgânicos: dano ao meio 

ambiente pelo 
descarte.

Figura 11 – Cadeia de geração de resíduos na floresta



Setor madeireiro 137

Por outro lado, se a empresa realiza a reciclagem de seus resíduos, 

esta atividade deve ser bem planejada para não vir a acarretar problemas 

ambientais de proporções maiores que as devidas ao tratamento e à 

disposição convencional desse resíduo. 

Para o gerenciamento no tratamento dos resíduos, existem três 

pontos relevantes a destacar: 

 A empresa não deverá ter um sistema de gerenciamento de 

resíduos que tenha qualquer semelhança com o descarte do lixo 

doméstico, ou seja, quando o lixo é retirado das casas a 

responsabilidade do gerador cessa por completo. É necessário 

que todas as unidades envolvidas saibam perfeitamente para onde 

e como está sendo enviado e qual o tratamento que esse resíduo 

receberá ao longo de seu destino; 

 O sistema de gerenciamento de resíduos não é gratuito. Ele tem 

um custo que deverá envolver todas as unidades que fizeram 

parte do processo que gerou o resíduo e a distribuição desses 

custos deverá obedecer à proporcionalidade de cada unidade 

operacional; 

 A empresa deverá implementar ações que visem a minimizar a 

geração de resíduos. Essas ações vão contribuir para a 

diminuição do custo financeiro e ambiental das unidades 

geradoras e, conseqüentemente, para a empresa. 

A gestão de resíduos no Brasil é orientada a partir de normas 

estabelecidas por órgãos oficiais e alguns conceitos devem ser entendidos 

para se definir os procedimentos e sua eliminação. Segundo as Normas 

Brasileiras de Resíduos nº 10004 instituídas pela ABNT, os resíduos são 

classificados em classes, dispostas no Quadro 6. 
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Classificação Grau Particularidades 
 

Classe I 
 

Perigosos 
São aqueles que apresentam riscos à saúde pública em 
função de suas características de inflamabilidade, 
corrosividade, rotavidade, toxidade e patogenicidade. 

 
Classe II 

 
Não inertes 

São resíduos que não apresentam periculosidade, porém 
não são inertes e podem ter propriedades, tais como: 
combustibilidade, biodegradabilidade ou solubilidade em 
água.  

 
 

Classe III 

 
 

Inertes 

São aqueles que, ao serem submetidos aos testes de 
solubilização, não tiveram nenhum de seus constituintes 
solubilizados em concentração superiores aos padrões de 
potabilidade da água. Isto significa que a água permanecerá 
potável quando em contato com o resíduo. 

Quadro 6 – Classificação dos resíduos 
Fonte: www.prodam.sp.gov.br 

No caso da indústria madeireira, o beneficiamento da madeira em 

suas diversas fases gera resíduos que, pelos grandes volumes envolvidos, 

trazem problemas logísticos e ambientais para sua disposição adequada. A 

perda de material durante a fabricação de qualquer produto em madeira é 

uma variável muito importante para o gerenciamento da produção. Ela 

fornece subsídios para uma otimização dos processos e é um componente 

fundamental no cálculo de custos. 

Os resíduos mais importantes são a cinza das caldeiras resultantes 

de restos de biomassa de madeira, as cascas provenientes do 

descascamento de toras nos pátios das indústrias e o lodo decorrente do 

processamento de celulose. 

Hoje em dia, resíduos não são mais fator pejorativo do processo 

industrial e sim fonte criativa de matéria-prima que possibilitam geração de 

incremento em caixa. Muitas indústrias os têm utilizado para a produção de 

novos produtos, considerando que a perda da cadeia produtiva da madeira é 

muito alta. Os briquetes passam a ser uma fonte alternativa no 

aproveitamento de resíduos. Entretanto, com relação aos resíduos 

originados do processo produtivo da madeira, existe uma tendência sobre a 

possibilidade do seu uso como matéria-prima para a fabricação de novos 

produtos e não somente como fonte de energia. 
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Contudo, ainda por falta de uma destinação imediata, grandes 

quantidades desses resíduos são empilhadas, permanecendo nessas pilhas 

por muito tempo. Algumas vezes, os resíduos são queimados a céu aberto, 

ou sofrem combustão espontânea com emanação de partículas finas para a 

atmosfera, que podem causar problemas de saúde, em geral respiratórias e 

outras reações adversas na população. 

O tempo necessário para que ocorra a decomposição e obtenha-se 

um “composto” em condições de poder ser aplicado, diretamente, ao solo é 

bastante longo. 

A transformação da serragem num produto depende, ainda, da 

possibilidade técnica, prática e econômica de métodos que permitam a 

padronização dos compostos gerados. Diversos indicadores mostram 

grande potencial para a utilização desse resíduo: a serragem: 

• é oriunda da madeira, que é um recurso renovável; 

• está disponível em grandes quantidades e a custos baixos; e 

• tudo indica que poderá ser processada por métodos simples e 

baratos. 

Com esses indicadores e somando-se às questões de 

conscientização ecológica, sociais, de mercado etc., o ambiente da empresa 

remete à necessidade de introduzir mudanças para ir buscar nas tecnologias 

as possibilidades de poder sanear os conflitos que o setor causa e, ao 

mesmo tempo, fazer maior aproveitamento da madeira como um todo, 

seguindo os aspectos legais. 

A legislação ambiental é cada vez mais severa, exigindo 

investimentos altos para o controle eficiente dos resíduos e efluentes 

gerados. As áreas de descarte de resíduos sólidos estão se tornando 

escassas, distantes e com custos de implantação e gerenciamento cada vez 
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maiores, levando as indústrias a rever as formas de descarte de seus 

resíduos. 

Por outro lado, as crescentes concorrências internacionais, que 

impõem barreiras não tarifárias, vêm exigindo, em muitos casos, a 

certificação de origem da matéria-prima florestal e, ainda, dos processos 

envolvidos na produção dos diversos bens de base florestal exportados. 

A Empresa Brasileira de Produtos Agropecuários (EMBRAPA) 

(EMBRAPA, 2003), juntamente com outras entidades, estão desenvolvendo 

um estudo que visa a encontrar uma solução técnica para o aproveitamento 

da serragem, a partir da utilização de tecnologia simples e barata onde esse 

resíduo possa ser reaproveitado. 

Para o pesquisador Antonio Francisco Bellote, em entrevista à Revista 

da Madeira nº 66, ago/2002, ainda não foram realizados todos os 

experimentos para testar a viabilidade do projeto, mas trabalham com três 

hipóteses: a primeira é que o projeto aumente a produtividade, a segunda é 

que apenas cause benefícios ao meio ambiente e a terceira e, menos 

provável, é que reduza a produtividade. 

O ideal, segundo o projeto, seria que os resíduos de uma atividade 

fossem os insumos de outras, num circuito fechado sem geração de 

resíduos inúteis. Resíduos de outras origens podem completar, tanto do 

ponto de vista físico como químico, os resíduos do desdobro da madeira, 

notoriamente pobres em nutrientes. 

O projeto contará, além da infra-estrutura e campos experimentais 

disponíveis nas unidades da EMBRAPA e as áreas dos parceiros envolvidos 

diretamente no projeto, com o apoio irrestrito de empresas do setor florestal, 

conforme Bellote. 

O pesquisador prevê, ainda, os resultados e impactos esperados, 

considerando que o projeto utilizará resíduos do processamento da madeira. 

Assim, os trabalhos a serem desenvolvidos e os resultados esperados, 
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envolverão estudos que visem à caracterização da serragem e a sua 

transformação em insumo agrícola e florestal. 

Finalmente, destaca que, em razão do risco de contaminação 

ambiental que representa a destinação final da serragem, os resultados a 

serem obtidos no projeto estimularão o detentor desses resíduos a 

desenvolver mecanismos que permitam a agregação de valor (social, 

econômico e ambiental) nos mesmos, aumentando a competitividade do 

setor, contribuindo para a manutenção e criação de empregos diretos e 

indiretos e auxiliando as empresas do segmento florestal a se adequarem 

aos requisitos da ISO 14.000. 

A empresa, em sua relação com o meio ambiente, deve se preocupar 

em desenvolver sistemas de produção sustentável, isto é, imposições social, 

ambiental e política. O setor industrial brasileiro de base florestal é um dos 

mais competitivos em termos internacionais e tem, nas florestas plantadas, a 

matéria-prima necessária às suas atividades, dando-lhes condições para a 

continuidade do empreendimento a partir da disponibilidade desses 

recursos. Do ponto de vista ambiental, as florestas plantadas além de 

contribuir para a preservação das florestas nativas, são estratégicas na 

retirada do carbono da atmosfera imobilizando-o na madeira. (EMBRAPA, 

2003). 

As empresas, atentas à necessidade de desenvolver sistemas de 

produção florestal sustentáveis, têm tido uma preocupação marcante nos 

últimos anos. Essa preocupação, sem dúvida, envolve a utilização eficiente 

de insumos, em particular os nutrientes, água e energia, e a redução dos 

resíduos e efluentes, tanto de origem agrícola como industrial. O ideal seria 

que todo o resíduo orgânico gerado fosse transformado em produtos 

utilizáveis e destinados à reposição de nutrientes e da matéria orgânica do 

solo ou em energia utilizável, evitando, dessa forma, a formação de passivo 

ambiental. 
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5.2. Aspectos econômicos no setor florestal 

As atividades relacionadas ao setor florestal brasileiro representam, 

aproximadamente, 2,2% do PIB. O setor de base florestal, segundo 

estatísticas recentes, assegura 700 mil empregos diretos e 2 milhões de 

indiretos. Apesar das dificuldades econômicas dos últimos anos, decorrentes 

da globalização, fusões e incorporações, o setor florestal manteve taxas 

expressivas de crescimento. 

As exportações de produtos florestais geraram entre US$ 2,7 e 3,7 

bilhões de dólares anuais no período de 1994-2001, correspondendo a, 

aproximadamente, 5% do total das exportações brasileiras. Dentre os 

produtos agropecuários, esse valor é superado apenas pela receita obtida 

pela soja e seus derivados (REMADE, 2002). 

Existe possibilidade de manutenção e/ou aumento da participação 

brasileira no mercado externo em cerca de 4% (REMADE, 2002) do 

mercado mundial, portanto ainda insignificante se considerada em relação a 

outros países e ao potencial florestal do Brasil. Essa expansão passa pela 

necessidade de superar as barreiras não tarifárias impostas aos produtos 

brasileiros. Há exigência de certificação de matéria-prima e dos processos 

industriais, sendo os critérios de certificação severos com relação à 

produção, tratamento e disposição de resíduos e efluentes. 

A madeira gera mais de 20% (REMADE, 2002) da energia primária do 

Brasil, sendo utilizada para secagem de galões e em pequenas empresas. 

Entretanto, tem crescido o número de caldeiras à base de biomassa de 

madeira em empresas de grande porte, queimando principalmente resíduos 

florestais, incluídos entre as atuais opções práticas de combustível para 

geração de energia: a madeira é a que menos libera dióxido de carbono para 

a atmosfera. 
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5.3. Setor madeireiro da Amazônia paraense 

O estado do Pará, com uma área de 1.247.703 km2, representa 15% 

do território nacional. Cerca de 30% desse total, representam áreas que 

estão sob proteção ambiental, de acordo com dados apresentados pelo 

IBGE (2000), (ver Tabela 10). 

Tabela 10 - Áreas protegidas do Pará, 1998 
Áreas Área (km2) % 
Terras Indígenas 294.916 24% 
Terras Militares   34.862 3% 
Unidades de Uso Sustentável   26.774 2% 
Unidades de Proteção Integral   16.024 1% 
Total Estadual 372.576 30% 
Fonte: VERISSIMO, LIMA & LENTINI (2002). 

A economia do estado é largamente baseada no extrativismo 

madeireiro, na agropecuária e na mineração industrial. As florestas cobrem a 

maior parte do estado, cerca de 73% (VERISSIMO, LIMA & LENTINI, 2002), 

conforme Tabela 11. 

Tabela 11 - Cobertura vegetal do Pará, 1997 
Tipo de Cobertura Área (km2) % 
Áreas Antropizadas 241.343 19%
Formações Não-florestais 95.398 8%
Florestas 910.962 73%
    Florestas Estacionais e de Transição 14.610       1%           - 

    Florestas Abertas 284.946     23%           - 

    Florestas Densas 611.406     49%           - 

Total Estadual 1.247.703 100%
Fonte: IBGE (1997) 

As florestas abertas possuem árvores de menor porte e dossel mais 

aberto. O mogno (Swietenia macrophylla King.), a madeira tropical mais 

valiosa do planeta VERISSIMO et al (1995 apud VERISSIMO, LIMA & 

LENTINI, 2002), é uma das espécies típicas dessas florestas situadas ao Sul 

do Pará. 
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As boas condições de navegabilidade dos rios do Pará fazem com 

que a maioria das florestas do estado, cerca de 77%, sejam 

economicamente acessíveis à atividade madeireira. 

No caso específico das florestas acessíveis, quase dois terços são 

utilizados para extração de espécies de médio e alto valor comercial. No 

terço restante, somente é viável extrair e transportar espécie de valor 

econômico muito alto, como é o caso do mogno, cujo preço fica em torno de 

US$ 1,200 por metro cúbico serrado para exportação (ver Tabela 12) 

(VERISSIMO, LIMA & LENTINI, 2002). 

Tabela 12 - Alcance econômico das áreas florestais do Pará  
Classe de Acessibilidade Econômica Área (km2) Percentual das Florestas

Áreas Inacessíveis 206.702 23% 
Áreas Acessíveis a todas as espécies 240.172 26% 
Áreas Acessíveis às espécies de alto valor 255.094 28% 
Áreas acessíveis apenas para o mogno 208.994 23% 

Total da Cobertura Florestal 910.962 100% 
Fonte: SOUZA JR. et al (2000). 

De acordo com dados de 1998, no Pará existiam 24 pólos 

madeireiros, havendo uma forte concentração das indústrias em torno dos 

núcleos urbanos (UHL et al, 1991, VERISSIMO et al, 1992, VERISSIMO et 

al, 1995, STONE, 1997). Esses pólos abrigavam 676 empresas madeireiras, 

das quais 602 eram serrarias, 43 laminadoras e 31 fábricas de compensados 

(VERISSIMO, LIMA & LENTINI, 2002). 

Em 1998, as madeireiras do Pará consumiram, aproximadamente, 

11,3 milhões de metros cúbicos de madeira em toras (cerca de 2,8 milhões 

de árvores) e produziram aproximadamente 4,25 milhões de metros cúbicos 

de madeira processada. A renda bruta gerada, naquele ano, pela atividade 

madeireira foi, aproximadamente, US$ 1,026 bilhões (VERISSIMO, LIMA & 

LENTINI, 2002). 

 

 



Setor madeireiro 145

5.3.1. Origem da madeira 

As equipes de exploração das empresas madeireiras são 

responsáveis por 56% do volume extraído nas florestas do Pará, enquanto 

44% da madeira é explorada por terceiros (em especial, extratores 

anônimos). No Oeste do Pará, mais de dois terços do volume extraído é 

realizado por equipes das próprias empresas. Por outro lado, no Sul, apenas 

38% da madeira provém de equipes das empresas, conforme Tabela 13. 

Tabela 13 - Matéria-prima explorada 
Zona Responsável pela Exploração (%)

Madeireira Terceiros Empresa 
Central 49% 51% 
Estuarina 46% 54% 
Leste 43% 57% 
Oeste 22% 78% 
Sul 62% 38% 

Média Geral 44% 56% 
Fonte: IMAZON (2002) 

A maioria (45%) das empresas depende totalmente da madeira 

oriunda de extratores autônomos, enquanto as empresas verticalizadas (isto 

é, responsáveis pela exploração e processamento) somam 32%. Por último 

cerca de 23% das empresas possuem estratégias mistas, adquirindo parte 

da madeira de terceiros e, ao mesmo tempo, realizando também exploração 

com equipe própria (ver Tabela 14). 
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Tabela 14 - Responsável pela exploração madeireira 
  Responsável11 (% das empresas) 

Zonas         
Madeireiras Empresas  Terceiros12  Empresas e 

Zonas Verticalizadas     Terceiros13 
Central 33% 50% 17% 
Estuarina 30% 47% 23% 
Leste 35% 42% 23% 
Oeste 57% 14% 29% 
Sul 14% 68% 18% 

Média Estadual 32%  45%  23% 
Fonte: IMAZON (2002) 

As empresas verticalizadas representam 33% no Centro, 30% no 

Estuário e 35% no Leste. No Oeste, a maioria (57%) e no Sul do Estado 

apenas 14% (IMAZON, 2002). 

As empresas que dependem de madeira fornecida por terceiros 

representavam entre 42% e 50%, em 1998, das madeireiras no Centro, 

Estuário e Leste do Estado do Pará. A oferta de madeira oriunda de terceiros 

é maior no Sul do Estado (68%). No Oeste, apenas 14% das empresas 

madeireiras eram totalmente dependentes de matéria-prima oriunda de 

terceiros. 

Diversas são as origens das matérias-primas utilizadas pelas 

empresas madeireiras, onde a grande maioria (91%) extraída é oriunda de 

áreas privadas (próprias e de terceiros), enquanto pelo menos 9% é 

proveniente de áreas públicas. Entretanto, é possível que a extração de 

madeira oriunda de terras públicas (protegidas e devolutas) seja maior, 

principalmente no Oeste e Centro do Pará, onde está concentrada a maior 

parte dessas áreas. Nas áreas privadas, a maior parte (55%) da madeira 
                                                 
11 Inclui as serrarias circulares da região estuarina do estado do Pará.  
12 Inclui os extratores autônomos, outras empresas madeireiras, colonos, ribeirinhos etc. 
13 No sistema misto, as empresas madeireiras realizam entre 25% e 90% da exploração 

florestal, terceirizando o restante da exploração ou comprando o restante da matéria-
prima. 
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utilizada provém de áreas de terceiros, enquanto 36% de áreas próprias (ver 

Tabela 15). 

Tabela 15 - Origem da matéria-prima florestal 
Zonas Origem da Matéria-Prima (em milhares de m3 e % do total explorado)

Madeireiras                  
 Áreas Próprias  Áreas de  Áreas Públicas14  Total 
       Terceiros         
Central 253 32%  537 68%  0   790
Estuário 333 25%  851 64%  146 11%  1.330
Leste 2.936 40%  3.524 48%  880 12%  7.340
Oeste 334 53%  296 47%  0   630
Sul 190 16%  1.000 84%  0   1.190
Total Estadual 4.046 36%  6.208 55%  1.026 9%  11.280
Fonte: IMAZON (2002) 

De acordo com levantamento realizado pelo IMAZON (2002), 

aproximadamente, 5,1 milhões de metros cúbicos de madeira em tora (45%) 

foram provenientes de grandes propriedades (maiores que 5 mil hectares), 

incluindo as áreas públicas. As florestas pertencentes a pequenos 

produtores (menores de 500 hectares) forneceram 3,6 milhões de metros 

cúbicos em tora (32%), enquanto as médias propriedades (entre 500 

hectares e 5 mil hectares) foram responsáveis por 2,6 milhões de metros 

cúbicos em tora (23%) (IMAZON, 2002). 

No estuário, a maioria (62%) da madeira foi originada de áreas de 

pequenas propriedades, enquanto 26% foram oriundas de terrenos de 

tamanho médio e os grandes lotes participam com apenas 12%, incluindo as 

áreas públicas (ver Tabela 16) (IMAZON, 2002). 

No centro do Estado, a maioria da madeira (61%) foi extraída de 

pequenas propriedades, enquanto 19%, tiveram origem de terrenos de porte 

médio. Os 20% restantes foram extraídos de grandes propriedades florestais 

(IMAZON, 2002). 

No Leste, a maioria (56%) da madeira extraída foi oriunda de grandes 

propriedades, incluindo as áreas públicas, enquanto os estabelecimentos 

                                                 
14 As áreas públicas incluem terras protegidas e devolutas. 
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rurais de porte médio participaram com 20% e as pequenas propriedades 

foram responsáveis por 24% (IMAZON, 2002). 

No Oeste, as médias propriedades têm uma participação maior (55%) 

no suprimento de madeira, enquanto as pequenas contribuem com 34%. Os 

11% restantes são oriundos de grandes propriedades florestais (IMAZON, 

2002). 

No Sul do estado, há o maior percentual de matéria-prima originada 

de grandes propriedades (52%). Por outro lado, 25% da madeira provem de 

médias propriedades, e os 23% restantes são extraídos de pequenas 

propriedades. Observa-se que o Sul é a região onde há as menores 

proporções de empresas verticalizadas (ver Tabela 16) (IMAZON, 2002). 

Tabela 16 - Volume de madeira extraída por tamanho de Propriedade florestal 
  Tamanho das Propriedades 

Zonas (em milhares de m3 e % do total explorado) 
Madeireiras Pequenas15 Médias16 Grandes17 Públicas18 Total 

          
Central 482 61% 150 19% 158 20%          -     790
Estuário 825 62% 346 26% 13 1% 146 11% 1.330
Leste 1.762 24% 1.468 20% 3.230 44% 880 12% 7.340
Oeste 214 34% 347 55% 69 11%          -    630
Sul 274 23% 298 25% 618 51%          -    1.190
          
Total Estadual 3.557 32% 2.609 23% 4.088 36% 1.026 9% 11.280
Fonte: IMAZON (2002) 

 

 

 5.3.2. Equipamentos 

A maior parte (43%) da madeira cortada nas florestas do Pará é 

arrastada por tratores de esteira. Esses tratores, utilizados na construção de 

                                                 
15 Propriedades privadas com área inferior a 500 hectares. 
16 Propriedades privadas com área entre 500 e 5 mil hectares. 
17 Propriedades privadas com área superior a 5 mil hectares. 
18 Inclui terras protegidas e devolutas. 
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ramais, estradas e pátios de exploração, são máquinas inadequadas 

(VERISSIMO, LIMA & LENTINI, 2002) para a operação de arraste, pois 

provocam compactação do solo e maiores danos às árvores remanescentes. 

O uso de tratores florestais skidder19, recomendado para operações 

florestais, responde por 29% do total de madeira arrastada (Tabela 17). 

Tabela 17 - Sistema de arraste, utilizado na exploração florestal, 1998 
  Equipamento Usado na Exploração Madeireira 

Zonas (% do volume extraído) 
Madeireiras Trator Trator de "Catraca" Trator Manual Submersa

  Skidder Esteira   Agrícola     
Central  25% 65% 10%   
Estuário  15% 31% 8% 39% 7% 
Leste 30% 57% 4% 5%  4% 
Oeste 9% 49% 25% 17%   
Sul 91%   9%   
Média Estadual 29% 43% 12% 7% 5% 4% 
Fonte: VERISSIMO, LIMA & LENTINI (2002)  

O arraste conhecido como “catraca”, no qual as árvores são 

embarcadas nos caminhões com auxílio de cabos de aço, é responsável por 

12% do volume total de madeira do estado. Outras maneiras de arraste de 

toras incluem o uso de tratores agrícolas20 (7%); arraste aquático em 

florestas submersas21, como é o caso do lago de Tucuruí (4%); e arraste 

manual22 (5%) na região Estuarina, onde o transporte é feito por jangadas 

até as serrarias. 

                                                 
19 O skidder é um trator desenvolvido especificamente para o arraste florestal, possuindo 
melhor desempenho, com melhor produtividade e provocando menores danos ao solo e às 
árvores remanescentes (AMARAL et al 1998, BARRETO et al 1998, JOHNS et al 1996 apud 
VERISSIMO, LIMA & LENTINI, 2002).  
20 Nesse sistema, tratores agrícolas adaptados, com guinchos e torres, são utilizados no 
arraste das toras. 
21 Sistema de arraste aquático, caracterizado pela flutuação de toras em florestas 
submersas. 
22 No sistema manual, as árvores são cortadas com machado e arrastadas manualmente 
até os igarapés, com o auxílio de estivas de madeira. Nos cursos d’água, são transportadas 
por jangadas até as serrarias (VERISSIMO et al, 1999 apud VERISSIMO, LIMA & LENTINI, 
2002).  
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O uso de skidder é mais comum no Sul do Pará (91% do volume 

explorado), seguido do Leste (30%), zonas onde a exploração é mais 

intensiva e as empresas são mais capitalizadas. No centro do estado, a 

maior parte da madeira em tora é arrastada através de “catraca” (65%). No 

Estuário, 39% da madeira é explorada no sistema manual e 31%, através de 

“catraca”. No Oeste, 49% do volume de madeira é arrastado por tratores de 

esteira. 

 

 

5.3.3. Custos do processo 

A renda bruta no Estado, decorrente da atividade madeireira, de 

acordo com VERISSIMO, LIMA & LENTINI (2002), foi estimada em US$ 

1,026 bilhão. Desse total, a maioria (59%) foi gerada no Leste do Pará, 

seguido pelo Estuário (15%), Sul (10%), Centro (10%) e Oeste, com 6% 

(Tabela 18). 

Tabela 18 - Consumo de madeira em tora pelo tipo e pelo porte das empresas, 1998 
Tipos de Empresa Consumo em Tora (Em milhares de m3) 

 Micro  Pequena  Média   Grande 
Serrarias circulares          1,3            -              -               -    
Serrarias          2,3           7,8         14,5          27,8  
Laminadoras          3,8           5,4         13,3          47,6  
Fábrica de Compensados           -             7,5         12,0          78,6  
Fonte: IMAZON (2002:31) 

No Pará, o consumo médio anual de uma microempresa madeireira é 

cerca de 1,3 mil metros cúbicos de tora (serra circulares) a 3,8 mil metros 

cúbicos de tora (laminadoras). Por outro lado, as grandes indústrias 

processadoras de madeira consomem, em média, 28 mil metros cúbicos em 

tora (serrarias) a 78 mil metros cúbicos (fábricas de compensados). As 

empresas pequenas consomem entre 5,4 mil metros cúbicos em tora 

(laminadoras) e 7,7 mil metros cúbicos em tora (serraria); enquanto as 
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indústrias de porte médio, entre 12 mil metros cúbicos em tora (fábrica de 

compensados) e 14.500 metros cúbicos em tora (serraria), (ver Tabela 18). 

No Pará, os custos totais de extrair, transportar e processar um metro 

cúbico de madeira serrada é de aproximadamente US$ 119/m3. Esse alto 

custo é provocado pela péssima qualidade das estradas. No Oeste do 

estado, o custo representava US$ 110/m3. Esse custo menor decorre da boa 

qualidade das estradas (Tabela 19). Finalmente, no estuário o valor total era 

de US$ 90/m3, em decorrência dos menores custos de exploração (sistema 

manual, em muitos casos) e transporte por vias fluviais (VERISSIMO, LIMA 

& LENTINI, 2002). 
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Tabela 19 - Custos e rentabilidade da atividade madeireira, 199822 
Componente de Custo25 Zonas Madeireiras 

  Custos Médios Corrigidos23 (US$/m3)24 
  Central Estuário Leste Oeste 

Madeira em Pé26 1427             928 1729 1730 
Exploração 25           29 31 25 
Transporte31 47           19 29 34 
Processamento32 33           33 33 33 
Custo Total 119           90 110 109 
Preço de Venda26 13333          10634 13835 14636 
Renda Líquida (US$ e %) 14 (10%)  16 (15%) 28 (20%) 38 (26%) 
Fonte: VERISSIMO, LIMA & LENTINI (2002) 

Considerando os resultados pelos preços médios de venda de 

madeira serrada iguais a US$ 133/m3 no Centro, US$ 106/m3 no Estuário, 

US$ 138/m3 no Oeste, a rentabilidade média oscila entre 10% (Centro), 15% 

(Estuário), 20% (Leste) e 26% no Oeste do estado. 

A grande maioria, ou seja, 87% da madeira extraída no Pará, é 

transportada via terrestre por caminhões, enquanto apenas 13% da madeira 

em tora é deslocada via fluvial por balsas, barcos e jangadas. Esse 

transporte fluvial é bem típico da região do estuário e baixo Amazonas. 
                                                 
22 Dados explicativos da Tabela 19: 
25 Câmbio: dólar em abril de 2001, igual a R$ 2,19. 
23 Preços corrigidos pelo índice de preços por atacado e convertidos para US$ (média em 

abril de 2001, de R$ 2,1925/US$); 
24 Estradas de terra de boa qualidade (com nivelamento, cascalho e sistema de drenagem);  
26 O cálculo foi: preço da madeira de alto valor (R$/m3) x % da produção de madeira de alto 

valor + preço de madeira de médio valor (R$/m3) x % da produção de madeira de médio 
valor + preço da madeira de baixo valor (R$/m3) x % da produção de madeira de baixo 
valor. Os preços foram corrigidos para m3 serrado (com rendimento médio de 36%) e 
convertidos para dólar (R$ 2,19).  

27 [(US$ 9,1 x 20%) + (US$ 4,6 x 50%) + (US$ 3,4 x 30%)] x 2,78. 
28 [(US$ 6,0 x 05%) + (US$ 3,3 x 30%) + (US$ 3,2 x 65%)] x 2,78. 
29 [(US$ 11,6 x 20%) + (US$ 5,3 x 50%) + (US$ 3,4 x 30%)] x 2,78. 
30 [(US$ 8,9 x 30%) + (US$ 5,4 x 60%) + (US$ 3,1 x 10%)] x 2,78. 
31 Custos de transporte (por m3 de madeira em tora x km): US$ 0,22 no Centro, US$ 0,07 no 

Estuário, US$ 0,12 no Leste e Sul e US$ 0,22. No Oeste multiplicado pela distância média 
de transporte de madeira em tora em cada zona (respectivamente 79 km, 99 km, 86 km e 
55 km) e corrigidos pelo rendimento médio de processamento (36%). 

32 Custo médio do processamento madeireiro calculado por STONE (1997 apud 
VERISSIMO, LIMA & LENTINI, 2002) para serrarias de grande porte locadas em 
Paragominas, em 1995. 

33 [(US$ 214 x 20%) + (US$ 127 x 50%) + (US$ 89 x 30%)] x 2,78. 
34 [(US$ 216 x 05%) + (US$ 123 x 30%) + (US$ 90 x 65%)] x 2,78. 
35 [(US$ 227 x 20%) + (US$ 132 x 50%) + (US$ 88 x 30%)] x 2,78. 
36 [(US$ 206 x 30%) + (US$ 126 x 60%) + (US$ 87 x 10%)] x 2,78. 
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Nessa região, o custo médio de transporte é apenas US$ 0,07/m3 km 

(Tabela 20). 

Tabela 20 - Custo médio de transporte e composição média das florestas às indústrias, 1998 
  Composição Média do Trajeto (%) 

Zonas  Custo de Rodovias Vias   Estradas  Estradas  
Madeireiras Transporte37 Asfaltadas Fluviais Piçarradas38 não 

 (US$/m3.km)    Piçarradas39

Centro 0,22 2% 20% 24% 54% 
Estuário 0,07  90%  10% 
Leste 0,12 8% 2% 56% 34% 
Oeste 0,22   18% 82% 
Sul 0,12 2%  56% 42% 
Média Estadual   6% 13% 45% 36% 
Fonte: IMAZON (2002) 

No transporte, predominam as estradas não pavimentadas, que 

correspondem a 81%. As rodovias asfaltadas representam apenas 6%. O 

custo unitário de transporte é maior no Oeste e Centro, cerca de US$ 

0,22/m3 x km, em virtude das estradas não serem pavimentadas. No Leste e 

Sul, onde a qualidade das estradas é melhor, o custo médio de transporte é 

menor: US$ 0,12/m3 km. No Oeste, apenas as estradas de terra estão 

disponíveis, o que torna elevado o custo médio de transporte por quilômetro 

percorrido (Tabela 20). 

Ainda com relação às zonas madeireiras, a Leste é responsável por, 

aproximadamente, 65% da madeira em tora do estado, tem como principais 

pólos madeireiros Paragominas, Tailândia, Tomé-Açu, Jacundá e Breu 

Branco. 

A zona Sul, cuja cobertura vegetal original era dominada por florestas 

abertas, era a principal área de ocorrência do mogno. Atualmente, a 

cobertura florestal está bastante reduzida. Os pólos madeireiros dessa 

região são Itupiranga, Marabá, e Redenção, responsáveis por 10% da 

produção de madeira do estado. 

                                                 
37 Preços corrigidos pelo índice de preços por atacado e convertidos para US$ (média, em 
abril 2001, de R$ 2,1923/US$). 
38 Estrada de terra de boa qualidade (com nivelamento, cascalho e sistema de drenagem). 
39 Estrada de terra de qualidade ruim (sem nivelamento e cascalho) 
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A zona do Estuário e Baixo Amazonas são responsáveis por 12% da 

produção de madeira em tora, tendo como principais pólos madeireiros 

Breves e Porto de Moz e é largamente coberta por floresta de várzea40. 

As florestas densas de terras firmes entremeadas com bosques 

abertos formam a vegetação típica da zona Central. Seus principais pólos 

madeireiros são Altamira, Santarém e Uruará, os quais extraem e 

processam 7% da madeira em tora do Estado. 

O Oeste do Pará, a mais nova fronteira madeireira, tem a maior parte 

de sua extensão coberta por florestas abertas. As madeireiras começaram a 

operar na década de 90 e os pólos que integram essa zona são Novo 

Progresso e Itaituba. 

Na zona Norte do Pará, localizada na margem esquerda do 

Amazonas, o relevo acidentado, a quase inexistência de estradas e a grande 

extensão de rios não-navegáveis, são fatores limitantes para a atividade 

madeireira. Por essa razão, a extração madeireira é praticamente inexistente 

na região. 

Diversos são os portes de empresas madeireiras que, em 1998, 

contavam com 676 indústrias no Pará. Desse total, as serrarias de fita 
                                                 
40 Existem dois padrões de exploração nas florestas de várzea. O primeiro é a exploração 
altamente seletiva da virola (virola surinamensis). Em geral, os extratores cortam as árvores 
(um a dois indivíduos por hectare) com machado e retiram-nas das florestas utilizando a 
própria força física. Na época das cheias, a madeira é retirada por flutuação. Quando não 
há nível d’água suficiente, as toras são empurradas sobre estivas de madeira até os rios. A 
madeira é então transportada em grandes jangadas até grandes indústrias para o 
processamento. É comum os extratores trabalharem para proprietários de terras ou agentes 
de empresas madeireiras em troca de víveres (sistema de aviamento). A pressão exclusiva 
sobre a virola reduziu drasticamente seus estoques naturais. Em resposta, o Governo 
Federal estabeleceu cotas de exportação para a espécie. 
No segundo padrão, a exploração é intensiva. Entre 50 e 100 espécies madeireiras são 
exploradas, sendo extraídas mais de 10 árvores por hectare. É promovida por proprietários 
de serrarias circulares, nas quais espécies de baixo valor são processadas em serrarias 
familiares equipadas com serra-de-fita. As toras são transportadas por flutuação nos rios, 
amarradas em canoas. O impacto desse tipo de exploração tem se tornado severo em 
virtude do grande número de serrarias circular que se instalaram no estuário e baixo 
Amazonas nas últimas décadas BARROS & UHL, 1995, UHL et al. 1997, VERÍSSIMO et al 
(1999 apud  VERÍSSIMO, LIMA & LENTINI, 2002). 
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somavam 602 ou 89%; as laminadoras totalizavam 43 empresas (6%); 

enquanto as 31 fábricas de compensados representavam 5% das 

madeireiras. Além disso, havia 534 serrarias circulares, a grande maioria 

delas (95%) localizadas no Estuário paraense e Baixo Amazonas, ver Tabela 

21. 

Tabela 21 – Número de empresas nos pólos madeireiros do Pará 
  Tipo de Empresa Madeireira 

Pólo     Fábrica de   Serrarias   
Madeireiro Serraria Laminadoras Compensados Subtotal Circulares TOTAL 

Zona Central 55 5 2 62 17 79 
Altamira 25 1 0 26 11 37 
Santarém 23 4 2 29 4 33 
Uruará 7 0 0 7 2 9 
Zona Estuarina 48 1 3 52 505 557 
Afuá 6 0 0 6 250 256 
Breves 17 1 1 19 78 97 
Cametá 10 0 0 10 67 77 
Oeiras 0 0 0 0 100 100 
Portel 5 0 1 6 5 11 
Porto de Moz 10 0 1 11 5 16 
Zona Leste 410 30 24 464 4 468 
Breu Branco 34 4 2 40 0 40 
Capitão Poço 25 0 0 25 0 25 
Dom Eliseu 16 1 4 21 4 25 
Goianésia 31 2 1 34 0 34 
Jacundá 45 3 2 50 0 50 
Novo Repartimento 8 0 1 9 0 9 
Paragominas 135 10 10 155 0 155 
Rondon 26 5 3 34 0 34 
Tailândia 42 2 0 44 0 44 
Tomé Açu 48 3 1 52 0 52 
Zona Oeste 34 1 0 35 6 41 
Itaituba 16 0 0 16 6 22 
Novo Progresso 18 1 0 19 0 19 
Zona Sul 55 6 2 63 2 65 
Itupiranga 11 1 0 12 1 13 
Marabá 19 2 1 22 0 22 
Redenção/São Feliz 25 3 1 29 1 30 
Estado do Pará 602 43 31 676 534 1.210 
Fonte: IMAZON (2002) 

As 1.210 empresas em funcionamento do Pará podem ser 

classificadas de acordo com o volume de madeira produzida (Tabela 22). 
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Tabela 22 - Porte das empresas nos pólos madeireiros do Pará, 1998 

Zonas Porte das Empresas Madeireiras 
Madeireiras Micro Pequena Média Grande Total 

Central 18 39 13 9 79 
Estuário 509 17 18 13 557 
Leste 5 111 249 103 468 
Oeste 6 8 21 6 41 
Sul 2 15 29 19 65 
Estado do Pará 540 190 330 150 1.210 
Fonte: IMAZON (2002) 

A grande maioria das micro-empresas (94%) está localizada na zona 

Estuarina. Em termos gerais de porte de empresas, o Leste concentra a 

segunda maior parte (39%) com um consumo de madeira superior a 4 mil m3 

anuais (IMAZON, 2002). 

Os principais pólos madeireiros do Pará, quanto ao número de 

madeireiras, são Paragominas (155 empresas), Tomé-Açu (52), Jacundá 

(50), Tailândia (44) e Breu Branco (40). Os menores pólos eram Afuá e 

Portel (6 empresas cada), Uruá (7) e Novo Repartimento (9), conforme 

Tabela 21. 

Ainda de acordo com a Tabela 21, a zona Leste concentra cerca de 

464 (69%) das madeireiras existentes no Estado, seguida das zonas Central 

(62), Sul (63), Estuarina (52) e, finalmente, a zona Oeste, com apenas 35 

indústrias. Conforme a Tabela 22, a maioria das empresas de médio e 

grande porte está concentrada no Leste (249 e 103, respectivamente) e no 

Sul (29 e 19, respectivamente) do Pará. Além disso, 30 das 43 laminadoras 

e 24 das 31 fábricas de compensados está situadas no Leste, conforme 

Tabela 21. 
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Tabela 23 - Período de instalação das madeireiras 

Zonas 
 Madeireiras Percentual das Empresas Madeireiras 

 Até 1980 1981 a 1990 1991 a 1995  Após 1995 
Central 14% 36% 21%  29% 
Estuarina 16% 60% 20%  4% 
Leste 8% 39% 24%  29% 
Oeste   50%  50% 
Sul 14% 38% 29%  19% 
Média Estadual 11%  39%  24%   26% 
Fonte: IMAZON (2002) 

Na nova fronteira madeireira, Oeste do Pará, as empresas iniciaram 

suas instalações na década de 90 e prosseguiram. No Leste, tiveram início 

(8%) a partir da década de 70 e o maior pico de instalação foi na década de 

80, com 39% e, esta é uma das mais antigas fronteiras. Uma situação similar 

ocorre nas zonas Sul e Central do estado. De fato, na região Central, 36% 

das madeireiras foram implantadas na década de 80, prosseguindo após o 

ano de 1995 (29%) como o segundo momento de maior instalação. No 

Estuário, excluindo as serrarias circulares, tiveram início até o ano de 1980 e 

a maioria (60%) na década de década de 80 (Tabela 23). 

 

 

5.3.4. Mercados 

No mercado interno, o Nordeste (27%) e o Sudeste (16%), excluindo 

o estado de São Paulo que, sozinho, consome 11%, são, portanto, os 

maiores compradores de madeira, conforme Figura 12. 
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Figura 12
Mercado da madeira processada no Pará
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              Fonte: IMAZON (2002) 

 

O Estuário paraense exporta a maioria de sua produção, cerca de 

77%, enquanto o restante é distribuído para o próprio estado (19%) e o 

consumo nacional absorve o restante 4%, conforme Figura 13. 

 

Figura 13
Mercado da madeira processada no Estuário do 

Pará
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Fonte: IMAZON (2002) 

 

A situação inverte-se no Leste, onde a grande maioria da produção 

(86%) destina-se ao mercado nacional; o restante é destinado às 

exportações (11%) e ao mercado estadual (3%). Nessa região, uma parte 
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expressiva (42%) de sua produção é destinada à região Nordeste do Brasil. 

(ver Figura 14). 

Figura 14
Mercado da madeira processada no Leste do Pará
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              Fonte: IMAZON (2002) 

 

No Centro do Estado, cerca de 43% da produção é exportada; 29% 

são destinadas ao mercado interno, enquanto 28% são consumidas no 

próprio Pará. No Oeste, 50% destinam-se ao mercado externo. No Sul do 

Pará, onde a produção madeireira tem sofrido redução expressiva nos 

últimos anos, a grande maioria da produção (83%) é destinada ao mercado 

interno, conforme detalhado na Tabela 24. 

Tabela 24 – Principais mercados para a madeira processada no Pará 
    Destino da Produção (% da Produção) 

Zonas Produção, 1998     Sudeste         
Madeireiras (milhares m3) Sul São Paulo (exclui SP) Nordeste Estadual Exterior Outros

Central 309 1% 14% 12% 1% 28% 43% 1%
Estuário 495   1%  19% 77% 3%
Leste         2.764 7% 11% 19% 42% 3% 11% 7%
Oeste 235 27% 6% 5%  7% 50% 5%
Sul 452 28% 26% 20%   17% 9%
Estado do Pará         4.255 - - - - - - - 
Média Ponderada  9% 11% 16% 27% 7% 24% 6%
Fonte: IMAZON (2002) 

Cerca de 1 milhão de metros cúbicos de madeira processada (24% do 

total) foram exportadas pela indústria madeireira do Pará em 1998. Outros 
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297 mil metros cúbicos (7%) foram consumidos dentro do próprio estado. O 

restante (2,9 milhões de metros cúbicos) foi vendido para o mercado 

doméstico. Os principais mercados nacionais foram: Nordeste (27% do 

consumo total), o Sudeste (16%, excluído o estado de São Paulo que 

absorveu 11% do consumo); Sul (9%) e o Centro-Oeste 6%, conforme se 

avista na Figura 15 (IMAZON, 2002). 

 

Figura 15
Produção de madeira explorada no Pará
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                        Fonte: IMAZON (2002) 

 

Existem grandes diferenças no mercado consumidor das zonas 

madeireiras. O Centro exporta 43% de sua produção (cerca de 130 mil m3); 

28 % ao mercado estadual e 29% (90 mil m3) ao mercado nacional. O Oeste 

exporta 50%, enquanto a zona Sul exporta apenas 17% da produção. 

Os principais estados consumidores são: São Paulo, Rio de Janeiro, 

Minas Gerais, Paraná, Bahia, Pernambuco, Goiás e Ceará, conforme 

detalhamento quantitativo demonstrado na Figura 16. 
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Figura 16
Mercado nacional consumidor da produção madeireira 

do Estado do Pará
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Fonte: IMAZON (2002) 

 

Existem algumas tendências com relação ao mercado externo. O 

Pará exportou cerca de US$ 255 milhões em madeira processada em 1998, 

US$ 278 milhões em 1999 e US$ 309 milhões em 2000, segundo a 

Associação das Indústrias Exportadoras de Madeiras do Estado do Pará 

(2002 apud IMAZON, 2002), conforme espelha a Tabela 25. O Pará é o 

segundo maior exportador de madeira do País (o primeiro é o Paraná). Na 

pauta de exportações do estado, a madeira perde apenas para os produtos 

minerais (ver Tabela 26). 

Tabela 25 - Valor das exportações de madeira do Pará 

Produto 
Valor Exportado (em 

milhões de US$) 
  1998 2000 
Madeira Serrada 165 171 
Compensados 47 68 
Laminados 14 8 
Madeira Beneficiada 12 46 
Outros 17 16 
Total 255 309 
Fonte: AIMEX (2002) 

 



Tabela 26 - Exportações do Estado do Pará 
ANO / VALOR (US$ 1.000 FOB) E VARIAÇÃO % 

  ANO 1997 1998 % 1999 % 2000 % 2001 % 2002 % 
PRODUTO           ////////////         
Minério   1,760,828 1,714,526 (-) 5,72% 1,616,389 (-) 5,72% 1,775,026 14,73% 1,775,026 (-) 4,30% 1,732,215 (-) 2,41% 
Madeira   330,540 254,943 (-) 22,87% 277,630 8,90% 309,030 11,31% 286,265 (-) 7,37% 312,675 9,22% 
Pasta química de madeira   43,320 83,590 92,96% 98,224 17,51% 141,955 44,52% 106,458 (-) 25.01% 94,475 (-) 11.26% 
Pimenta   49,217 73,742 49,83% 76,912 4,30% 60,118 (-) 21.83% 52,668 (-) 12.39% 46,586 (-) 11.55% 
Camarão congelado   18,264 23,725 29,90% 24,223 2,10% 20,797 (-) 14.14% 19,583 (-) 5.84% 17,200 (-) 12.17% 
Peixes   1,263 1,802 42,68% 3,507 94,62% 4,526 29,06% 6,238 37,84% 10,017 60,58% 
Castanha do Pará   19,930 15,465 (-) 22.40% 7,621 (-) 50,72% 21,419 181,05% 8,060 (-) 62.37% 9,119 13,14% 
Couros e peles   1,975 1,068 (-) 45.92% 784 (-) 26,59% 1,207 53,95% 2,313 91,63% 6,052 161,60% 
Palmito   12,118 11,105 (-) 8.36% 7,487 (-) 32,58% 6,048 (-) 19.22% 7,540 24,67% 5,007 (-) 33.60% 
Suco de frutas   1,295 352 (-) 72.82% 5,017 1325,28% 1,141 (-) 77.26% 2,312 102,63% 4,760 105,84% 
Móveis e artigos de madeira   3,525 3,385 (-) 3.97% 3,626 7,12% 4,335 19,55% 3,604 (-) 16.86% 3,882 7,71% 
Óleo de dendê   15,294 15,664 2,42% 8,518 (-) 45.62% 8,182 (-) 3.94% 7,347 (-) 10.20% 2,202 (-) 70.02 
Outros   6,280 9,648 53,63% 8,420 (-) 12.73% 7,687 (-) 8.70% 11,647 51,53% 22,643 94,41% 

Total   2,263,849 2,209,014 (-) 2.39 2,135,947 (-) 3.35% 2,289,061 14,30% 2,289,061 (-) 6.23% 2,266,833 (-) 0.97% 
Fonte: DECEX apud AIMEX (2002)      
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Alguns mercados orientais como China, Tailândia e Filipinas, têm 

aumentado sua participação nos últimos anos para atender suas 

necessidades para pisos e construções civis. 

Nos últimos cinco anos, desde o ano de 2000, aumentaram as 

exportações de produtos madeireiros de maior valor agregado (madeira 

beneficiada). As dificuldades na obtenção de matéria-prima oriunda de 

projetos de manejo certificados pelo Conselho Mundial de Florestas, o mais 

importante selo verde do mundo, um requisito básico para alguns mercados 

internacionais, têm levado várias indústrias a melhorar o aproveitamento da 

madeira – realizando o beneficiamento secundário e investindo em 

equipamentos para aumentar o rendimento do processamento. 

A sua participação tem sido bem representativa nas exportações 

brasileiras, possibilitando alavancar o desenvolvimento regional, conforme 

mostrado na Tabela 27 que, no período de 1989 a 2000 rendeu 26,39% 

(AIMEX, 2002) do total de exportações brasileiras de madeira. 

Tabela 27 - Comparativo das exportações de madeira do Pará e Brasil 

  Período: 1989 a 2002 
Participação 

do  

ANO Valores em: US$ 1.00 FOB 
estado do 

Pará 

  
Estado do 

Pará 
Outros 
estados 

Total do 
Brasil ( % ) 

1989 126,060,476 283,637,524 409,698,000 30,77% 
1990 140,611,826 285,521,174 426,133,000 33,00% 
1991 141,205,315 300,928,685 442,134,000 31,94% 
1992 160,897,479 406,458,521 567,356,000 28,36% 
1993 244,226,772 596,416,228 840,643,000 29,05% 
1994 324,536,155 741,072,578 1,065,610,733 30,46% 
1995 348,102,255 787,084,366 1,135,186,621 30,66% 
1996 300,860,137 808,824,613 1,109,684,750 27,00% 
1997 330,540,341 887,331,334 1,217,871,675 27,00% 
1998 254,943,493 871,931,723 1,126,875,216 23,00% 
1999 277,630,000 1,113,433,000 1,391,063,000 19,96% 
2000 309,030,525 1,169,388,034 1,478,418,559 20,90% 
Total 2,958,646,774 8,252,027,780 11,210,674,554 26,39% 
Fonte: SECEX / DECEX apud AIMEX (2002)
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Diante da situação apresentada, o Brasil tem realizado grande esforço 

para um crescimento ordenado visando a garantir uma sustentabilidade com 

vista ao futuro dentro do exigido pela sociedade. 

A partir da implantação do PNF, projetou-se a missão de catalisar e 

ordenar as ações e iniciativas relacionadas ao setor florestal dentro do 

desenvolvimento econômico/sustentável. Nesse contexto, vale ressaltar que, 

dada a grande potencialidade florestal do estado, seu desempenho em 

relação ao total de exportações brasileiras de madeira, durante o período de 

1999 a 2002, teve uma participação significativa com a madeira bruta. O 

desempenho final registrado no período de 1999 a 2000 foi de 11,31% 

(AIMEX, 2002), tendo sido registrada a queda de 7,36% (AIMEX, 2002), 

durante o período de 2000 a 2001 e uma recuperação no período seguinte, 

2001 a 2002, de 9,22% (AMBIENTEBRASIL, 2003), conforme detalhado a 

partir da Tabela 28. 

Tabela 28 - Países importadores de madeira do estado do Pará 
  Ano / US$ 1,000 FOB / Variação % 

ANO 1999 2000 % 2001 % 2002 % 
PAÍS               
USA 80,593 95,688 18,73% 84,717 (-) 11,46% 109,199 28,89% 
França 45,238 56,261 24,37% 48,491 (-) 13,81% 42,913 (-) 11,50%
Espanha 22,825 22,276 (-) 2,40% 27,505 23,47% 25,462 (-) 7,43% 
Holanda 17,532 19,575 11,65% 21,94 12,08% 23,176 5,63% 
China 1,714 8,156 375,85% 7,503 (-) 8,00% 17,865 138,00% 
Portugal 18,110 16,020 (-) 11,54% 13,376 (-) 16,50% 16,557 23,78% 
República Dominicana 6,919 7,978 15,30% 7,048 (-) 11,65% 9,919 40,73% 
Japão 12,711 10,425 (-) 17,98% 11,048 5,97% 7,377 (-) 33,23%
Reino Unido 11,114 8,356 (-) 24,82% 8,735 4,53% 7,030 (-) 19,52%
Guadalupe 9,324 6,788 (-) 27,20% 6,897 1,60% 5,704 (-) 17,29%
Tailândia 2,140 5,078 137,29% 4,91 (-) 3,31% 5,425 10,48% 
Porto Rico 5,514 4,824 (-) 12,51% 3,927 (-) 18,59% 3,489 (-) 11,15%
Bélgica 3,385 3,311 (-) 2,18% 3,691 11,48% 3,250 (-) 11,95%
Venezuela 3,089 4,007 29,72% 5,666 41,40% 3,038 (-) 46,38%
Itália 35,289 1,763 (-) 32,27% 1,899 7,71% 2,550 34,28% 
México 933 2,814 202,00% 2,405 (-) 14,53% 1,771 (-) 26,36%
Outros 33,886 35,710 5,38% 26,506 (-) 25,77% 27,949 5,44% 
Total 277,630 309,030 11,31% 286,264 (-) 7,36% 312,674 9,22% 
Fonte: SECEX / DECEX apud AIMEX (2002)
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5.3.5. Comercialização 

Em 1998 (VERÍSSIMO, LIMA & LENTINI, 2002), os preços da 

madeira em pé eram similares no Centro e Oeste do estado do Pará. Nessas 

regiões, os preços para as espécies de alto valor, tais como cedro, ipê e 

freijó, eram US$ 9/m3; enquanto as madeiras de médio valor valiam US$ 

5/m3 e as madeiras de baixo valor foram estimadas em apenas US$ 3/m3 

(ver Tabela 29). 

Tabela 29 - Preços (US$) de madeira em pé 
Zonas Preços Médios (1998) Corrigidos41 (US$/m3) 

Madeireiras Classes de Valor Madeireiro 
 Alto42 Médio43 Baixo44 
Central 9 5 3 
Estuário45 6 3 3 
Leste e Sul 12 5 3 
Oeste 9 5 3 
Fonte: IMAZON (2002) 

No Estuário, onde predomina a extração de madeira de floresta de 

várzea, os preços da madeira em pé foram US$ 6/m3 (alto valor), enquanto 

para as espécies de médio e baixo valor os preços foram iguais a US$ 3/m3, 

conforme descritos na Tabela 29. 

Observa-se que os preços foram semelhantes em regiões bem 

distintas, como é o caso do Leste (uma velha fronteira madeireira, onde é 

maior o preço da terra) e Oeste do Pará (caso de nova fronteira, geralmente 

com baixos valores da terra), principalmente para as madeiras de médio e 

baixo valor não havendo, entretanto, estudos que definam o motivo da 

influência que os mesmos sofrem. 

                                                 
41 Câmbio: dólar em abril de 2001, igual a R$ 2,19. Preços corrigidos pelo índice de preços 

por atacado – disponibilidade interna e convertidos para US$. 
42 Madeiras de alto valor são as espécies que possuem preços médios da madeira serrada 

maiores que US$ 200/m3.  
43 Madeiras de médio valor são as espécies que possuem preços médios da madeira 

serrada entre US$ 100/m3 e US$ 200/m3.  
44 Madeiras de baixo valor são as espécies que possuem preços médios da madeira serrada 

menores que US$ 100/m3.  
45 Foram excluídas deste cálculo as serrarias circulares da região Estuarina. 
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Os valores de madeira em tora revelaram um gradiente geográfico 

sendo maiores nas velhas fronteiras madeireiras das regiões Leste e Sul do 

Pará, regulares na zona Central, fronteira intermediária, e menores na nova 

fronteira Oeste e região do Estuário. 

No Leste e Sul do estado do Pará, os preços de mercado médios para 

as classes madeireiras foram US$ 63/m3 (alto valor), US$ 29/m3 (médio) e 

US$ 21/m3 (baixo). Nos pólos madeireiros do Centro do estado, o valor para 

as madeireiras de alto valor foi US$ 42/m3, seguida pela classe de médio 

(US$ 23/m3) e baixo valor (US$ 21/m3). No Oeste, onde a maioria da 

madeira provém de florestas próximas das serrarias, os preços de madeira 

em tora foram menores; US$ 37/m3 (médio) e US$ 20/m3 (baixo) 

(VERÍSSIMO, LIMA & LENTINI, 2002). 

No Estuário, dois fatores atuaram para reduzir o valor da madeireira 

em tora. Primeiro, um preço relativamente baixo da madeira de várzea no 

mercado. Segundo, o menor custo unitário de transporte em função do uso 

de balsas e jangadas (transporte fluvial). Dessa maneira, as espécies de alto 

valor possuíam preço de US$ 27/m3; enquanto o preço da madeira de médio 

valor foi apenas US$ 18/m3; e, finalmente, as espécies de baixo valor 

tiveram preço médio de US$ 17/m3 (ver Tabela 30). 

Tabela 30 - Preços corrigidos (US$) de madeira em tora 
Zonas Preços Médios (1998), corrigidos (US$/m3)46 

Madeireiras Classe de Valor Madeireiro 
  Alto47 Médio48 Baixo49 
Central 42 23 21 
Estuário50 27 18 17 
Leste e Sul 63 29 21 
Oeste 37 22 20 
Fonte: IMAZON (2002) 

                                                 
46 Câmbio: dólar em abril de 2001, igual a R$ 2,19. Preços corrigidos pelo índice de preços 
por atacado – disponibilidade interna e convertidos para US$.  
47 Madeira de alto valor possuem preços médios da madeira serrada maiores que US$ 
200/m3. 
48 Madeiras de médio valor possuem preços médios da madeira serrada entre US$ 100/m3 e 
US$ 200/m3.  
49 Madeiras de baixo valor são as espécies que possuem preços médios da madeira serrada 
menores que US$ 100/m3.  
50 Foram excluídos deste cálculo os preços praticados pelas serrarias circulares.  
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O preço médio em tora das espécies de alto valor econômico (freijó, 

cedro e ipê-amarelo) variou entre US$ 39/m3 e US$ 62/m3 no Centro do 

estado do Pará. Esses preços eram inferiores no Oeste (US$ 30/m3 a US$ 

41/m3), enquanto no Leste foi superior (US$ 56/m3 a US$ 73/m3) (IMAZON, 

2002). 

As madeiras de valor intermediário tiveram seus preços médios 

compreendidos entre US$ 20/m3 e US$ 32/m3 de madeira em tora. Na maior 

parte dos casos, a madeira possuía maior valor no Leste do Estado do Pará. 

Por outro lado, para as espécies de baixo valor, como a cedrorama e a 

garapeira, o preço médio por metro cúbico de madeira em tora foi US$ 21/m3 

a US$ 27/m3 (ver Tabela 31). 

Tabela 31 - Preços corrigidos (US$) de madeira em tora das principais espécies exploradas
    Preços Médios em Tora51 (US$/m3)52 
Nome Vulgar Nome Científico Zonas Madeireiras Selecionadas 
    Central Leste53 Oeste 
Agelim Pedra Hymenolobium sp. 24 32 24 
Angelim Vermelho Dinizia excelsa 21 28 0 
Cedro Cedrela odorata 62 73 41 
Cedrorama Cedrelinga catenaeformis 21 22 21 
Cumaru Dipteryx odorata 28 37 0 
Freijó Cordia sp. 40 50 41 
Garapeira Apuleia sp. 0 27 23 
Ipê-Amarelo Tabebuia sp. 39 64 30 
Jatobá Hymenaea courbaril 25 31 22 
Louro Vermelho Sextonia rubra 34 27 24 
Maçaranduba Manilkara sp. 22 28 22 
Muiracatiara Astronium lecointei 23 27 24 
Piquiá Caryocar villisum 20 23 21 
Roxinho Peltogyne sp. 0 26 21 
Tauari Couratari sp 23 24 24 
Fonte: VERÍSSIMO, LIMA & LENTINI (2002) 

Em 2001(VERÍSSIMO, LIMA & LENTINI, 2002), as espécies de alto 

valor econômico (Ipê, cedro e freijó) possuíam valores similares para a 

                                                 
51 Preços corrigidos pelo índice de preços por atacado – disponibilidade interna – e 
convertidos para US$.  
52 Câmbio médio do dólar em abril de 2001 de R$ 2,19.  
53 Preços de madeira em tora (1998 e 2001) para alguns dos principais pólos madeireiros do 
Estado (Paragominas, Tailândia e Tomé-Açu).  
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madeira serrada no Centro do estado (US$ 251/m3); seguido do Leste, Sul e 

Oeste do Pará (US$ 244/m3) e, por último, do Estuário (US$ 228/m3). 

Os autores prosseguem informando que para as espécies de médio 

valor, tais como angelim vermelho, jatobá, maçaranduba e muiracatiara, os 

valores foram os seguintes: US$ 114/m3 (Centro), US$ 113/m3 (Estuário), 

US$ 130/m3 (Leste) e US$ 107/m3 (Oeste). Para as espécies de baixo valor, 

em 2001 (VERÍSSIMO, LIMA & LENTINI, 2002:44), os preços médios foram 

US$ 91/m3 (Centro), US$ 76/m3 (Estuário), US$ 79/m3 (Leste) e US$ 84/m3 

(Oeste) (ver Tabela 32). 

Tabela 32 - Preço (US$) de madeira serrada 
Zonas Classe de Valor Madeireiro 

Madeireiras Preços médios54 (1998) corrigidos55  Preços médios em 200154 
  Alto56 Médio57 Baixo58  Alto56 Médio57 Baixo58 
Central 214 127 89 251 114 91 
Estuário59 216 123 90 228 113 76 
Leste/Sul 227 132 88 244 130 79 
Oeste 206 126 87  244 107 84 
Fonte: IMAZON (2002) 

Entretanto, para as espécies de madeiras de alto valor econômico, 

houve um aumento dos preços médios no período 1998-2001 (VERÍSSIMO, 

LIMA & LENTINI, 2002). Alguns fatores podem influenciar esses preços, 

como, por exemplo: a) o aumento da raridade de espécies de alto valor nas 

regiões produtoras; b) crescimento das exportações de madeira do Pará, 

cuja ênfase tem sido nas espécies de maior valor. 

Entre as espécies de alto valor, observa-se o maior preço médio para 

o cedro, entre US$ 240 no Oeste e US$ 244 no Leste do Estado do Pará. 

Em seguida, o ipê-amarelo, entre US$ 206 no Oeste e US$ 226 no Leste. 

                                                 
54 Câmbio: dólar em abril de 2001, igual a R$ 2,19.  
55 Preços corrigidos pelo índice de preços por atacado e convertidos para US$.  
56 Madeira de alto valor possuem preços da madeira serrada maiores que US$ 200/m3.  
57 Madeiras de médio valor possuem preços da madeira serrada entre US$ 100/m3 e US$ 
200/m3.  
58 Madeiras de baixo valor possuem preços da madeira serrada menores que US$ 100/m3. 
59 As serrarias circulares do estuário, excluídas deste cálculo, possuem preços de madeira 
serrada, considerando as classes de médio e baixo valor, iguais a respectivamente US$ 
122/m3 e US$ 54m/3 em 2001.  
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Finalmente, o freijó, com preços médios da madeira serrada entre US$ 205 

no Centro e US$ 215 no Leste do Pará, conforme retrata a Tabela 33. 

Tabela 33 - Preços corrigidos de madeira serrada das principais espécies exploradas, 1998 
    Preços de Madeira Serrada (US$/m3) 
Nome Vulgar Nome Científico Zonas Madeireiras Selecionadas 
    Central Leste Oeste 
Agelim Pedra Hymenolobium sp. 132 135 124 
Angelim Vermelho Dinizia excelsa 130 124 0 
Cedro Cedrela odorata 247 244 240 
Cedrorama Cedrelinga catenaeformis 110 120 89 
Cumaru Dipteryx odorata 158 165 0 
Freijó Cordia sp. 205 215 206 
Garapeira Apuleia sp. 0 101 89 
Ipê-Amarelo Tabebuia sp. 209 226 206 
Jatobá Hymenaea courbaril 128 142 129 
Louro Vermelho Sextonia rubra 144 146 144 
Maçaranduba Manilkara sp. 124 122 120 
Muiracatiara Astronium lecointei 120 134 110 
Piquiá Caryocar villisum 117 118 103 
Roxinho Peltogyne sp. 0 124 120 
Tauari Couratari sp 133 140 124 
Fonte: VERÍSSIMO, LIMA & LENTINI (2002) 

 

 

5.3. Mercado mundial de produtos florestais 

Há uma década, o mercado mundial da madeira vem passando por 

mudanças profundas que estão restringindo a competitividade dos países 

produtores de madeira tropical MATHER (1997 apud SCHOLZ, 2002), 

apresentando oscilação, conforme Tabela 34 que relaciona três produtos de 

origem florestal. 

Tabela 34 - Taxa de crescimento dos setores industriais de base florestal (Em: %) 
  SETOR Produção Industrial Pessoal da Produção 

PRODUTO ANO/PERÍODO 1999 Jan-Ago/2000 1999 Jan-Jul/2000
Madeira   6,8% 7% (-) 10,5% 3,8% 
Mobiliário   (-) 2,4% 8% (-) 6,6% 3,3% 
Papel e papelão   6,2% 5% (-) 6,6% 0,8% 
Fonte: IBGE apud AMBIENTEBRASIL (2003)    
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Essas mudanças emergem de quatro áreas diferentes e têm 

influenciado o setor madeireiro-florestal nos diversos países de forma 

gradual; em parte, essas mudanças convergem ou se complementam e, em 

parte, elas são contraditórias. Essas quatro áreas de transição são: 

 transição no manejo florestal: da floresta nativa à floresta 

manejada e à plantada; 

 transição na área florestada: do declínio à expansão da área 

florestada; 

 paradigmas florestais: da floresta pré-industrial à floresta industrial 

e pós-industrial; 

 integração global: um sistema global de recursos florestais e uma 

transição do Norte ao Sul. 

O futuro do mercado madeireiro mundial está caracterizado por 

demanda crescente de fibra do produto para a produção de painéis de 

madeira reconstituída, intensivos em tecnologia. A Tabela 35 representa 

esse desempenho. 

Tabela 35 - Participação de produtos florestais nas exportações brasileiras 
  Exportação Exportação de Participação 

Ano brasileira produtos florestais ( % ) 
  US$ 1,000 FOB (US$ 1,000 FOB)   

1990 31,414,000 1,673,427 5,30% 
1991 31,363,000 1,720,288 5,50% 
1992 35,861,525 1,873,869 5,20% 
1993 38,782,679 2,146,392 5,50% 
1994 43,545,162 2,652,277 6,10% 
1995 46,506,282 3,707,936 8,00% 
1996 47,746,728 3,454,770 7,20% 
1997 52,986,000 3,477,058 6,60% 
1998 47,176,000 3,342,495 7,10% 

Fonte: MICT/SECEX/DECEX apud AMBIENTEBRASIL (2003) 

 
As taxas de crescimento do mercado mundial de madeira já refletem 

essa transição que favorece as plantações: entre 1990 e 1997, os 

segmentos mais dinâmicos foram àqueles dependentes da fibra de madeira, 
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quer dizer painéis (6,2% ao ano), celulose (4,7%) e papel (4,8%) (SCHOLZ, 

2002). 

Nos anos 80, o crescimento dos painéis estava baseado na expansão 

da madeira compensada, sobretudo nos países do Sudeste Asiático que 

processavam madeira das florestas tropicais. Nos anos 90, são os painéis 

de fibra tipo middle dense fibreboard (MDF) e os aglomerados tipo oriented 

stand board (OSB), baseados em madeira de plantações, que determinam a 

taxa de crescimento desse segmento. Também no segmento da madeira 

serrada encontra-se essa tendência: nos últimos 20 anos, a taxa de 

crescimento da madeira serrada não-conífera, o produto clássico da floresta 

nativa, está em declínio contínuo. Nos anos 70, ainda alcançava 5,6% ao 

ano. Nos anos 80 e 90 foram apenas 1,4% e 1,5%, respectivamente. O 

crescimento anual da madeira serrada conífera aumentou de 1,1% anuais na 

década de 80 para 3% nos anos 90. Isso reflete tanto o aumento da 

produção na Europa, onde a área florestada cresceu, como nas plantações 

nos países do hemisfério Sul (SCHOLZ, 2002). 

A produção e o comércio de madeira tropical (tanto serrada como 

compensada) cresceu entre os anos 60 e 80; foi nessa fase que os países 

produtores puderam transformar suas vantagens naturais em vantagens 

competitivas no mercado internacional. Mas no final dos anos 90 (SCHOLZ, 

2002), essa trajetória tecnológica chegou a um impasse: a participação dos 

segmentos tradicionais (serrados e compensados) no mercado mundial 

diminuiu e somente a produção de laminados decorativos estava em 

crescimento, conforme observado na Tabela 36. 
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Tabela 36 – Mercado de madeira na Europa 
 Evolução 

Produto 1998 1996 
(Floresta tropical)     
Tora 2,9 milhões de m3 1,5 milhões de m3 
Madeira serrada 3,0 milhões de m3 1,7 milhões de m3 
Compensado 1,6 milhões de m3 1,35 milhões de m3 
Painéis de fibra  O MDF cobria 70% do  Para 1997, cerca de 
 consumo europeu em 1994 5 milhões de m3 
    (1990: 1,8 milhões) 
Fonte: SCHOLZ (2002) 

 
Atualmente, com dados de fevereiro/2003, segundo Informativo do 

Centro de Estudos Avançados em Economia Aplicada (CEPEA, 2003), as 

exportações brasileiras de produtos florestais aumentaram, totalizando US$ 

386,94 milhões, o que representou aumento de 6,4% em relação ao total 

exportado em janeiro, conforme demonstrado na Tabela 37. 

Tabela 37 - Exportações de produtos florestais manufaturados (Brasil: nov/2002 a jan/2003) 
Item Produto Nov/02 Dez/02. Jan/03.

  Celulose e outras pastas 111,47 101,55 160,7
  Papel 64,21 73,94 72,31

Valor das Madeira compensada ou contraplacada 40,56 44,29 32,08
Exportações Madeira laminada 4,83 4,36 2,24

(Em milhões de US$) Madeira serrada 53,85 56,48 47,18
  Obras de marcenaria ou de carpintaria 17,07 18,59 15,91
  Painéis de fibras de madeiras 7,42 8,66 7,14
  Outras madeiras e manufaturas de madeiras 28,77 34,15 26,13
  Celulose e outras pastas 350.42 362.24 347.24
  Papel 607.69 612.89 625.83

Preço médio do Madeira compensada ou contraplacada 407.39 406.94 399.66
produto embarcado Madeira laminada 610.21 557.54 436.80

(US$/t) Madeira serrada 365.55 308.46 352.76
  Obras de marcenaria ou de carpintaria 1,063.38 1,003.56 1,020.12
  Painéis de fibra de madeira 244.40 235.17 252.52
  Outras madeiras e manufaturas de madeiras 567.85 272.83 258.16
  Celulose e outras pastas 318.11 280.33 462.81
  Papel 105.67 120.63 115.55
  Madeira compensada ou contraplacada 99.57 108.84 80.29
Quantidade exportada Madeira laminada 7.91 7.82 5.13
(Em 1000 toneladas) Madeira serrada 147.33 183.09 133.75

  Obras de marcenaria ou de carpintaria 10.05 18.52 15.60
  Painéis de fibra de madeira 30.39 36.81 28.90
  Outras madeiras e manufaturas de madeiras 50.67 125.18 101.24
Fonte: SECEX/MICT (2003 apud AMBIENTEBRASIL, 2003) 
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O cenário de exportações brasileiras representa uma forte fonte de 

recursos. Entretanto, no Congresso Nacional (CN) tramita um projeto para 

proibir a exportação de madeira em toras, em pranchas ou não acabada, 

segundo informação do jornal do Senado, veiculado pela AIMEX (2003). 

De acordo com os termos do projeto a diminuição é gradativa, ou 

seja, o exportador poderá exportar o mesmo montante do ano anterior à 

promulgação da nova lei, no segundo ano cai para 70%, no terceiro ano para 

40%, e no quarto ano para 10%. 

Para a AIMEX (2003), há um equívoco, pois os desmatamentos que 

continuam ocorrendo na Amazônia são promovidos por outros segmentos da 

economia, que necessitam remover a floresta para implantação de 

atividades produtivas, como a agricultura e a pecuária. Exportação da 

madeira em tora, já foi banida, em definitivo, do Brasil há mais de dez anos. 

No caso do Pará, o que se observa hoje é o contrário: as exportações de 

madeira com maior valor agregado cresceram de US$ 75 milhões, em 2001, 

para US$ 84,4 milhões, no ano passado (AIMEX, 2003). 

A mídia tem veiculado informações relacionadas às atividades 

clandestinas de produtos de origem florestal que deixam o País de forma 

irregular. O Globo Repórter (apresentado pela Rede Globo de Televisão em 

21.02.2003) informou que: 

Os desmatamentos ilegais avançam em uma proporção 
assustadora. Agora, outra ameaça ronda a floresta, a soja (...). São 
muitos hectares de florestas derrubadas (...). Terra pronta para 
receber o plantio (...). Em Santarém/PA, até um porto para 
exploração já foi construído (...). O preço da terra na região passou 
de R$ 50,00 para mais de R$ 1.000,00 o hectare (...). 

 

Esse quadro, segundo o IBAMA apud Globo Repórter (apresentado 

em 21.02.2003) é visto pelo órgão em decorrência da grande aceitação da 

soja no mercado internacional e, quando a floresta é derrubada, essa 

madeira é vendida sem autorização legal. O IBAMA estabeleceu limites para 
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o desmatamento, entretanto, ainda são poucos aqueles que respeitam, uma 

vez que em decorrência da grande extensão geográfica da região torna-se 

difícil uma ação mais presencial para as fiscalizações. 

 

 

5.4. Postos de empregos gerados 

A industria madeireira brasileira apresenta números consideráveis 

com relação à geração de empregos, que em média, participa com 0,8% do 

PIB e com saldos sempre positivos na balança comercial variando entre 1,2 

e 1,7 bilhão de dólares, demonstrando um grande potencial de crescimento, 

segundo o Ministério do Desenvolvimento, Indústria e Comércio (2000). A 

Tabela 38 apresenta os números do período 1997 a abril de 2000. 

(REMADE, 2002). 

Tabela 38 - Número de empregados nos setores florestais no Brasil 
Setor 1997 1998 1999 Abr/00 

Madeira 180.428 173.329 188.990 193.378 
Mobiliário 152.354 143.238 145.985 148.941 
Papel e papelão 119.568 112.264 108.209 108.821 
Total - setores florestais 454.347 430.829 445.183 487.757 
Outras indústrias 4.637.976 4.367.009 4.381.908 4.462.597 
% setor florestal 9,8% 9,9% 10,2% 10,9% 
Fonte: Ministério do Trabalho apud AMBIENTEBRASIL (2003) 

 
No caso da Amazônia paraense, o setor gerou, em 1998, cerca de 55 

mil empregos diretos nas atividades de exploração madeireira, transporte de 

madeira em tora e processamento A maioria (62%) dos empregos refere-se 

ao processamento de madeira, enquanto a extração e o transporte de toras 

utiliza os 38% restantes da mão-de-obra (ver Tabela 39). 

O Leste do Pará emprega 62% da força de trabalho do setor 

madeireiro, o que corresponde à importância dessa região na produção 

madeireira do estado. A atividade madeireira no Estuário gera 15% dos 

empregos do setor, enquanto a zona Sul responde por 9% da mão-de-obra 
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madeireira. Por último, a zona Central e Oeste empregam 14% dos 

trabalhadores do setor madeireiro, de acordo com a Tabela 39. 

Há uma grande variação no número de empregos gerados entre as 

madeireiras. As grandes madeireiras empregam em média 146 pessoas, 

enquanto as empresas de médio e pequeno porte utilizam, respectivamente, 

30 e 21 funcionários. Por último, as serrarias circulares empregam apenas 

sete pessoas, em geral mão-de-obra familiar. 

Tabela 39 - Empregos gerados pela atividade madeireira no Pará 
 Número Total de Empregados   

Zonas Exploração Florestal  Processamento Madeireiro    
Madeireiras    Serrarias Serrarias Laminadoras   Total 

    Circulares   e Fábricas de    
        Compensados    

Central 1.264 136 1.654 1.824 4.878
Estuário 2.128    2.450 1.800 2.050 8.428
Leste             11.744   32 13.198 9.055 34.029
Oeste 1.008   48 1.422       25 2.503
Sul 1.904   16 1.640 1.196 4.756
Estado do Pará 18.048  2.682 19.714 14.150  54.594
Fonte: IMAZON (2002) 

 


