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Prefácio

No Brasil, assim como em nível mundial, está ocorrendo
um crescente debate no setor florestal sobre como conservar
florestas, satisfazer a crescente demanda por produtos florestais
e ao mesmo tempo incentivar o desenvolvimento sustentável
para a redução da pobreza. Também se percebe que florestas
estão intimamente ligadas a aspectos sociais. Estima-se que
em torno de um quarto da população rural de baixa renda no
mundo dependa inteira ou parcialmente de recursos florestais
para subsistência. Além disso, está cada vez mais evidente que
a pobreza é um dos principais motivadores da degradação
ambiental. Por essas razões, esforços de assistência ao
desenvolvimento têm considerado florestas como uma “rede
de segurança” para moradores florestais de baixa renda e vem
defendendo o acesso desses grupos a utilização de recursos
florestais para subsistência.

Com a crescente preocupação dos aspectos sociais
relacionados às atividades florestais, a relação entre
comunidades florestais e manejo florestal sustentável de
florestas vem sendo cada vez mais ressaltada. Verifica-se que
comunidades e produtores de baixa renda geralmente manejam
seus recursos florestais de maneira sustentável quando os
direitos de propriedade são claros e respeitados. Além disso, a
distribuição de renda costuma ser mais igualitária entre os
membros da comunidade.  Mas também existem desafios
principalmente quando as comunidades florestais e pequenos
produtores estão em desvantagem com relação às políticas
públicas e acesso aos mercados.
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O trabalho aqui apresentado - resultado de convênio
estabelecido entre GTNA e Forest Trends - foi desenvolvido
com o objetivo de “identificar e caracterizar os atores comerciais
que trabalham com o produto madeireiro”, bem como os
fatores que influenciam a dinâmica do mercado madeireiro
para que as comunidades rurais possam potencializar a
elaboração de estratégias reais de médio e longo prazo e possam
capitalizar oportunidades de mercado.

Atualmente, existe uma série de ações governamentais que
tendem a fomentar o uso sustentável dos recursos florestais
na Amazônia brasileira (Assentamentos Florestais, Política de
Flonas, Proambiente, fomento florestal, reservas extrativas,
etc.) e que devem envolver todos os atores diretamente
inseridos na atividade madeireira. O conhecimento sobre o
funcionamento do mercado de produtos madeireiros - previsto
neste trabalho - pode ajudar as comunidades rurais e o governo
na condução destas políticas públicas.

Também é necessário que vários fatores sejam trabalhados
para que o acesso aos recursos florestais por parte das
comunidades e produtores de baixa renda se torne uma
realidade. Portanto, qualquer estratégia que procure estimular
a difusão de práticas sustentáveis de gestão dos recursos
madeireiros no âmbito da produção familiar rural, deve levar
em consideração os diferentes estágios de organização da
comunidade/produtor em questão e a natureza da relação
mercantil em que eles estão envolvidos. Esperamos que o
estudo ajude a esclarecer as oportunidades assim como os
desafios para atender este setor chave para a conservação e
manejo das florestas brasileiras.

Maria José Gontijo
Secretária Executiva

IEB

Romier Sousa
Secretário Executivo

GTNA

Michael Jenkins
Presidente

Forest Trends
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SUMARY1

Trends and Public Policies for Small-scale Production
in Acre and Pará

For the past fifteen years, community-based organizations
and environmental organizations in Brazil have been testing
models to manage timber in ways that improve small holders’
and communities’ livelihoods while slowing down
deforestation and improving environmental stewardship.
These varied approaches have been pursued under the
umbrella term of Community Forest Management (CFM).

Recent studies have documented the sharp increase in CFM
initiatives in the Brazilian Amazon. The most conservative
estimates state that 286,000 hectares2 (excluding reserves for
Indigenous Peoples) are under community forest management
in 4 states – Acre, Amazonas, Pará and Rondônia – involving
over 1,400 families.3

Over the last two years, national forest policies have been
going through a series of transformations to address access to
credit and technology, reduced impact logging training as well
as new regulations for the forest sector that seek to improve

1 Translated and summarized from full study by Alejandra Martin from Forest
Trends.
2 Revised estimates after the completion of the Portuguese version of the study
point to over additional 2 million hectares under community management
(excluding Indigenous Peoples reserves) due to the creation of numerous
extractive reserves in the region.
3 Amaral 2004.
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the management of public forests, curb deforestation and illegal
logging, and that increase the participation of communities
and small-holders in forest activities.4  Brazil’s dominant role
as timber producer in the global market is well known, along
with its large volume of domestic consumption and the way
the timber sector is structured, yet relatively little has been
documented about the participation of small-scale producers
in the extraction, processing and sale of timber, particularly in
natural forest areas.

This study identifies and characterizes commercial actors
and key factors that affect timber market dynamics within the
context of community and small holder participation in the
market.  More specifically, the study aims to: 1) summarize
broad market trends in community forest management; 2)
understand the dynamics of community forestry with and
without forest management in the states of Acre and Pará; 3)
provide an overview of federal and state programs and
regulations that promote (or hinder) community forestry; and
4) map community production and distribution channels in
general.

The state of Acre has the largest concentration of small-
scale forest management in the country. This is largely due to
state government policies and strong external support for pilot
experiences that have yielded positive results for domestic and
international sales as well as strategic partnerships.5

In the case of the state of Pará, community forestry
experiences have been more spread out over the region, mainly

4 The National Forest Bill was submitted in April of 2005 and at the time of
writing the bill was scheduled to be voted on June 22.
5 These pilot experiences began in 1993. 57% of them receive support from the
multi-donor program PPG-7 through Promanejo and PD/A (Amaral and Amaral
Neto, 2000).
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due to the sheer size of the state and the distances involved,
but also due to the inherent political and social processes of
the local actors. Regions like Marabá, Gurupá, Santarém and
Altamira have spawned diverse local initiatives around
community-based forest production. Unlike in Acre, these
initiatives have not flourished under a state enabling
environment, but rather, through autonomous processes
(initiatives?) from the ground up.

Although these producers have organized themselves
through wider social movements and environmental and social
NGOs, there are a number of diverse producers that extract
forest resources without any external support or any type of
management plan. These producers represent the majority of
forest users conducting small-scale forestry operations in the
Amazon and dramatically outnumber those communities with
formal management plans.

According to official statistics, the forest and timber
products industry in Brazil is primarily composed of small
and medium enterprises. These represent 98.2% of the total
forest-harvesting operations, 98.9% of all wood-processing
enterprises and 98.9% of all furniture manufacturers.6

In 1998, 32% of wood extracted in the state of Pará came
from areas under 500 hectares7 (this amount represents the
legal ceiling for forest community management standards) and
close to a third of processed wood in the estuarine region of
the state came from family owned micro-enterprises. These
figures become even more relevant when one considers that
Pará is the biggest producer of wood in the Amazon region
(40%).8

6 Figures are FY 2000 (IBGE 2003).
7 Veríssimo, Lima and Lentini 2002.
8 Ibid., 2002.
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However, although the state of Pará plays a crucial role in
the timber harvesting and processing markets, the state
government has not developed policies or tools that move the
sector towards sustainable forest management. There are no
policy incentives that enable the adoption of forest
management plans as a way of harvesting timber in a more
sustainable manner, be it at a community or industrial scale.
Any progress made in this sector has been mainly a result of
federal government actions, regional social movements, NGOs
and forest enterprises themselves.

The municipality of Goianésia belongs to the eastern timber
center of the state, which has been the main timber -producing
region of Pará. In the last five years, the municipality
participated less in the state timber market, something that is
related to the type of poorly planned extraction methods that
are traditionally in place which could be causing the depletion
of raw material for industrial processing. Below is a summary
of the sales prices and main suppliers and buyers of wood
products for the case study areas.

The study found that sawmills and veneer factories reported
23% of the volume purchased from this municipality came
from municipal areas with management plans, 7% from
community areas, 17% from private forest estates without
management plans and 53% from intermediaries or harvesters.9

Roundwood was sold by timber producers to intermediaries
for R$8/m³, compared to direct sales by primary producers to
sawmills at seven or eight times that price (R$58.33/m³ to
laminators and R$68.40m³ to sawmills).

9 Due to the lack of information from intermediaries, it was not possible to
determine the sources of timber bought by them (in terms of producer profile
breakdown).
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Negotiations around timber sales occur in a differentiated
manner according to the type of actors. The intermediary who
buys timber from communities or private landowners without
a management plan sets the terms of the sale per standing tree
unit and ‘land clearance’ of existing trees. The timber processor
of these products negotiates with primary suppliers the terms
of the commercialization chain by directly purchasing
extraction rights for areas from 5 to 10 alqueires.10 Areas below
this size are not attractive to this type of buyer due to the high
overhead costs of exploration.

In the case of Acre, 85% of harvested timber comes from
areas allocated for land conversion (settlements, public areas,
lands under devolution schemes, agricultural and cattle
ranching activities), while 15% comes from areas with forest
management plans.11 Eighteen sustainable forest management
plans were approved for industrial forest enterprises, totaling
14,623 hectares, or 61% of the total management area statewide.
Most of the time this is not done in private lands, but through
third party schemes on lands where agricultural and cattle
ranching activities are dominant. Community Forest
Management areas represent 39% of the forest managed at
the state level. In 2002, there were five management plans
approved, equaling 9,394.50 hectares.

The percentage of commercialized timber from outside of
Acre has increased in recent years. Close to 96% of the
harvested wood was consumed within the state in 1999, the
rest was consumed outside of Acre. In 2003, the percentage of
timber consumed outside of the state was 39%,12 with 11%
destined for national markets (mainly the states of São Paulo

10 One alqueire equals 4.8 ha.
11 SEFE 2002.
12 Silva 2004.
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and Paraná) and 28% for international markets, especially
countries in the Americas and China.

According to research carried out by the State Forest
Ministry, there were 430 timber enterprises in the state in 2002,
and 51% of those were located in the municipality of Rio
Branco.13 Of these enterprises, those that focus on veneer and
processing were the ones that invested the most on
modernizing production and regulating extraction, thus,
achieving recognition as leaders in the growth of the timber
sector in the state. Sawmills and lumberyards that did not invest
in these activities consequently had a slower growth in the
last four years.

The forest policy being developed by the current
government which was originally elected in 1998 and re-
elected in 2002 is based on the idea of “a socio-environmental
model” and that of a “sustainable forestry-based economy”.
This policy is based on three core programs to ensure a
sustainable timber supply:  a) a Public Forests Program; b) a
Community Forestry Program; and c) a Private Lands Forestry
Program.

Government Actions to Enable Community Based
Forest Management

There are two priority sites the state government designated
for the Community Forestry Program. These were selected
on the basis of the large expanses of forests under community
tenure by extractivists and colonizers.  Within those selected
areas, the priority municipalities were Xapuri, Brasiléia and
Capixaba for extractivist projects, and Porto Acre and
Acrelândia for colonizers.

13 SEFE 2002.
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The enabling framework for the flourishing of
Community-based Forest Management is divided in four
categories:  i) public policies; ii) community settlements and
community concessions; iii) forest management in extractive
reserves and  iv) ‘forest colonizer’ management.

Among the policies developed, Acre is promoting basic
structural policies (credit, permits, technical assistance),
capacity-building and training for rural producers (colonizers
and extractivists), and incentives for partnerships with the
private sector. There are two economic policy instruments in
place to support the development of Community Forest
Management at the state level: fiscal differentiation and a trust
fund to promote forest activities.

With respect to fiscal policy incentives, at the time of writing,
a bill which was in the final stages of discussion which seeks
to generate credits from the ICMS (tax) for community forest
management. The proposal to reduce the fiscal burden was
submitted by representatives from social organizations, in
particular the Community Forest Producer Group of Acre,
since paying the ICMS reduces the percentage of profits from
timber sales.14

In terms of forest activity promotion, two initiatives are
being pursued. One is the Forest Development Fund which
is managed by the Forest State Office. Its funds are drawn
from the revenues from the Forest Restitution fee and from
payments for environmental liabilities. The Fund’s objective
is to promote a forest-based economy at the state level through
the supply of raw material coming from forests under a forest
management plan. The second initiative is the Pro-Forest Fund

14 At the time of writing, the bill was dismissed since it contradicted the national
fiscal policy.
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(Pró-Florestania) which supports all activities of community
management along the value chain.

The municipality of Xapuri was created in 1912 and covers
an area of 4,704.64 km², 60% of which overlaps with the Chico
Mendes extractivist reserve. Logging in Xapuri is not very
different from the rest of the state since 94% of the raw material
comes from land clearing for agriculture and/or grazing
activities. Nine percent of that supply comes from small
landholdings owned by colonizers and extractivists and 85%
comes from large farms (fazendas) in the region. By contrast,
only 6% of the timber comes from areas under forest
management, and more specifically, from the the
Agroextractivist project in the Chico Mendes Reserve. This
area equals 9.6% of the total area under forest management
permits issued by IBAMA for the state of Acre.15

Considering the total volume of commercialized timber
from the sawmills, 46% was sold to the regional market, mainly
to the municipality of Rio Branco. The local market trade
accounted for 29% and the remaining 25% was sold outside
of the state, mainly to the state of São Paulo. Most of the
processed wood from the lumberyards is sold within the
municipality with the exception of one company which is able
to sell its production as furniture and other finished products
to the city of São Paulo.

Local market prices for timber from land conversion areas
range between R$20 and R$80/ m3 and timber from the
extractive reserve costs R$336/m3 on average. The selling price
for timber sold by the extractive reserve to São Paulo state
reaches R$600,00/m3. Such increase in selling price for
communities who undertake forest management in the

15 In 2002, IBAMA issued five forest managment plans, totaling an area of
9,394.5 ha.
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extractive reserve vis-à-vis other suppliers in the municipality
is the result of investments made by the community
organization – with support from the state government,
international donors and NGOs – which resulted in the
certification of forest operations in the Chico Mendes
Extractive Settlement Project (PAECHM).

Conclusions and Recommendations

This report was based on two case studies and sought to
highlight key actors along the value chain and the various ways
in which these actors participate with respect to community
and small holder producers.  In the case of Goianésia in Pará,
there are small-scale farmers with degraded lands who sell the
timber for supplemental income. The sale of timber is
conducted through informal agreements which are mainly
brokered through middlemen and, to a lesser degree, directly
with the timber companies.

The institutional context in the state of Pará is characterized
by the lack of an explicit forest policy as well as missing
incentives for small-scale landholders to evolve from simply
supplying raw materials to being able to add value to their
product and move up the value chain, or to adopt a more
sustainable management for their forest resources.

The case of Acre exemplifies the other end of the spectrum.
Small-scale producers have achieved a more sophisticated level
of forest resource management, as in the case of the Chico Mendes
Extractive Area, whose pioneer initiative in the Brazilian Amazon
has served as a training case study in community forestry. The
state of Acre has pursued a forest policy with clearly defined roles
for the private sector, extractive communities and settlers. This
forest policy, which is still in its early stages of implementation, is
worth highlighting given its unique and progressive characteristics
as compared to other states in the Brazilian Amazon.
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Even though Acre does substantially participate in the wood
production of the region, the state has spent the last 6 years
developing policies to strengthen the forest sector to increase
timber supply from sustainably managed forests through support
programs for communities, public forests and private lands. The
preliminary results of these policies show a considerable increase
in interest to expand community forestry in the state, which
currently accounts for 62.5% of the area under community
management in the Brazilian Amazon region.

Regarding the private sector, it is worth highlighting the
ongoing forest concessions in public forests whose innovative
character will clearly have repercussions for a revised public
forests law. In addition, as a result of state government
incentives, substantial progress has been made in the areas of
forest industry infrastructure and equipment. Many local
companies have modernized their facilities, especially those
with a clear demand from national and international buyers.

Inversely, in Pará, the state government has paid little
attention to an effective forest policy. Government action has
been limited to fiscal incentives to purchase new equipment.
Few to no incentives have been provided to promote
sustainable forest management and thus only few companies
have adopted this type of management. In addition, there has
been a lack of consistent policies targeting small and medium
forest enterprises which represent the majority of companies
in the Amazon. These companies do not have the necessary
resources to invest in technology or the development of skills
that allow them adopt new management practices, which
impairs their ability to access greater business opportunities
in private and public forests.

Given the current characteristics of the market and the
development of public policies for the forest sector in the
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Amazon, rural communities will need to adopt differentiated
strategies consistent with their needs. Given current trends,
one can argue that not all rural communities are likely to adopt
some type of sustainable forest management at a large scale, or
some type of third-party certification system in order to reach
an international market.

Therefore, any strategy that seeks to stimulate the adoption
of sustainable forest management practices by small-scale and
community producers will have to consider the different stages
of their organizational development and the different types of
interactions with other actors (buyers, intermediaries, lenders
etc.). The study showed that it may be possible to add value to
small-holder products and it also identified some potential
options to increase efficiency in timber commercialization by
small-holder producers:

Collective Sale of Wood. This will enable producers to
skip part of the distribution chain by offering volumes
demanded by those who traditionally buy from intermediaries.

Implementation of Sustainable Forest Management
Plans. The adoption and implementation of forest
management plans could enable medium to long term
planning of forest resources, guaranteeing selective logging
(not high grading) and consequently extending the forest
activity for many years for these producers.

Reforestation. Initiate a process of reforestation with
timber and non-timber forest products in community lands
that have insufficient forest resources. Such activity should
be incorporated into an integrated management approach,
giving priority to native species and enabling long term social
and economic perspectives to the resource use.

Reducing Intermediaries. For small-scale producers and
communities, the most recommended strategy is the
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identification of direct sale opportunities in the local market
through the identification of products with high demand
potential such as roundwood or wood for fuel or charcoal.
Depending on the organizational capacity of producers, they
can build on that market and then begin to consider more
selective markets at the regional and national levels for the
medium and long term.

For those communities who have a stronger and more
lasting organizational structure and who have integrated some
type of forest management system into their timber extraction
activities as observed in Xapuri, Acre, the domestic market
outside the state seems to be the better option for their
products. However, it is worth highlighting that any new
market will require higher standards and different ways to
operate the enterprise, thus increasing the burden on the
community to work and produce higher end products. These
new markets may increase the social and economic costs of
doing business outside the region.

In sum, strategies to connect to markets outside the
municipalities demand new roles and ways of doing business
for forest communities, which in turn generate new internal
and external dynamics. Clearly defined roles for the collective
management of production, business decisions, and internal
relations will guarantee that the community organizational
processes improve in tandem with the market situation.
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A Amazônia Legal compõe 59% do território brasileiro (5
milhões de Km²). Compreende os estados do Amazonas, Acre,
Amapá, Pará, Rondônia, Tocantins, Roraima, Maranhão e Mato
Grosso. Sua população representa 12% do total nacional.

A base econômica da região está assentada na exploração e
beneficiamento de produtos de origem mineral (em especial Ferro
e Bauxita), na atividade agropecuária (criação de bovino de corte
e, mais recentemente, a expansão da sojicultura) e na produção
oriunda do extrativismo vegetal (madeireiro e não madeireiro).

O Produto Interno Bruto (PIB)  da região totalizou R$ 73
milhões1 em 2000, representando cerca de 6,5% do PIB nacional,
com destaque para os estados do Pará (26%), Amazonas (26%) e
Mato Grosso (18%), do total da Amazônia Legal (MDICEX, 2003).

A atividade madeireira tem sido praticada ao longo de várias
décadas na região e, atualmente, vem se mantendo numa posição
de destaque significativa na economia nacional, colocando o Brasil
na liderança da produção mundial de madeira tropical. No entanto,
a forma de exploração desse recurso natural tem sido feita de maneira
insustentável, gerando conflitos sociais e fundiários entre os atores
envolvidos na atividade, degradando o ecossistema e fragilizando
economicamente as populações tradicionais da região. A reprodução
desse modelo ao longo do tempo tem acarretado grande impacto

1 APRESENTAÇÃO

1 Produto Interno Bruto equivalente a US$ 26 milhões (cotação de R$ 2,81 em
15/01/2004. Acesso à  http://www.bcb.gov.br)
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ambiental, de forma direta, através dos métodos tradicionais de
extração e, indiretamente, pelo fato da atividade madeireira catalisar
a ocupação desordenada da região por outros atores, contribuindo
assim, para o desmatamento regional (Amaral Neto, 2002).

Nos últimos anos, frente a esse cenário, vem-se construindo
na região uma reestruturação do setor madeireiro. Esta mudança
pode ser observada tanto no setor das médias e grandes empresas,
– através de investimento na modernização de seu parque fabril
e da adoção da tecnologia de exploração de impacto reduzido –
como no surgimento e fortalecimento de um novo segmento
que utiliza uma nova modalidade de exploração florestal – o
Manejo Florestal Comunitário (MFC).2

Essas transformações estão relacionadas a modificações no
marco regulatório da atividade florestal e ao surgimento de
novas oportunidades mercantis. Para o primeiro caso, podemos
citar o estabelecimento de normativas e incentivos, enquanto
no segundo, observa-se um movimento crescente das empresas
rumo à abertura de novos nichos de mercado consumidor,
através de diversas estratégias de agregação de valor e de
diferenciação do produto florestal.

Ademais, atualmente está em curso um conjunto
importante de ações governamentais que procuram estimular
o uso sustentável dos recursos florestais na Amazônia Brasileira
(i,e, Assentamentos Florestais, Política de Flonas, Proambiente,
Fomento Florestal, etc.), através do envolvimento dos
principais atores na atividade madeireira.

O trabalho aqui apresentado – resultado de convênio
estabelecido entre GTNA e Forest Trends – foi desenvolvido
2 O Manejo Florestal Comunitário é entendido neste estudo a partir da definição
de CAMINO (1999) citado por AMARAL NETO (2002), como o manejo florestal
conduzido sob responsabilidade de uma comunidade local ou grupo social mais
amplo que exerce direito e estabelece compromisso a longo prazo com as florestas
combinando benefícios econômicos e sociais para o seu bem-estar.
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com o objetivo de “identificar e caracterizar os atores comerciais
que trabalham com o produto madeireiro, bem como os fatores
que influenciam a dinâmica do mercado madeireiro, para que
as comunidades rurais (...) possam potencializar a elaboração
de estratégias reais de médio e longo prazo e possam capitalizar
oportunidades de mercado”. (Termo de Referência..., p.2).

Ainda como parte do Termo de Referência, foram
estabelecidos os seguintes objetivos específicos:

a) Síntese das tendências de mercado importantes para as
operações de MFC;

b) Caracterização geral das comunidades que atuam com o
MFC e daquelas que desenvolvem atividades madeireiras
sem manejo florestal nos estados do Acre e Pará;

c) Síntese das políticas que regulamentam a atividade
florestal madeireira, identificando suas limitações;

d) Análise das estruturas e das oportunidades de mercado:
apontar situação mercadológica e realizar caracterização
geral do mercado para produtos madeireiros de origem
comunitária. (op.cit.,p.2).

O documento está dividido em quatro capítulos. No
Capítulo 1, realizamos uma exposição das características mais
gerais da produção familiar rural nos estados do Pará e Acre3,

3 A escolha dos estados do Acre e do Pará como foco de análise justifica-se, sobretudo,
pelo fato de que o Acre é o Estado em que a produção madeireira comunitária encontra-
se em estágio mais avançado e cuja ação governamental tem priorizado, ao longo dos
últimos cinco anos, o desenvolvimento de políticas para o setor florestal. Já o Estado
do Pará continua sendo o principal produtor de madeira da região, com uma exploração
florestal marcada por um perfil bastante diversificado, contendo desde empresas
certificadas – indústrias cujas práticas estão situadas no topo do estado da arte da
exploração florestal – até empresas com atuação em áreas onde essa exploração mescla-
se com o crime organizado. No entanto, apesar dessa diversidade e do potencial
econômico que o setor representa para a economia estadual, este tem recebido pouca
atenção do governo, salvo em situações excepcionais, quando, por exemplo,
mobilizações sociais colocam a “nu” a fragilidade institucional que cerca o setor.
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destacando como a utilização dos recursos florestais
madeireiros ocorre no âmbito dessa produção.

Após essas seções preliminares, o estudo volta-se para a
apresentação dos estudos de caso realizados, nos municípios
de Goianésia, no estado do Pará (Capítulo 2) e em Xapuri, no
estado do Acre (Capítulo 3).

A última seção do estudo é dedicada à apresentação das
principais considerações e recomendações emanadas do
trabalho de pesquisa (Capítulo 4), ao que segue-se um anexo
com o material fotográfico e o questionário utilizado no
levantamento de informações. O anexo descreve a metodologia
utilizada para a realização da pesquisa.
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PRODUÇÃO FAMILIAR E EXPLORAÇÃO

MADEIREIRA NA AMAZÔNIA

2
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A produção familiar rural na Amazônia é bastante diversa,
variando segundo o contexto local/regional em que se encontra
inserida e conforme a trajetória do grupo social em questão.
Como mostram estudos recentes a representação que esses
grupos possuem da floresta está em correlação direta com sua
trajetória e o contexto de inserção da atividade madeireira na
economia regional (Medina & Shanley, 2003; O’Dwyer, 2003).

As comunidades rurais que dependem de recursos florestais
(madeireiros e não madeireiros) têm experimentado, nos últimos
anos, uma relação mais intensa com o mercado, ao mesmo tempo
em que vêm aumentando o leque de produtos e serviços colocados
em circuitos mercantis. Este novo contexto levanta a necessidade
desse segmento adotar outras estratégias (práticas/inovações) de
exploração dos recursos florestais e de relação com o mercado
(Aderson & Clay, 2002). Neste quadro, a atividade madeireira
para esses produtores tem se colocado como uma oportunidade
potencial, quando realizada em bases sustentáveis.

Por outro lado, quando observada a sua relação com a atividade
madeireira de grande porte (empresarial), a produção familiar tem
desempenhado um papel cada vez mais relevante, como mostram
os últimos dados sobre o percentual de madeira obtida através de
autorização de desmatamento4 (Smeraldi, 2004).

2 PRODUÇÃO FAMILIAR RURAL E EXPLORAÇÃO
 MADEIREIRA NA AMAZÔNIA

4 Ainda que os números apresentados por este autor (Smeraldi, 2004, p. 47) não
permitam precisar qual o percentual das autorizações para desmatamento
correspondem a abertura de pastagens realizadas por médios e grandes fazendeiros e
o correspondente a abertura de áreas para a reprodução da agricultura de base familiar.
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Neste outro cenário a produção familiar funciona como
fornecedora de matéria-prima para a empresa madeireira.

 Através da compra de madeiras oriundas de área de desmate
(conversão), muitas empresas conseguem “esquentar” a
procedência da matéria-prima consumida junto ao órgão
competente. Como contrapartida, a empresa madeireira presta
serviços para os produtores, através da aberturas e manutenção
de ramais, além de pagar um preço mínimo pelo material
lenhoso adquirido.

Visando melhorar os benefícios recebidos pela exploração
da madeira, organizações ligadas a produção familiar vêm,
desde o início da década de 90, testando modelos de exploração
madeireira, de forma a permitir uma maior agregação de valor
a este produto. A principal estratégia adotada é a que se
convencionou chamar de Manejo Florestal Comunitário.

Estudos recentes apontam para um aumento significativo
destas experiências na Amazônia. Estima-se que exista hoje
uma área de 286 mil hectares de florestas sendo manejados
por comunidades na região (Amaral Neto, 2004). Estas
experiências estão distribuídas em quatro estados (Acre,
Amazonas, Pará e Rondônia), envolvendo cerca de 1400 (hum
mil e quatrocentas) famílias de produtores.

O estado do Acre possui maior concentração de áreas em
que se desenvolve o trabalho com manejo florestal em pequena
escala. Essa primazia  decorre, provavelmente, dos incentivos
do Governo Estadual e da criação de expectativas das
comunidades de produtores a partir das Experiências-Piloto5

que vêm apresentando bons resultados em relação à geração
de renda para as comunidades.

5 Desenvolvidas a partir de 1993. A maioria (57%) recebe apoio do Programa
Piloto para a Proteção das Florestas-PPG-7, através do Promanejo e PD/A (Amaral
e Amaral Neto, 2000).
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Do conjunto de iniciativas de Manejo Florestal
Comunitário no estado, três já obtiveram a certificação de sua
produção pelo selo do “Forest Steaship Council - FSC”6,
garantindo maior possibilidade de negócios em alguns nichos
de mercado, principalmente com empresas que possuem cadeia
de custódia, certificadas no estado de São Paulo.

O bom desempenho destas iniciativas, favorecidas pelas
ações do Governo Federal de suporte ao manejo florestal aliadas
às ações de “Organizações Não Governamentais - ONGs” e à
cooperação internacional, tem propiciado a expansão do MFC
no estado (Tabela 3).
Tabela 3: Eixos de expansão do manejo comunitário no Acre, baseado em demandas e
potencialidades.

Além dessa expansão, as experiências-piloto de MFC vêm
procurando reforçar sua articulação, de forma a obter maior
capacidade de atendimento às demandas e a ampliar sua
capacidade de intervir na formulação de políticas para o setor.
Como resultado desse processo de articulação, surgiu o Grupo
de Produtores Florestais Comunitários (GPFC).

6 Fonte: Consulta no Site do FSC Brasil (www.fsc.org.br) em 05 de outubro de 2004.
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A criação do GPFC é uma proposta regionalizada que visa
a superação dos entraves mercadológicos, para viabilização
destas iniciativas. Tem como principais propostas: i) organizar
a produção de madeira oferecida pelos projetos, ii) estabelecer
um canal de comercialização, buscando facilitar as negociações
com compradores de madeira, principalmente de fora do estado
e, iii) obter a redução do ICMS para projetos comunitários.

O grupo vem sendo apoiado pelo Governo do Estado, pelo
Centro dos Trabalhadores da Amazônia (CTA) e pela Empresa
Brasileira de Pesquisa Agropecuária - EMBRAPA, que juntos
vêm dando suporte técnico para a consolidação da proposta.
Dentre os principais resultados alcançados até agora, pode-se
destacar a própria formalização do grupo, reunindo nove
iniciativas de Manejo Florestal Comunitário, passando a ser
uma importante ferramenta para negociar políticas públicas
junto às esferas do Governo Estadual e Federal. Outro aspecto
relevante tem sido a busca e inserção dos produtos antigos e
de novos em segmentos de mercado mais atrativos (i.e.,
mercado de móveis rústicos, certificados).

No caso do Pará, os processos de articulação de iniciativas
de MFC são mais regionalizados, devido principalmente à
dimensão geográfica do estado e às características específicas
da articulação política dos diversos grupos sociais envolvidos.
Sendo identificados quatro processos de desenvolvimento de
iniciativas de manejo florestal comunitário, assentados nas
seguintes regiões7:

7 A idéia de região aqui apresentada aproxima-se do conceito sócio-econômico
de região (Oliveira, 1993), mantendo, em algumas situações, uma similaridade
com a classificação de micro e mesorregiões do Instituto Brasileiro de Geografia
e Estatística - IBGE.
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a) Marabá: região que possui uma das principais
concentrações de assentamentos rurais no Brasil,
envolvendo milhares de agricultores originários de
diversas regiões do país, principalmente dos estados do
Nordeste. A iniciativa-piloto de MFC, desenvolvida
através de  parceria entre os Sindicatos de Trabalhadores
Rurais da região e o Laboratório Sócio-Agronômico do
Tocantins (LASAT), gerou uma demanda de
aproximadamente cinqüenta assentamentos rurais em
seis municípios da região, que manifestaram a vontade
de realizar o manejo comunitário de seus recursos
madeireiros (Amaral & Amaral Neto, 2004). Atualmente,
o principal entrave para a comercialização da madeira
oriunda de comunidades com plano de manejo florestal
aprovado no Instituto Brasileiro do Meio Ambiente e
dos Recursos Naturais Renováveis - IBAMA é a
concorrência direta com a madeira ilegal, situação
bastante comum naquela região8, o que impossibilita a
obtenção de melhores preços para o produto.

b) Gurupá: experiência inicial desenvolvida pela Federação
dos Órgãos de Assistência Educacional - FASE-Gurupá
articula-se atualmente com cerca de trinta associações,
espalhadas por oito municípios localizados na mesorregião
do Marajó. O desenvolvimento dessa experiência com
agricultores ribeirinhos tem impulsionado o aparecimento
de novos processos de organização de comunidades para
a realização do manejo florestal. Trata-se de uma região
onde se concentram ribeirinhos e agricultores
tradicionais. Os produtores que já estão explorando a
madeira a vendem no mercado local.

8 De acordo com Amigos da Terra – Programa Amazônia (1997), em regiões de
fronteira como Marabá, o índice de ilegalidade pode chegar a 95%.
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c) Santarém: região que conta com várias iniciativas de
Manejo Florestal Comunitário desenvolvidas a partir de
iniciativas-piloto, como a coordenada pelo Instituto de
Pesquisa da Amazônia (IPAM), através do Projeto
Oficinas Caboclas que vem atuando em seis comunidades
da RESEX Tapajós-Arapiuns e como a financiada pelo
PROMANEJO/IBAMA, que tem apoiado algumas
iniciativas, principalmente na FLONA Tapajós. Os
produtores familiares estão agregando valor à madeira, –
a partir da fabricação de móveis e artefatos –, frutos dos
treinamentos realizados pelo projeto Oficinas Caboclas/
IPAM. Este aspecto tem proporcionado a venda da
madeira para os mercados local, regional e nacional.

d) Altamira: região que apresenta forte articulação de
entidades dos movimentos sociais e organizações sócio-
ambientais que vêm desenvolvendo ações no âmbito do
Manejo Florestal Comunitário. Atualmente, essas
organizações possuem projetos aprovados pelo
PROMANEJO/IBAMA nos municípios de Uruará e
Altamira.

Este aumento no manejo dos recursos florestais por
comunidades no Pará, possui uma característica diferenciada
do estado do Acre, pois não tem incentivo de uma política de
governo estadual, sendo um processo autônomo, impulsionado
principalmente pelas dinâmicas locais.

Além dos produtores familiares que vêm discutindo o
Manejo Florestal Comunitário através de organizações do
movimento social e interlocução de organizações sócio-
ambientais nos estados do Pará e Acre, existem ainda vários
produtores familiares que exploram seus recursos madeireiros
sem a cobertura de qualquer entidade de cunho associativo e
sem realizar o manejo adequado de sua exploração. Esse grupo
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de produtores representa a maior parcela da exploração de
madeira realizada em baixa escala na Amazônia, sobrepujando
de muito os produtores que  atuam com MFC.

De acordo com dados de Veríssimo et al (2002), de 1998,
somente para o estado do Pará, 32% da madeira extraída foi
originada de propriedades com área inferior a 500 hectares
(considerada pela legislação área máxima para Manejo Florestal
Comunitário). Cerca de um terço da madeira processada na
região Estuarina do Pará vem de microempresas familiares.
Dados recentes do Governo Federal (MMA, 2002; 2004)
colocam que os assentamentos rurais têm propiciado a
exploração madeireira predatória em área de floresta com a
implantação de atividade agrícola, aumentando assim a
amplitude do desmatamento na Amazônia.
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ESTUDO DE CASO NO PARÁ

3
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3.1 Contexto da exploração madeireira

O Pará tem a segunda maior superfície do país, 1.247.703 Km²,
o que corresponde a 15% do território nacional e a 32% da região
Norte. Possui seis mesorregiões (Baixo Amazonas, Marajó,
Metropolitana de Belém, Nordeste Paraense, Sudeste Paraense e
Sudoeste Paraense), com um total de 143 municípios. Tem uma
população estimada em 6.192.307 habitantes (IBGE, 2000).

A economia do estado é baseada principalmente na atividade
da extração mineral, do extrativismo vegetal e na agropecuária. A
extração mineral, – destacando-se a produção de Ferro, Alumínio,
Bauxita e Manganês –, representa o componente principal da pauta
de exportação estadual (77%), vindo em seguida a exportação de
madeira com 15% do total (Ilustração 1).
Ilustração 1 - Exportações do Pará - Principais produtos exportados em 2003

3 ESTUDO DE CASO NO PARÁ
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Segundo dados do IMAZON, para o ano de 1998, o Pará
possuía 676 indústrias madeireiras, distribuídas em cinco
zonas de produção (Estuário, Leste, Oeste, Central e Sul) e
24 pólos de exploração, sendo em sua maioria (89%), serrarias
de fita. Ainda havia 534 serrarias circulares9, localizadas
principalmente no Estuário Paraense e no Baixo Amazonas10

(Veríssimo et al, 2002).

Veríssimo et al (2002) apontam a Zona Leste como a mais
importante no consumo de madeira em tora do Estado, tendo
consumido 65% do total em 1998. Entretanto, com a escassez
de madeira na região, a exploração tem deslocado-se para áreas
de fronteiras mais recentes. Informações atuais sobre o
desmatamento na Amazônia demonstram que os municípios
de São Félix do Xingu, Novo Repartimento e Novo Progresso,
no Pará estão na lista dos dez que mais desmataram em 2003,
havendo uma tendência de exploração madeireira em áreas
anteriormente intactas.

A madeira explorada no Pará é oriunda de diversas fontes:
áreas próprias (36%), áreas de terceiros (55%) e áreas públicas
(9%). Cerca de 45% da madeira extraída é proveniente de
propriedades com áreas acima de 5 (cinco) mil hectares,
incluindo as áreas públicas. As florestas pertencentes a
pequenos produtores são responsáveis por 32% da madeira
extraída no Pará (Veríssimo et al, 2002). A zona Estuarina do

9 As serrarias circulares são microempresas localizadas majoritariamente no
estuário Amazônico. A produção dessas microempresas, geralmente de baixa
qualidade, destina-se principalmente à construção civil da população de baixa
renda das capitais amazônicas.
10 O setor madeireiro no Estado gerou, em 1998, um total de 54.594 empregos,
destacando-se as serrarias, com 36%, e a exploração florestal propriamente, com
33% do total de empregos gerados.
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Estado responde pelo maior percentual (62%) de
madeira,proveniente de pequenas propriedades (em relação
aos outros tipos de propriedades). A zona Leste possui 24% de
sua madeira originada de pequenas propriedades, e 44% das
grandes propriedades.

Informações de 1998 indicam que a maior parte da madeira
extraída no Estado foi comercializada para as regiões Nordeste
(27%) e Sudeste (27%), com destaque, nesta última, para o
estado de São Paulo  que, sozinho, consumiu 11% do total
negociado no interior do País. (Ilustração 2).

Ilustração 2 - Destino da madeira extraída no Pará em 1998

O volume destinado ao mercado internacional também foi
expressivo. Considerando apenas a Amazônia Legal, o Pará é o
principal estado exportador de madeira, respondendo por 64%
do total comercializado no exterior. Considerando o conjunto
da Federação ele é o terceiro maior exportador, ficando atrás
apenas do Paraná e de Santa Catarina. (Ilustração 3).
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Ilustração 3 - Principais estados exportadores de madeira no Brasil em 2003

Vale destacar ainda, como tendência importante, o aumento
verificado, nos últimos anos, da participação de produtos de
maior valor agregado na pauta de exportações  paraenses. Caso
específico dos produtos beneficiados11 (Ilustração 4) que
passaram de US$ 10.672 milhões de valor exportado, em 1998
para US$ 94.286 milhões em 2003. Dado este que repercute
as melhorias operadas no parque industrial do estado, que vem
buscando adaptar-se às demandas de mercado internacional.
Ilustração 4 - Exportações de madeiras do Pará em 2003 (em milhões US$)

11 Produtos listados na NCM/SH 44.09 (tacos e frisos para assoalhos, etc.).
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No Pará, a maior parte da atividade madeireira é realizada
de forma predatória; contudo, é possível identificar perspectivas
de mudança deste cenário, como indica o aumento do volume
de áreas manejadas e certificadas. Em 2001, havia 205 (duzentos
e cinco) Planos de Manejo Florestal aptos no IBAMA,
correspondendo a uma área de 13 milhões de hectares, que,
em sua maioria, correspondiam a planos de manejo
empresarial. (Lentini et al, 2003).

3.2 Política Florestal para o Setor Madeireiro
     do Estado do Pará

Apesar da importância desempenhada no quadro nacional
da exploração florestal e da produção madeireira, pode-se
afirmar que, até a presente data, o estado do Pará nunca
apresentou instrumentos de política pública que procurassem
orientar a atividade do setor.

De acordo com Toni e Kaimowitz (2003), as metas do
Governo Estadual durante os anos de 1995 a 2002 possuíam
afinidade com o Programa Avança Brasil do Governo Federal,
particularmente no que diz respeito à introdução do
monocultivo da soja12 e ao desenvolvimento de infra-estrutura
de transporte e carga no Estado. O governo atual tem dado
continuidade a essas metas, deixando de lado qualquer
iniciativa de apoio à racionalização da  exploração florestal.
Recentemente, vem-se discutindo a realização de um

12 A soja, que até pouco tempo não fazia parte da pauta de exportações do Estado,
ocupa hoje a sétima posição nesse ranking. O governo paraense tem contribuído
para o êxito dessa expansão através dos incentivos fiscais para compra de áreas de
plantio e instalação de empresas agropecuárias no Estado. (Ex.: Construção de
um porto de embarque de soja em Santarém pela Cargil).
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Zoneamento Ecológico-Econômico (ZEE), instrumento que
pode servir para ordenar o desenvolvimento das atividades
agropecuárias e florestais no estado, através da definição de
áreas potenciais para as mesmas.

As políticas para o setor florestal são pontuais e estão voltadas
principalmente para a indústria de processamento de madeira.
Em 2003, o Governo Estadual editou dois decretos
relacionados à isenção de Imposto sobre Circulação de
Mercadorias (ICMS): a) Decreto n° 0433, de 23 de setembro
de 2003, que isenta  do recolhimento do ICMS as empresas
do setor madeireiro quando da importação de máquinas,
equipamentos sem similar nacional, além de permitir a isenção
na aquisição das referidas  máquinas em outras unidades da
Federação; b) Decreto n° 0295, de 04 de agosto de 2003, que
permite a transferência do pagamento do ICMS da entrada da
tora para a saída do produto industrializado.

No que se refere à exploração dos recursos florestais, não
há nenhuma política de incentivo para a adoção do plano de
manejo florestal como modalidade mais sustentável de
exploração dos recursos florestais, seja em escala empresarial
ou comunitária. Os avanços que se identificam neste setor
devem-se, principalmente, às ações desenvolvidas pelo
Governo Federal, por entidades dos movimentos sociais da
região, por organizações não-governamentais, bem como pelas
próprias empresas do setor.

3.3 Estudo de caso no município de
      Goianésia do Pará

O município de Goianésia está localizado na mesorregião
Sudeste Paraense (Ilustração 5), contando com uma área
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territorial  correspondente a 7.174 km² e com uma população de
25.135 habitantes (IBGE, 2000). É cortado pela PA-150, que liga
a Capital ao sul do estado e, segundo Veríssimo et al (2002), faz
parte da velha fronteira madeireira, coberta originalmente de
florestas densas de terra firme13. Tem como principais atividades
econômicas o extrativismo madeireiro – que desempenha o papel
de principal  fonte geradora de emprego –, seguido pela pecuária,
atividade que se encontra em plena expansão.
Ilustração 5 - Mapa de localização do Município de Goianésia do Pará

13 Estudo realizado por Veríssimo et al (2002) classificou as zonas madeireiras da
Amazônia de acordo com o seu tempo de exploração. Consideraram como fronteira
velha as zonas madeireiras com mais de trinta anos de exploração; como fronteira
intermediária, áreas entre dez e vinte anos de exploração; fronteira nova as áreas com
menos de dez anos de exploração. A região Estuarina, com mais de trezentos anos de
exploração, é considerada uma área de exploração tradicional e de baixo impacto.
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O desenvolvimento dessas duas atividades econômicas vem
conferindo um uso extremamente intensivo dos recursos
naturais do município, particularmente no que se refere à
pecuária, com a utilização de grandes áreas para formação de
pastagens. O mesmo ocorre com a atividade madeireira, que
apresenta somente 23% do volume de exploração originado
de ações de manejo florestal e do reflorestamento.

Essa dinâmica econômica  tende à escassez dos recursos
florestais na região, provocando o crescente fechamento de
empreendimentos, bem como a migração para outros pólos
madeireiros. Dados recentes de desmatamento do PRODES/
INPE (2000) para Goianésia apontam uma área de 3.799.844
Km² já explorada, o que equivale a cerca de 53% da área total
do município.

3.3.1 A exploração madeireira em Goianésia do Pará

O município de Goianésia faz parte do pólo madeireiro
Leste do estado do Pará, que é tido como o principal pólo
madeireiro do estado (Veríssimo et al, 2002). Em 1998, o
volume de produção de madeira em tora foi de 450.000m³
representando 4% do consumo total do Estado, com uma
produção processada de 168.000m³.

No levantamento feito no âmbito desta pesquisa, foi
identificado um volume de madeira trabalhada de 213.766 m³ de
madeira em tora. Por conseguinte, observou-se nos últimos cinco
anos, uma redução substantiva no percentual de participação do
município no total de consumo de madeira estadual, fenômeno
este que pode ser associado à forma de exploração do recurso
florestal, ocasionando a escassez da matéria-prima (espécies
madeireiras) para o processamento industrial.
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Desse total  de madeira em tora trabalhada, 168.766 m³ (79%
do total) foi utilizado e beneficiado por vinte serrarias (média
de 8.438 m³ por serraria), enquanto  duas laminadoras
processaram um volume de 45.000m³ de toras (21% do total).
O volume comercializado pelas vinte serrarias propiciou um
faturamento de R$ 24.278.263,91/ano (média de R$ 1,21
milhão/serraria), enquanto as duas laminadoras obtiveram um
faturamento de R$ 9.130.000,00/ano. Completando este
quadro, tem-se o resultado alcançado por quinze marcenarias
do município, que alcançaram um faturamento de R$
2.547.221,60/ano, o que dá uma média de R$ 170 mil por
marcenaria.

A madeira utilizada no processamento industrial é oriunda
de três fontes principais: i) de áreas de florestas de grandes
proprietários de terras que realizam o desmatamento para
implantação de pastagem; ii) de propriedades (acima de 500
ha) que implantaram planos de manejo para explorar as áreas
de florestas existentes; iii) de áreas de florestas de agricultores
familiares, cuja exploração está relacionada a sua conversão
para a atividade agrícola ou para a venda direta da madeira.

As serrarias e laminadoras informaram que 23% do volume
que compram vem de áreas com planos de manejo existentes
no município, 7% são originários das áreas de comunidades e
17% de fazendas (sem plano de manejo). A maior parte da
madeira (53%) é comprada via negociação com o intermediário/
extrator.14 (Ilustração 6).

14 Por falta de informações por parte dos intermediários não foi possível estimar a
proporção com que o intermediário compra de comunidades, fazendas e plano
de manejo.
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Ilustração 6 - Origem do volume de madeira em tora m³ em Goianésia.

Comparada com a comercialização feita com o
intermediário/extrator, que paga um preço médio de R$ 8,00/
m³ em tora15, a venda direta dos fornecedores primários para
serrarias e laminadoras torna-se bastante vantajosa, elevando
o preço médio de sete a oito vezes mais (R$ 58,33/m³ na venda
para laminadora e R$ 68,40/m³ para serraria).

As negociações na compra da madeira ocorrem de forma
diferenciada. O intermediário, cuja madeira é comprada de
comunidades ou de fazendeiros sem plano de manejo, negocia
sempre por unidade de árvore em pé, ou então, pela “limpeza”
da terra, através da retirada das árvores existentes. Já o
madeireiro, via de regra, negocia com fornecedores primários
a cadeia de comercialização através da compra do direito de
exploração da área de floresta, que varia em torno de 5 a 10
alqueires16. Áreas abaixo desse tamanho não interessam ao
madeireiro, haja vista o alto custo operacional de sua
exploração.

15 Dados obtidos somente de um intermediário. Segundo informações de mais
10 produtores, o preço varia entre R$ 3,00 e  R$ 16,00/m³ (R$ 15,00/árvore).
16 Um alqueire corresponde a 4,8 ha.
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Segundo o presente levantamento, 91% da madeira
explorada é comercializada para fora da região, enquanto que
os 9% restantes são vendidos na Região Norte. Deste último
total, apenas 1,5% é destinado ao mercado local, adquirido pelas
marcenarias do município. As regiões Nordeste e Sudeste são
os principais pólos consumidores da madeira de Goianésia.
No Nordeste, – destino de cerca de 57% da produção total –,
os principais estados consumidores são, respectivamente,
Ceará, Bahia e Pernambuco.17

Para a Região Sudeste, incluindo os estados do Rio de
Janeiro, Minas Gerais e São Paulo, o volume comercializado
representa 30% da produção total, significando 42% do
mercado consumidor potencial das laminadoras e 27% das
serrarias. O volume total do mercado regional (9%) vem da
comercialização das marcenarias que abastecem principalmente
o mercado local (84% das suas vendas, o restante indo para o
Sudeste) e também das laminadoras, que vendem 28% da sua
produção na Região Norte. A Região Centro-Oeste representa
somente 4% do destino da produção, orientada principalmente
ao estado do Tocantins (Ilustração 7).
Ilustração 7- Destino Geral da madeira de Goianésia do Pará.

17 Essa região consome 65% das madeiras comercializadas por serrarias  e 30% da
madeira vendida pelas laminadoras.
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Através da análise dos vários circuitos pelos quais é feita a
comercialização da madeira em Goianésia foi possível
identificar seis agentes mercantis, assim caracterizados:

a) Madeireiro – é um agente local, dono de serraria ou
laminadora, com investimento expressivo em capital fixo
(máquinas, equipamentos, terrenos, etc) e em capital de
giro. Compra a madeira na maioria das vezes dos
intermediários/extratores que entregam as toras no pátio
do estabelecimento. Em alguns casos, fazem exploração
de plano  de manejo próprio ou de terceiros, e ainda
compram direto das comunidades de produtores
familiares. Nesse último caso, negociam comprando
áreas de florestas acima de cinco alqueires.18

b) Marceneiro – é o agente local que compra a madeira
serrada das serrarias e fabrica móveis sob encomenda,
adquirindo uma quantidade muito reduzida de madeira.
Vende 84% dessa produção no próprio mercado local,
enquanto os 16% restantes são vendidos para os mercados
do Nordeste e Sudeste do Brasil.

c) Intermediário/Extrator – agente que realiza as atividades
de compra, extração e transporte de madeira em tora,
deixando-as diretamente nos pátios de laminadoras e
serrarias (em torno de 40% e 55%, respectivamente).
Investe em capital fixo e de giro em proporção bem
menor que o madeireiro e possui uma relação mais
intensa com os proprietários de terras (fazendeiros e/ou
comunitários). Negocia geralmente por unidade de
árvore em pé, diferentemente do método de negociação
utilizado pelos madeireiros.

18 O preço pago varia conforme a qualidade da área em aquisição, conforme o
maior ou menor nível de integridade dos recursos florestais, oscilando o preço
entre R$ 600,00 e R$ 1.000,00 o alqueire. (SANTOS, 2002).
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d) Comunitário – é o produtor familiar que vende a madeira
para os extratores e/ou serraria (madeireiros). Possui áreas
menores que 500 ha. Tem como atividade econômica
principal a agricultura baseada no corte e queima,
conservando muitas vezes áreas de florestas como  reserva
de madeira, bem como utilizando outros recursos não
madeireiros (caça e extração de óleos, frutos etc.).

e) Fazendeiros – proprietário de terra que tem como
atividade principal a pecuária extensiva. Utiliza, durante
a implantação de pasto, a figura do intermediário/extrator
e madeireiro para limpeza de área, se beneficiando com
a venda da madeira existente no local trabalhado.

f) Proprietário de terra com plano de manejo – possui áreas
de floresta e implantam planos de manejo para exploração
madeireira. Pode ser madeireiro e/ou fazendeiro.

No fluxograma a seguir (Ilustração 8), procurou-se
descrever os diversos circuitos de comercialização da madeira
em tora no município de Goianésia. Tomando como base os
diferentes tipos de percurso da matéria-prima lenhosa até o
seu primeiro beneficiamento é possível distinguir pelo menos
quatro circuitos mercantis: i) venda direta de madeira das
comunidades para serrarias e/ou laminadoras; ii) venda direta
de madeira oriunda de áreas de fazendeiros (geralmente em
processo de conversão para pastagem) para serrarias e/ou
laminadoras; iii) venda direta de madeira oriunda de Plano de
Manejo Florestal para serrarias  e/ou laminadoras e iv) venda
de madeira através de intermediário, que obtém de
comunidades/fazendas/plano de manejo e as repassa para
serrarias e/ou laminadoras. Considerando uma segunda etapa
de transformação do produto no  município, é possível
identificar mais um circuito comercial, envolvendo a atuação
das marcenarias locais que adquirem madeira das serrarias.
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Esses diversos circuitos de comercialização – considerando
apenas o que é realizado no município de Goianésia -
envolvem: três tipos de fornecedores de matéria-prima
(fazendeiros, comunitários e proprietários de terra com plano
de manejo), um agente de intermediação (intermediário/
extrator) e três agentes da transformação do produto: serrarias,
laminadoras e marcenaria.

A ilustração seguinte (Ilustração 9) apresenta a margem
bruta de agregação de valor19 de quatro dos agentes envolvidos
nos circuitos mercantis detalhados anteriormente. O
intermediário é o agente que consegue melhor margem de
faturamento no conjunto da cadeia de comercialização,
obtendo um ganho em torno de 692%. Isto se explica pelo
baixo preço médio pago pela matéria-prima, e pela venda a
um preço bem superior à compra, e um gasto referente apenas
ao serviço de exploração e de transporte da produção até o
pátio das empresas.

A atividade de marcenaria é outra que consegue ter uma
margem de agregação significativa (544%), o que se deve ao
fato de o mesmo vender seus produtos diretamente para o
consumidor final e pelo alto valor que o trabalho do marceneiro
adiciona a madeira, através da fabricação dos móveis. Contudo,
quando considerada em termos absolutos, com relação ao
conjunto da madeira comercializada no município, essa
agregação de valor mostra-se pouco significativa.

Dois outros agentes – serrarias e laminadoras – agregam
em torno de 110% e 248%, respectivamente, transformando a

19 A margem bruta de agregação de valor é definida pela diferença do valor de
venda entre valor de compra, dividido pelo valor de compra (MVA=(VV-VC)/
VC. É bruta em função de que não foi possível trabalhar com custos das atividades
madeireiras).



madeira de tora em madeira serrada e laminada. Esse ganho
inferior ao dos agentes supra-citados pode ser relacionado ao
alto custo de produção e ao fato de que a venda realizada por
essas empresas para fora do município exige, via de regra, a
participação de outros intermediários, o que diminui a margem
do rendimento auferido.
Ilustração 9 - Margem bruta de valor agregado por agente mercantil.
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ESTUDO DE CASO NO ACRE

4
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4.1 Contexto da Exploração Madeireira

O estado do Acre possui uma área de 153.149,9 Km² (1,79%
do território nacional e 3,1% da Amazônia Legal); localiza-se
no extremo sudoeste da Amazônia Brasileira e está dividido
em cinco microrregiões (Baixo Acre, Alto Acre, Purus, Taraucá-
Envira e Juruá), com um total de 22 municípios. A população
estimada é de 483.726 habitantes20, dos quais 47% residem em
Rio Branco. O comércio é a principal atividade econômica
estadual, vindo em seguida a pecuária (ZEE, 2000).

Cerca de 90% da área do estado é coberta por florestas. As
áreas restantes encontram-se desmatadas, servindo para
diversos tipos de uso do solo, destacando-se a pecuária e a
agricultura de subsistência. As florestas de alto e médio valor
madeireiro representam, respectivamente, 34% e 36% da área
total do estado (ZEE, 2000), o que lhe confere um grande
potencial para o desenvolvimento da exploração florestal,
madeireira ou não-madeireira.

É preciso registrar, no entanto, o pouco peso que a atividade
possui atualmente na economia do Acre, representando menos
de 3% do PIB estadual. Este cenário vem se modificando
lentamente, de forma que, em 2002, o setor madeireiro gerou
2.949 empregos diretos, o que significou um aumento de

4 ESTUDO DE CASO NO ACRE

20 IBGE (2000)
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11,5% em relação ao existente em 1999 (SEFE, 2002). Um
outro dado importante é que 50% desses postos de trabalho
foram criados na capital do Estado.

Em 1999, a extração de madeira em tora no Estado girava
em torno de 212 mil m³. Em 2002, esse número aumentou
para 248 mil m³, representando um incremento de cerca de
17% no volume explorado de madeira em tora.

Do ponto de vista geográfico, a extração madeireira está
concentrada na regional do Baixo Acre21, com cerca de 65%
do volume total explorado no Estado. Segundo dados para o
ano de 2002, 85% da madeira extraída é originária de áreas de
desmatamento (assentamentos, áreas públicas ou devolutas,
empreendimentos agropecuários), enquanto 15% são
originários de áreas com Plano de Manejo Florestal (SEFE,
2002).

De acordo com informações da superintendência do
IBAMA existiam, em 2002, vinte e três Planos de Manejo
Florestal Sustentável - PMFS aprovados, correspondendo a
uma área de 24.017,5 hectares, divididos em duas modalidades
de exploração florestal: o Manejo Florestal Comunitário e o
Manejo Florestal Empresarial22.

Dezoito dos Planos de Manejo Florestal Sustentável
aprovados correspondem ao manejo realizado por empresas
madeireiras e representam uma área total de 14.623,00 ha, o
que significa 61% da área total manejada no Estado. Essas áreas
estão concentradas nos municípios Bujari e Senador Guiomar
e como a maior parte dessas empresas madeireiras não possui

21 Compreende os município de Senador Guiomar, Capixaba, Plácido de Castro,
Acrelândia, Porto Acre, Bujari e Rio Branco.
22 Caracteriza-se por uma exploração racional de madeira em áreas acima de 500
ha, ainda é recente no estado, mas vem ganhando força, principalmente com a
concessão de áreas para exploração de madeira.



Tendências e Oportunidades da Atividade Madeireira no Acre e no Pará

GTNA / Forest Trends / IEB 61

áreas próprias, a exploração realiza-se em propriedades de
terceiros, geralmente áreas com algum tipo de
empreendimento agropecuário ou pertencentes a médios
fazendeiros.

Os empreendimentos de Manejo Florestal Comunitário
representam 39% das áreas manejadas do Estado. Em 2002,
foram liberados pelo IBAMA cinco planos de manejo,
totalizando uma área de 9.395 ha (Tabela 4).
Tabela 4 - Planos de Manejo Comunitário aptos no IBAMA/Acre -2002

Fonte: IBAMA (2004), organizado pelos autores.

O percentual de madeira comercializada para fora do Estado
tem aumentado nos últimos anos. De acordo com SEFE (2000),
cerca de 96% da madeira extraída no Acre em 1999 foi consumida
no próprio Estado e apenas 4% comercializado externamente.
No entanto, a partir de um levantamento recente (Silva, 2004),
constatou-se que houve um aumento nesse percentual e que,
no ano de 2003, 39% da madeira processada no Estado foi
destinada à exportação. Desse total, 11% foram destinados para
o mercado nacional (principalmente para os estados de São Paulo
e Paraná) e 28% para o mercado internacional, especialmente
para China e outros países das Américas. Cerca de 61% têm
ficado no Estado, principalmente na capital Rio Branco, que
absorve esta produção através dos depósitos e das marcenarias
que abastecem o mercado local.
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Segundo levantamento realizado pela Secretaria de
Florestas, em 2002 existiam 430 empreendimentos madeireiros
em operação no Estado, dos quais 51% encontravam-se
instalados no município de Rio Branco. Destes
empreendimentos, as empresas de laminação e processamento
de madeira foram as que mais investiram no processo de
modernização das atividades produtivas e regularização da
atividade extrativa, destacando-se como as principais
responsáveis para o aumento do setor madeireiro no Estado.
As serrarias e marcenarias que não investiram nessas atividades
tiveram, conseqüentemente, um crescimento menor nos
últimos quatro anos.
Tabela 5  - Dados dos empreendimentos do ano de 2002.

Fonte: SEFE (2002), organizado pelos autores,2004

4.2 Política Florestal para Setor
      Madeireiro do Estado do Acre

A política florestal que vem sendo desenvolvida pelo atual
Governo – eleito em 1998 e reeleito em 2002 – é baseada na
idéia da construção de um “modelo de desenvolvimento sócio-
ambiental e de uma economia de base florestal sustentável”.
Esta política tem como eixo central três programas de
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suprimento sustentável de matéria-prima florestal: a) Programa
de Manejo Florestal Sustentado em Florestas Públicas; b)
Programa de Manejo Florestal Sustentado em Florestas
Comunitárias; c) Programa de Manejo Florestal Sustentado
em Florestas Privadas (Arguelles, 2003).

Pensada sob a perspectiva regional, a expansão da atividade
florestal no estado desdobra-se em um conjunto integrado de
ações, que podem ser descritas, sucintamente, da seguinte
forma:

a) Região do Médio e Alto Acre – instalação de pequenas a
médias indústrias de produtos de alto valor agregado,
com certificação de cadeia de custódia ou que estejam
comprometidas com o processo de certificação. A escala
deve ser compatível com o potencial produtivo
comunitário e com as características dos municípios.
Pretende-se envolver diretamente cerca de 200 famílias
na atividade florestal nas seguintes áreas prioritárias: PAE
Cachoeira, PAE Equador, PAE São Luís do Remanso,
Reserva Extrativista Chico Mendes.

b) Região do Rio Branco – operacionalização do novo Pólo
Industrial com a instalação de fábrica de grande porte e
outras de menor envergadura. A proposta inicial é dobrar
a atual produção do município, incorporando novas
unidades de manejo a partir da exploração de áreas de
reserva legal de fazendas, de concessões em Florestas
Públicas e conferindo atenção especial à possibilidade
de exploração das áreas de reserva legal de projetos de
assentamento do INCRA23.

23 Alguns assentamentos já foram pré-selecionados por sua aptidão madeireira ou
mesmo por já possuírem intensa atividade madeireira ilegal: Assentamento
Figueira, Assentamento Carão, Assentamento Tocantins, Assentamento Espinhara,
Moreno Maia e Caquetá, somando juntos 117.183 hectares e 2.342 famílias.
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c)Eixo da Br 364 (Rio Branco a Feijó) - com a criação de diversas
florestas estaduais de produção ao longo do eixo da BR-364,
será estimulada a implantação de uma indústria de grande porte
na região (que abarca os municípios de Sena Madureira, Manuel
Urbano e Feijó). Para o escoamento da produção está planejada
a utilização das bacias dos rios Purus e Juruá.

d)Eixo da BR 364 (Feijó a Cruzeiro do Sul) – estratégia
semelhante a da região anterior, baseada em uma indústria de
alto valor agregado, acompanhada de indústrias
complementares. A contigüidade da Reserva Extrativista do
Riozinho da Liberdade com o Complexo de Florestas Estaduais
do Rio Gregório abre a possibilidade de uma forte base para a
oferta de matéria-prima de base comunitária.

4.3 Ações do Governo do Estado
      para o Manejo Florestal Comunitário

Duas regiões  – da BR 317 e do trecho em direção a
Rondônia da BR 364 – são consideradas como prioritárias para
o desenvolvimento do Manejo Florestal Comunitário no Acre.
Essa prioridade está associada ao fato de que grandes extensões
de terra nessas regiões estão sob o controle de comunidades
extrativistas e de colonos, como também pelo fato de que elas
englobam todos os projetos comunitários atualmente em
atividade. No âmbito dessa macroregião, os municípios
prioritários para o desenvolvimento de projetos junto a
comunidades extrativistas são Xapuri, Brasiléia e Capixaba,
enquanto Porto Acre e Acrelândia foram selecionados para
projetos com colonos.

As ações de suporte ao desenvolvimento do Manejo
Florestal Comunitário estão divididas em quatro eixos: i)
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políticas públicas; ii) assentamentos e concessões comunitárias;
iii) manejo em reservas extrativistas e iv) manejo de “colonos
florestais” (Arguelles, 2003).

A partir desses eixos de atuação, é possível visualizar um
conjunto diversificado de ações, cujo nível de maturação varia
consideravelmente. Nesse leque de ações pode-se destacar: o
desenvolvimento de políticas estruturais básicas (crédito,
licenciamento e assistência técnica), a promoção de formação
e de capacitação dos produtores rurais (extrativistas e colonos),
o estímulo ao desenvolvimento de parcerias como o setor
privado, etc.

No que diz respeito à assistência técnica, a Secretaria de
Floresta vem analisando diversas alternativas para a viabilização
do fomento à atividade florestal, levando em consideração as
especificidades da extensão florestal. Neste primeiro momento,
a alternativa colocada é a de montar, em caráter emergencial o
embrião de um serviço de extensão florestal, a ser gerido de
foma compartilhada entre a Secretaria de Assistência Técnica
Agroflorestal, a Secretaria da Floresta e parceiros da sociedade
civil, com a contratação temporária de técnicos e a realização
de capacitações administradas pelos próprios comunitários.

4.4 Instrumentos Econômicos do
     Governo para Apoio ao MFC

Dois instrumentos de política econômica estão sendo
mobilizados para apoiar o desenvolvimento do MFC no
Estado: o tratamento fiscal diferenciado e a criação de fundos
para o repasse de recursos à promoção da atividade florestal.

No que concerne a política de incentivos fiscais há um
decreto, que se encontra em fase final de discussão, cujo
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objetivo é o de gerar créditos do ICMS para o Manejo Florestal
Comunitário. A proposta de redução da carga tributária foi
colocada pelas entidades de  representação dos movimentos
sociais, especialmente pelo Grupo de Produtores Florestais
Comunitários do Acre, pois, atualmente, o ICMS pago reduz
o percentual de lucros que as comunidades podem obter com
a madeira24.

Quanto aos mecanismos de fomento ao desenvolvimento
da atividade florestal, duas experiências encontram-se em
curso: a do Fundo de Desenvolvimento Florestal e a do Fundo
Pró-Florestania.

O Fundo de Desenvolvimento Florestal é administrado pela
Secretaria de Floresta e tem como origem orçamentária o
repasse dos recursos da Reposição Florestal e do pagamento
de passivos ambientais. Possui como objetivo a promoção da
economia florestal do Estado através da ampliação de base de
oferta de matéria-prima oriunda de planos de manejo. A
operacionalização do fundo será regulamentada pelo Conselho
Estadual de Floresta, que irá definir a percentagem a ser aplicada
em empreendimentos comunitários e a forma de sua
operacionalização.

O Fundo Pró-Florestania será operado com recursos
obtidos junto ao Banco Interamericano de Desenvolvimento
(BID) e apóia atividades em toda a cadeia produtiva do Manejo
Comunitário. Para acessar esses recursos, as comunidades
receberão o apoio da SEFE, que disponibilizará uma estrutura
para a elaboração e gestão de projetos.

24 Quando da sua edição esse decreto foi arquivado, em virtude de estar em
contradição com a política tributária nacional vigente.
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Ressalte-se, contudo, que esses dois fundos encontram-se
em fase de implantação.

Atualmente, identifica-se um forte aumento de demandas
pela implantação de MFC em comunidades das mais
diversas regiões do Estado, como fruto da aceleração da
economia nesse setor, dos resultados positivos obtidos pelas
iniciativas-piloto e da expectativa gerada pelo próprio
Governo acerca do desenvolvimento da atividade
madeireira. Esse aumento de demanda pode ser visto como
um dado positivo, pois permite pensar na expansão do
Manejo Florestal Comunitário, mas, por outro lado, traz
também preocupações, pois amplia o desafio colocado para
os órgãos estaduais encarregados da promoção do MFC em
estruturar um sistema operacional capaz de atender as
expectativas geradas.

4.5 Estudo de caso no município de Xapuri

O município de Xapuri foi criado em 1912, e é
considerado não só o berço da revolução acreana como
também o primeiro foco de resistência pacífica em defesa
da floresta e do meio ambiente na Amazônia. Possui uma
população de 11.956 habitantes, dos quais 52% moram na
zona rural e os demais na zona urbana (IBGE, 2000).
Possui uma superfície total de 4.704,64 Km², dos quais
60% são ocupados pela Reserva Extrativista Chico Mendes.
Segundo a classificação do IBGE, o município localiza-se
na mesorregião geográfica do Vale do Acre e sua sede
municipal dista cerca de 200 Km da capital Rio Branco
(Ilustração 10).
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Ilustração 10 - Mapa de localização do Município de Xapuri/AC

A base econômica do município tem no setor primário o
principal suporte, destacando-se o extrativismo da castanha-
do-Brasil e a atividade agropecuária.

Em 2002, foram extraídas, no município aproximadamente
12.114 m³ de madeira em tora, correspondendo a 5% do
volume total explorado no Estado (SEFE, 2002). No
levantamento realizado foi possível identificar a exploração de
2.521 m³ de madeira em tora (correspondendo 20% do volume
total extraído no município), dos quais 2.000 m3 foram
beneficiados por uma serraria, que obteve um faturamento na
ordem de R$ 490.000,00/ ano em 2002.25

Uma parte da madeira serrada foi beneficiada por quatro
marcenarias (num total de 507 m³). Destas, três marcenarias26

25 Os dados obtidos foram somente de uma serraria. No entanto, quando foi realizado
o levantamento da SEFE (2002), existia uma outra serraria fechada em 2003.
26 Não foi possível obter dados completos para uma das quatro marcenarias
existentes no município.
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alcançaram um faturamento no valor total de R$ 340.473,32/
ano, o que confere uma média de R$ 113.491,10 por
marcenaria27.

Conforme dados obtidos na pesquisa, 131m³ de madeira
em tora foram providos a partir do Projeto de Assentamento
Extrativista Chico Mendes – PAECHM, o que possibilitou
um faturamento de aproximadamente R$ 30.047,83 para a
comunidade rural envolvida.

A extração de madeira em Xapuri não se diferencia muito
do observado para o conjunto do Estado (Ilustração 11) pois a
maior parcela da matéria-prima utilizada, cerca de 94% do total,
é originária da atividade de desmatamento para realização de
atividade agrícola e/ou pecuária, dos quais 9% provém de áreas
de pequenas propriedades (colonos e extrativistas) e 85% de
grandes propriedades (fazendas) da região. Em contrapartida,
somente 6% da madeira extraída é originária de áreas com
manejo florestal, mais especificamente do MFC realizado pelo
Projeto Agroextrativista Chico Mendes.28 Essa área representa
9,6% da área total com Plano de Manejo Florestal liberada pelo
IBAMA no Estado do Acre.29

27 Vale dizer que duas marcenarias se destacam em relação às demais localizadas
no município. Essa distinção está relacionada ao desenvolvimento de uma linha
de produção mais sofisticada – móveis rústicos – o que tem propiciado maior
agregação de valor ao produto.
28 O PAE Chico Mendes fica geograficamente localizado no município de
Epitaciolândia (INCRA, 2004). No entanto, historicamente, suas relações
comerciais e sociais estão ligadas ao município de Xapuri.
29 Em 2002, foram liberados pelo IBAMA cinco planos, totalizando uma área de
9.395 ha.
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Ilustração 11 - Origem da madeira no município de Xapuri em 2002.

Do volume comercializado pela serraria, 46% da madeira
foi comercializada no mercado regional, principalmente para
o município de Rio Branco. O mercado local representa 29%
do total comercializado e o restante (25% do total) é vendido
para fora do Estado, principalmente para o estado de São Paulo
(Ilustração 12).

A maior parte da madeira processada pelas marcenarias é
vendida no próprio município, todavia, uma dessas empresas
consegue exportar sua produção, na forma de móveis e
artefatos, para São Paulo.
Ilustração 12 - Destino geral da madeira de Xapuri
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Na cadeia local de produção da madeira, foram identificados
quatro agentes mercantis, assim caracterizados:

a) Madeireiro – no município existe somente uma serraria
de pequeno porte, cujo proprietário entrevistado possui
uma fazenda e integra o grupo de proprietários com
grandes extensões de terra no município. A matéria-prima
é adquirida na sua propriedade e através da compra direta
nas comunidades de produtores familiares (extrativistas,
colonos), bem como de outros fazendeiros de áreas de
conversão da floresta em atividade agrícola ou de pastagem.

b) Marceneiro – É o agente local que compra madeira das
serrarias e das comunidades com ou sem plano de manejo
florestal e fabrica móveis sob encomenda. Vende a
maioria dessa produção no mercado local diretamente
para o consumidor final.

c) Fazendeiro – Agente social que utiliza a terra para a
atividade da pecuária e que fornece, de forma subsidiária,
madeira das áreas de conversão para o mercado local.

d) Comunitário – É o produtor familiar rural (agricultor,
extrativista) que vende a madeira para os marceneiros e/ou
serraria (madeireiros). No caso analisado, foram encontradas
comunidades que vendem a partir de um plano de manejo
aprovado e outras que comercializam madeira a partir de
áreas de conversão. Possui como atividade econômica
principal o extrativismo e a agricultura de ciclo curto.

A madeira é comercializada no município através de três
circuitos principais30 (Ver fluxograma da ilustração 13). No

30 Um dado importante no levantamento é que, ao contrário do observado no outro
estudo de caso, não foi identificada a figura do intermediário/extrator nos circuitos
de comercialização. É provável que esta ausência esteja associada ao fato de o trabalho
de campo ter sido realizado em Xapuri, fora da época de exploração madeireira.
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primeiro circuito, a madeira é disponibilizada de áreas de
produtores familiares e é adquirida por serrarias locais. Um
segundo circuito – o mais expressivo em temos de volume
comercializado (1.800 m³) – tem nos fazendeiros a fonte
original do material lenhoso e nas serrarias o mercado de
destino. Por fim, tem-se a madeira que é explorada através do
Manejo Florestal Comunitário e que é vendida para as
marcenarias locais. Observe-se que parte da produção
comunitária é comercializada diretamente com o mercado
externo, sem passar por qualquer etapa de beneficiamento em
Xapuri.

O mercado final de destino da madeira extraída no
município pode ser dividido em três pólos consumidores: local,
regional (Rio Branco, Acrelândia, entre outros) e nacional
(Região Sudeste, principalmente São Paulo) (Ilustração 13).

Enquanto o preço no mercado local para madeira de área
de conversão varia de R$ 20,00 a R$ 80,00 o m3, a madeira
originada do PAECHM (Box 1) obteve um preço de venda
médio de R$ 336,00/m3. Considerando apenas a madeira
vendida no mercado nacional (para São Paulo) pelo PAECHM
o preço alcançou o valor de R$ 600,00/m3.

Essa melhor remuneração obtida pelas comunidades que
fazem MFC no PAECHM, vis-à-vis outros fornecedores do
município, é decorrência dos investimentos realizados pela
organização comunitária, com o apoio do Governo, da
cooperação internacional e de ONGs, que resultou na
certificação das operações florestais do PAECHM.
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Box 1: Aspectos relevantes do PAE Chico
Mendes.

O PAE Chico Mendes foi criado em 1993 pelo
INCRA com uma área de 24.898 ha. Possui 71
famílias assentadas e localiza-se no município de
Epitaciolândia, já na fronteira com município de
Xapuri. Por situar-se mais próximo da sede municipal
de Xapuri, a vida social e econômica do assentamento
mantém relações mais fortes com o que ocorre neste
município.  A atividade produtiva do PAE baseia-se
no extrativismo vegetal, com destaque para a
Castanha-do-Brasil e a seringa. A agricultura é
realizada principalmente para o auto-consumo da
unidade familiar, destacando-se o plantio de
mandioca, do arroz, do milho e do feijão. A caça e a
pecuária são feitas em pequena escala.

No ano de 2000, a Secretaria de Extrativismo e
Floresta do governo estadual iniciou um projeto de
Manejo Florestal Comunitário no PAE de Chico
Mendes, cuja gestão foi assumida pela Associação dos
Moradores do Projeto Agroextrativista Chico
Mendes (AMPAE –CM).O caráter pioneiro do
projeto de MFC do PAE Chico Mendes torna-o
extremamente  importante para o desenvolvimento
dessa modalidade de gestão dos recursos florestais
no Acre e na Amazônia. Os aspectos que julgamos
mais relevantes para a compreensão dessa iniciativa
são os seguintes: 1) O Plano de Manejo Florestal foi
aprovado através da Associação, contudo, cada
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produtor possui sua área de madeira, que corresponde
a 10 ha por colocação31.2) A venda é realizada por
encomenda, isto é, a decisão de retirar madeira está
condicionada a existência prévia de demanda,
portanto, toda a madeira retirada do assentamento já
possui mercado garantido. O processo de negociação
da madeira começa quando os técnicos da SEATER
juntamente com lideranças da comunidade, repassam
para os compradores o tipo de madeira que o
assentamento possui, informação levantada através
de inventário florestal. Depois o comprador informa
qual o tipo e a quantidade desejada, os associados são
reunidos e é feita a escolha da área em que a madeira
será coletada.3) O critério para escolha está
relacionado com a disponibilidade de madeira na
colocação, número de vezes que um produtor já
extraiu madeira, dando prioridade para os que ainda
não retiraram ou retiraram pouco e condições
financeiras dos sócios. Como a madeira funciona
como uma reserva de valor para os pequenos
produtores (uma espécie de poupança, assim como
o gado bovino) quando uma família está com algum
membro da família doente ou necessitando de um
recurso, esta família em geral tem prioridade.4) Após
a escolha das famílias que irão fornecer a madeira
solicitada, cada produtor fica responsável em extrair
e arrastar a madeira de sua colocação até a margem
do ramal. Quando o produtor não dispõe dos meios
de extração e transporte, este processo geralmente é
realizado através de contratação de mão-de-obra

31 Termo utilizado para definir a propriedade. Cada colocação possui em média
300 ha. Tem sua origem ligada aos antigos seringais.



Produção Familiar Rural

76 GTNA / Forest Trends / IEB

(motoserrista e carro de boi32) ou através de acordo
entre parentes e/ou relações de compadrio. Esta
atividade de retirada da madeira às vezes leva tempo,
pois alguns produtores têm dificuldades de realizá-
la, atrasando a entrega da madeira em alguns casos;5)
Quando a madeira encontra-se às margens do ramal
principal os produtores selecionados para aquele
pedido contratam um veículo de transporte para levá-
la até a cidade de Xapuri.

32 O transporte da madeira do interior da colocação até o ramal é realizado através
da tração animal (zora ou carro de boi).
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CONSIDERAÇÕES FINAIS E RECOMENDAÇÕES
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O trabalho de investigação realizado, tendo por base dois
estudos de caso, procurou destacar os principais agentes da
cadeia de comercialização da madeira e as formas diferenciadas
de participação de produtores rurais familiares nesta cadeia.

No caso do município de Goianésia/PA, temos agricultores
familiares com propriedades/posses já bastante desflorestadas
e que tem na venda de madeira um recurso adicional para sua
reprodução econômica33. A madeira é retirada do lote desses
agricultores através de acordos informais que são estabelecidos
com intermediários ou, em menor medida, diretamente com
proprietários de empresas madeireiras.

Como já foi assinalado, o contexto institucional da produção
madeireira no estado do Pará caracteriza-se pela ausência de
uma política florestal, de forma que, praticamente inexistem
incentivos para que esses agricultores venham a sair da condição
de fornecedores temporários de matéria-prima e venham a
ingressar em algum processo (SAFs, MFC) de gestão
sustentável dos recursos florestais.

O caso de Xapuri/AC encontra-se no extremo oposto da
situação anteriormente relatada, pois encontramos nesse
município produtores agroextrativistas em estágio avançado
de gestão dos recursos madeireiros de suas áreas, caso da

5 CONSIDERAÇÕES FINAIS E
RECOMENDAÇÕES

33 Cf. Santos (2002).
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experiência de manejo florestal comunitário do PAE Chico
Mendes, iniciativa pioneira na Amazônia e que vem
funcionando como pólo de difusão do manejo comunitário
na região.

Ao contrário do Pará o estado do Acre tem procurado
estabelecer uma política para o setor florestal, estabelecendo
claramente os papéis a serem desempenhados pela iniciativa
privada, por comunidades agroextrativistas e por colonos. Essa
política está ainda no seu início, mas não há como deixar de
registrar o seu caráter singular e exemplar frente ao tratamento
dispensado pelos demais governos estaduais à questão florestal
na Amazônia.

Nas seções que seguem apresentamos as principais
conclusões do estudo e as recomendações que conseguimos
extrair das experiências analisadas.

5.1 Tendências do mercado para
       produtos madeireiros

O Brasil é o maior produtor de madeira tropical do mundo.
Produziu, em 2002, 69% do volume de madeira tropical da
América do Sul e 22% do conjunto do continente americano.
A região amazônica é responsável por 87,5% da produção
brasileira, tendo um papel relevante em termos de produção
madeireira nos cenários nacional e internacional.

Dentre os países que importam a madeira de origem
brasileira, os EUA destacam-se como o maior importador,
sendo seguidos pelos países da União Européia. Por fim, vale
destacar o papel crescente da China no mercado de madeiras
tropicais, cujo crescimento no volume de importação da
madeira Amazônica é bastante significativo.
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O Brasil é também o maior consumidor mundial de madeira
tropical, utilizando cerca de 86% do total que explora. Há uma
demanda crescente de mercado em nível nacional para a
madeira amazônica, principalmente nas regiões Sul e Sudeste,
com destaque para o estado de São Paulo. Para o caso específico
do estado do Pará, a região Nordeste aparece como um
importante mercado consumidor.

Principal responsável pelo atendimento dessa demanda por
madeiras da Amazônia, o setor madeireiro empresarial vem
passando por modificações, procurando adotar um leque
variado de estratégias, dentre as quais podemos destacar: i) a
incorporação da prática do manejo florestal madeireiro; ii) a
utilização do reflorestamento de áreas alteradas, especialmente
nas regiões onde já há escassez de recursos florestais originais;
iii) a realização - de forma bastante embrionária - do fomento
florestal, principalmente por indústrias que demandam
madeira para siderurgia; iv) o deslocamento da exploração para
novas áreas de fronteira, e v) a tentativa de certificar parte da
produção madeireira.

Esse contexto tem gerado oportunidades e novas dinâmicas
de funcionamento do mercado, dentre as quais podemos citar:

a) Aparecimento de novos atores na cadeia produtiva, com
destaque para as organizações comunitárias de produtores
familiares, que em diversas regiões da Amazônia vem
trabalhando a construção de novas relações no âmbito da
produção e da comercialização do setor madeireiro, apesar
da pequena escala de sua atividade;

b) Maior aproveitamento das árvores exploradas, esforço
para redução de desperdícios no processo produtivo;

c) Estabelecimento de novas estratégias de mercado, através
da utilização de instrumentos de agregação de valor
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(modernização das técnicas de produção, diversificação
de produtos, certificação florestal), além da procura de
novos nichos de consumidores.

d) A produção de artefatos e móveis com design mais
elaborado tem exigido investimentos na formação e
capacitação da mão-de-obra no campo da exploração e
processamento.

No que concerne ao comportamento do mercado
consumidor, verificam-se as seguintes tendências: no caso do
mercado interno, em que prevalece o consumo de madeira
serrada, principalmente para construção civil, podemos afirmar
que este dificilmente irá arcar com uma elevação de preço
decorrente do aumento do custo de produção, relacionado com
a adoção do manejo florestal ou da certificação pelas empresas
na Amazônia. Por conseguinte, pode-se sugerir que no curto
e médio prazo a compra de madeira manejada e/ou certificada
estará restrita a nichos de mercados que os exigem como pré-
requisito para a realização das suas transações comerciais34.

O mercado internacional apresenta comportamento
semelhante, como sugere o estudo de METAFORE (2004)
sobre o mercado norte-americano. Segundo esse trabalho
apenas um número bem restrito de consumidores, de 2 a 9%,
estaria disposto a pagar um sobrepreço para os produtos
certificados35. No entanto, a certificação pode ser uma
ferramenta importante para a obtenção de novos mercados ou
para a manutenção de posições já estabelecidas, uma vez que

34 Como é o caso do estado de São Paulo que tem uma demanda por madeira
certificada de 1,2 milhões de metros cúbicos em tora (20% do valor total
consumido) (Sobral et al, 2002).
35 O estudo sugere que a madeira certificada possui mais aceitação no mercado
norte-americano quando transformada em produtos de alto valor agregado, como
móveis e artefatos de decoração (Metafore, 2004).
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possui a qualidade de diminuir a desconfiança dos compradores
de madeira tropical quanto a procedência do produto
comprado.

Se essas características de mercado forem confirmadas, o
que aparenta ser o cenário mais provável, isto é, que os
estímulos mercantis não serão suficientemente fortes para
promover a adoção do manejo florestal sustentável e da
certificação florestal, far-se-á necessário recorrer-se a
instrumentos de comando e controle, representado pelas
políticas públicas, para o fomento de uma exploração
sustentável dos recursos florestais na Amazônia.

5.2 Políticas Públicas para Setor Madeireiro

Apesar do Brasil possuir regulamentações para o setor
florestal desde os anos 60, somente a partir de 2002 é que
observamos um maior investimento da ação governamental
para o setor, através do estabelecimento de programas de
créditos (para promoção da participação de produtores
familiares), do fomento de técnicas para o desenvolvimento
do manejo florestal (exploração de baixo impacto) e da tentativa
de regulamentar o acesso aos recursos florestais através da
elaboração do instrumento da concessão florestal.

Das políticas para o setor florestal direcionadas especificamente
às comunidades rurais, destaca-se a Instrução Normativa do
IBAMA nº. 4, de 04 de março de 2002, que regulamenta a
elaboração de Planos de Manejo de Uso Múltiplo em Pequena
Escala e Comunitário, que vem sendo repensada, de forma a
melhor adaptá-la a realidade das comunidades rurais.

Apesar de todo o esforço governamental, pouco foi
efetivamente mudado no cenário da exploração madeireira nos
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últimos anos. A ineficiência na adoção dos marcos reguladores
governamentais deve-se às deficiências da ação estatal, cujo
funcionamento deficiente dificulta a aplicação dos instrumentos
legais que devem disciplinar a exploração dos recursos florestais.
Ademais, há que se considerar também a argumentação de
agentes do setor madeireiro, que consideram os instrumentos
legais vigentes como inaplicáveis para o setor madeireiro.

Um exemplo positivo de ação governamental e de eficácia
de uma política pública – de forma a mudar o panorama do
desenvolvimento da exploração florestal –, foi observado na
comparação realizada entre ações dos governos do Acre e Pará
para o setor florestal.

O Acre, apesar de não ter uma participação significativa na
produção de madeira da região, vem, nos últimos seis anos,
desenvolvendo políticas para o fortalecimento do setor florestal,
com o objetivo de aumentar a oferta de madeira advinda de
Planos de Manejo Florestais Sustentáveis, através do fomento
do manejo florestal em áreas de comunidades, em florestas
públicas e em propriedades privadas. Como ressalta o estudo,
os primeiros resultados dessa política tem possibilitado um
aumento considerável de interesse e de implantação de plano
de manejo florestal comunitário no Estado.

No setor empresarial, destacam-se ações como a da
concessão de áreas públicas para a exploração florestal, cujo
caráter pioneiro36 repercutirá sobre a definição da política de
concessões do governo federal, atualmente em curso37. Verifica-

36 A concessão florestal na Floresta Estadual do Antimary está completando um
ano de exploração agora em 2004, permitindo, portanto, a realização de análises
sobre esse instrumento de política florestal.
37 Estamos nos referindo ao Projeto de Lei de Gestão de Florestas Públicas que se
encontra em elaboração na burocracia federal e que brevemente entrará em
discussão no Congresso Federal.
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se ainda, como resultado dos estímulos governamentais, uma
modernização do parque industrial das empresas locais,
principalmente de parte daquelas que possuem o mercado
nacional e internacional como foco de sua atuação.

De maneira inversa, no Pará pouca atenção tem sido
conferida pelo Estado ao desenvolvimento de uma efetiva
política florestal. A ação governamental tem se limitado a
concessão de incentivos fiscais para a aquisição de
equipamentos. Nesse quadro, de pouco ou nenhum incentivo
para a difusão do manejo florestal sustentável, a adoção dessa
prática pelas empresas tem sido mínima.

Gostaríamos ainda de destacar que, dentre as limitações
observadas quanto ao desenvolvimento das políticas
governamentais, no âmbito estadual e federal, para o setor
florestal, a inexistência de ações consistentes que atinjam médias
e pequenas empresas madeireiras38, que representam a maior
parcela das empresas do setor na Amazônia e que não dispõem
de recursos para investimentos tecnológicos, gerenciais para
adoção de boas práticas de manejo, inviabilizando assim, o acesso
a áreas florestais próprias ou públicas.

5.3 Oportunidades do mercado para
       comunidades rurais

Consideradas as características atuais do desenvolvimento
do mercado e das políticas públicas para atividade madeireira

38 Segundo dados da Relação Anual de Informações Sociais (RAIS), do Ministério
do Trabalho e Emprego, para o ano de 2002, cerca de 73,5% do total das indústrias
do setor madeireiro regional correspondiam a micro e pequenas empresas (com
até 99 trabalhadores) e 22,9% a empresas de porte médio (de 100 a 499
trabalhadores). (Carneiro, 2004).
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na Amazônia, as comunidades rurais deverão adotar estratégias
diferenciadas de acordo com sua realidade. Segundo as
principais tendências em curso pode-se argumentar que
dificilmente todas as famílias rurais irão adotar a prática do
manejo florestal sustentável, baseada ou não em sistemas de
certificação, de forma a atingir o mercado internacional.

Portanto, qualquer estratégia que procure estimular a
difusão de práticas sustentáveis de gestão dos recursos
madeireiros no âmbito da produção familiar rural deve levar
em consideração os diferentes estágios de organização da
comunidade/produtor em questão e a natureza da relação
mercantil em que eles estão envolvidos. Na figura a seguir
(Ilustração 14) apresentamos um quadro esquemático de
estratégias que poderiam ser adotadas, considerando os estudos
de caso que foram objeto de análise nesse trabalho.

 A situação encontrada em Goianésia/PA, mostra que seria
possível a obtenção de uma agregação de valor bastante superior
ao padrão do valor atual através da adoção de práticas
cooperativas de venda de madeira. Desta forma, identificamos
algumas possibilidades que podem ser adotadas, para obtenção
de melhor eficiência na comercialização da madeira pela
produção familiar:

• Venda coletiva da madeira. Prática que possibilitaria aos
produtores a ultrapassagem  de um elo na cadeia mercantil,
aumentando assim a concorrência entre os intermediários, de
forma a ampliar a margem de lucro obtida com a venda da madeira;

• Realização de Plano de Manejo Florestal
Sustentável. Tornar o plano de manejo nas áreas uma ação
básica é imprescindível, pois possibilitaria o planejamento da
extração dos recursos madeireiros, garantindo uma retirada
seletiva e, conseqüentemente, o prolongamento da atividade
para os produtores;
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• Promoção de reflorestamento. Iniciar um processo
de reflorestamento e enriquecimento com espécies florestais
madeiráveis e não-madeiráveis nas propriedades das
comunidades, que não dispõem de quantidade suficiente
de recursos madeireiros. Tal atividade deve estar combinada
com uma perspectiva de enriquecimento do sistema de
produção como um todo, priorizando espécies nativas,
desencadeando assim uma perspectiva futura de melhoria
econômica.

Para esse tipo de produtores/comunidades rurais, a
estratégia mais indicada, num primeiro momento, é a de
procura de oportunidades no próprio mercado local, através
da identificação de produtos potenciais como a madeira em
tora e/ou madeira para lenha e carvão (proveniente de suas
áreas de capoeira e resto da exploração). Dependendo da
evolução da organização dos produtores e do padrão da
exploração florestal, pode ser pensado, a médio e longo prazo,
o alcance de mercados mais exigentes, no plano regional e/
ou nacional.

Para comunidades que se encontram em estágio mais
avançado de organização, tendo já conseguido incorporar o
manejo florestal como prática de gestão dos seus recursos
madeireiros, como observado em Xapuri/AC, o mercado
nacional é o que vem oferecendo melhores preços para os seus
produtos. Para essas experiências o processo de certificação da
produção apresenta-se como um passo importante, uma vez
que o segmento restrito do mercado que está disposto a pagar
um sobrepreço para o produto comunitário, necessita de um
mecanismo confiável que atesta a origem da madeira adquirida.
Contudo, deve ser ressaltado que essa exigência normalmente
implica numa carga a mais de serviços para a organização
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comunitária, além de incidir numa elevação dos custos da
atividade39.

Esse mercado permite o desenvolvimento de vários tipos
de produtos, bem como obter maior aproveitamento da
madeira, além de não exigir grandes investimentos em
tecnologias (maquinários), como das formas tradicionais
estabelecidas pelas empresas madeireiras. No entanto, exige
uma qualificação da mão-de-obra, o apoio de estrutura jurídica
para a comercialização, uma política de promoção dos produtos
e habilidade para a realização das negociações. Esse avanço é
notado na Associação do PAECHM, que tem conseguido
colocar sua produção diretamente no mercado nacional,
mantendo um padrão de autonomia nas negociações, isto é,
preservando a capacidade de decisão dos seus associados sobre
o “que” e o “quanto” deve ser vendido40.

Uma estratégia interessante, com vistas a aumentar a
segurança com que esse tipo de produtor entra é a atuação
coletiva das várias experiências de manejo comunitário no
mercado, como mostra o exemplo do GPFC no Acre, que,

39 Depoimento apresentado por liderança da Organização dos Seringueiros de
Rondônia, durante o I Encontro sobre Certificação e Movimentos Sociais na
Amazônia, revela um pouco das dificuldades enfrentadas por organizações
comunitárias nos processos de certificação: “Para projetos comunitários, o capital
de giro é uma peça fundamental, principalmente para quem vai fazer
processamento. Para quem vai vender madeira em tora ou bruta é outra questão.
Esse é um dos itens que dificulta a certificação do projeto. Vendemos há três anos
madeira, mas o projeto continua trabalhando no vermelho. Como a certificação
exige viabilidade econômica, o projeto ainda não pode ser certificado”(Oliveira,
2003, p. 42).
40 A relação desses produtores com o mercado coloca em questão o problema dos
efeitos que a venda da madeira pode vir a ocasionar, como, por exemplo, dado o
alto preço obtido pela venda do produto, o abandono de outras atividades que
compõem a economia do grupo familiar para a sua especialização na atividade
madeireira.
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dentre outros avanços, tem permitido um maior poder de
barganha na hora de vender sua produção. Outra estratégia
visa agregação de valor através da fabricação de artefatos de
madeira e móveis rústicos, alcançando nichos de mercado
promissores e bastante rentáveis.

De um modo geral, essas estratégias de inserção no mercado
exigem das comunidades rurais o estabelecimento de novas
dinâmicas que implicam tanto em aspectos internos como
externos. Contudo, os aspectos internos fundamentais que irão
garantir que os processos organizativos comunitários
melhorem a relação com o mercado dizem respeito à gestão
coletiva dos bens de produção, bem como gestão comercial e
as relações nas comunidades que devem ser bem definidas.
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O estudo foi desenvolvido durante o período de seis meses,
com início no mês de novembro de 2003 e finalização em abril
de 2004. Sua operacionalização foi estruturada em duas etapas:
i) levantamento de informações secundárias e ii) realização de
trabalho de campo.

A primeira fase consistiu em levantamento de informações
bibliográficas nos setores de pesquisa, fomento e produção das
diversas instituições que interagem com o setor florestal nos
estados do Acre e do Pará, através de entrevistas com diversos
representantes dos segmentos da cadeia produtiva de madeira
a nível estadual e regional (Tabela 01).
Tabela 1- Número de atores entrevistados na pesquisa por tipo de instituição nos estados

Fonte: Dados da Pesquisa.

ANEXO - METODOLOGIA

41 Nesta categoria estão incluídas Instituições de Ensino Federal, profissionais
autônomos e da iniciativa privada.
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A segunda fase da pesquisa foi realizada através de
levantamento de campo, nos municípios de Goianésia, no
estado do Pará e em Xapuri, no estado do Acre. No primeiro
município, o trabalho de campo desenvolveu-se no período
de 23 a 28 de março de 2004, enquanto no segundo, o mesmo
ocorreu entre os dias 29 de janeiro e 12 de fevereiro, também
de 2004.

O município de Goianésia foi selecionado por sua
importante participação no conjunto da atividade madeireira
paraense e, principalmente, pela possibilidade efetiva de
realização do estudo no estado do Pará, já que na época da
realização da pesquisa o acesso às empresas do setor madeireiro
encontrava-se extremamente dificultado, por conta do
desenvolvimento de uma campanha de fiscalização do IBAMA
e o conseqüente retraimento dos empresários do setor.

Nestas condições, o estabelecimento de contatos com
entidades representativas do setor florestal na região de
Goianésia, a UNIFLOR e a ARAIMAG, foi o que tornou a
realização da pesquisa possível.

A escolha do município de Xapuri, no estado do Acre,
deveu-se ao papel desempenhado por este município como
sede de várias experiências-piloto de Manejo Florestal
Comunitário e da crescente demanda, verificada nos últimos
anos, em comunidades do município, pelo estabelecimento
de empreendimentos de manejo florestal madeireiro, como
decorrência dos bons resultados alcançados pelos produtores
familiares que já participavam desse tipo de experiência.

O levantamento de campo realizado em Goianésia e Xapuri
seguiu o procedimento adotado em outras experiências de
pesquisa sobre mercado para produtos da agricultura familiar
na Amazônia, que foram realizadas pelo grupo de pesquisa
Agricultura Familiar e Desenvolvimento Sustentável da
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Amazônia – NAEA/UFPA42. Esse procedimento consiste,
basicamente, em três etapas: i) coleta de informações gerais
sobre o perfil da atividade madeireira nos municípios visitados;
ii) realização de entrevistas (com questionário padronizado)
com os principais agentes da cadeia de comercialização e iii)
levantamento de dados sobre o preço dos produtos vendidos
fora dos municípios em questão.

Após levantamento preliminar, no qual foram identificados
os principais agentes mercantis em cada um dos municípios
visitados, foram feitas quarenta e cinco (45) entrevistas com
questionário padrão em Goianésia/PA (Tabela 02) e cinco (5)
em Xapuri/AC. Considerando as duas situações, entrevistou-
se um percentual próximo a 50% dos agentes mercantis
previamente levantados.
Tabela 2: Universo na amostra pesquisa e percentual em Goianésia do Pará em 2004

1- Número do Universo total identificado na pesquisa.

42 Para saber mais, vide Inhetvin et al (1998); Durr (2002); Inhetvin (1999).
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