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Estudio de caso:
 
"A certificacao do manejo florestal
 
no Brasil: alcance e limites das novas
 
formas privadas de governan<;a"
 

Stephane Gueneau 

Resumen 

Ha 15 anos, a certihcacao do manejo Horestal e urn dos numerosos 

instrumentos de regulacao dos problemas Horestais que mais gerou 

debates e entusiasmo. Entre os paises tropicais, e no Brasil que esta 

ferramenta privada conseguiu maior sucesso. Este artigo propoe analisar 

as razoes do surgimento da certihcacao do manejo florestal no Brasil; em 

seguida, avaliar seu alcance e lirnitacoes, em urn contexte no qual grande 

parte dos recursos Horestais brasileiros se caracteriza por uma situacao de 

baixa governan<;:a, em particular a Amazonia. Da-se enfase as 

complementariedades entre esras estrategias privadas e a acao publica, 

visando enfremar os principais desafios colocados pela governan<;:a das 

Horestas no Brasil: exploracao ilegal, inseguranca Iundiaria, concorrencia 

das outras atividades economicas, tais como pecuaria e agricultura, 

diliculdades de manejo comum dos recursos. Finalmenre, sao tarnbern 

abordadas as possibilidades de utilizacao da certihcacao proporcionadas 

pelas novas perspectivas ligadas as recentes reformas do setor florestal 

(nova lei sobre coricessoes florestais) e evolucoes dos mercados 

internacionais. 

Palavras-chaves: certihcacao, politicas Horesrais, manejo florestal, 

governan<;:a, gestao dos recursos naturais. 
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Introducao 

Segundo a FAO, 0 Brasil e0 pais com maior taxa de desrnatarnento atual, 
que corresponde a mais de 42 milhoes de hectares em perdas liquidas de 

Horestas naturais entre 1990 e 2005. A maior parte desse desrnatamento 
se situa no bioma amazonico (Barreto et al., 2006). Segundo os dad os 
recentes do INPE (Institute Nacional de Pesquisas Espaciais), 
historicamente, cerca de 700 mil km2 de Horestas foi devastado, 0 que 
representa aproximadamente 17,5% da Horesta amazonica brasileira 
original' . 

o modelo de desenvolvimento da Amazonia tern por base a OCUpaer3.0 
de urn terrirorio, em que a exploracao dos recursos Horestais sempre foi 
considerada menos rentavel, no plano econornico, do que outros usos da 
terra. Como em numerosos paises tropicais, a aplicacao das leis Horestais 
brasileiras costuma ser mediocre, em decorrencia de pessoal insuliciente, 
do afastamento do recurso, da confusao criada por leis multiplas e pela 
descentralizacao e outros processos politicos (ITTO 2006). Em terras 
publicas, reservas indigenas ou nos demais locais em que 0 desmatamento 
e regulamentado, a exploracao ilegal de Horestas constitui uma das 
principais ameacas que paira sobre a Horesta arnazonica no Brasil, apesar 
das injuncoes regulamentares de manejo florestal. 

Face aos problemas de implernentacao das politicas publicas, 
esrrategias privadas surgiram durante os anos 90, principalmente atraves 
de urn instrurnento particular, a certificacao do born manejo Horestal, 

Qual e0 alcance deste instrumento? De que forma as estrategias privadas 
se articulam com as politicas publicas? Que complementaridades sao 
possiveis entre regulacao privada e publica, em locais e setores 
caracterizados por uma govemanca enfraquecida? 

INPE, 2002. Moniroramenro cia floresra amazonica brasileira por sarelire 2000-2001, 
www.inpe.br 
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Certificacao do rnanejo Horesral na teo ria 

Trata-se de urn dos numerosos instrumenros de mercado que visa mclho
rar 0 rnanejo fiorestal. 0 objetivo consisre em estabelecer um elo entre 0 

cornercio dos produtos Horestais e 0 manejo sustentavel dos recursos da 
Horesta, proporcionando informacoes para os compradores no que se 
refere ao manejo das florestas que dao origem a madeira. A certificacao 
fiorestal e urn instrumento por meio do qual, uma terceira parte fornece 

uma prova escrita de que urn produto esta conforrne a uma norma, base
ando-se em uma auditoria conduzida segundo procedimentos especificos. 
Em 1993, algumas ONG e empresas decidiram criar uma nova organi
zacao de porte internacional, de forma a definir principios e criterios de 
bom manejo florestal e normas de certificacao. Nascia 0 FSC (Forest 
Stewardship Council). 

Na literarura, varies fatores tentam explicar porque a certificacao 
provoca tamanho enrusiasrno em discussoes entre atores sobre os 
instrumentos de polirica Horesral (May 2003; Bass 2002). 

o primeiro elernenro pode ser ligado a ausencia de mecanismo 
multilateral compuls6rio no que se refere as Horestas, enquanto que as 
questoes Horestais foram progressivamente trazidas para 0 plano das 
preocupacoes arnbientais mundiais. 0 debare internacional sobre as 
Horestas viveu seu apogeu durante a Cupula da Terra, no Rio de Janeiro, 
em 1992, terminando em grande desacordo entre os Estados no que diz 
respeito a elaboracao de um convenio inrernacional sobre as Horesras. 0 
Brasil exerceu -e ainda exerce-- um papel central na negociacao 
internacional, fazendo bloco contra qualquer tentativa multilateral que 
vise impor medidas cornpulsorias sobre as florestas. Alguns pesquisadores 
veern, na cerrihcacao Horesral, uma rentativa de elaboracao de um 
mecanismo internacional que constituiria uma alternativa, ao menos 
parcial, para 0 fracasso das negociacoes Horestais internacionais (Cashore 
2005; Gulbrandsen 2004; Gale 2006). 

o segundo fator a levar em conta esta vinculado aos debates sobre as 
interacoes entre cornercio internacional e meio ambienre, em andamento 
no amhito da Organizacao Mundial do Comercio (OMC). Em virtude 
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das regras da OMC, urn pais so podera ditar a seus parceiros comerciais, 
de que forma os produtos tern de ser fabricados ou transtormados em 
dererminadas condicoes que envolvem, por exemplo, quesroes tais como 
a preservacao da saude publica ou seguran<;a nacional. Com as regras da 
OMC, os paises membros nao podem adotar regulamentos para limitar 

ou proibir a importacao de urn produto Horestal de algum outro pais 
membro, sob pretexto de que este produto seria elaborado de forma ilegal 
(ou seja, que 0 processo de producao nao estaria em conformidade com 
as leis vigentes no pais em que 0 produto e elaborado) ou com madeira 
proveniente de Horesras que nao Iossem manejadas de Iorrna correra 
(Cueron 2003). 

Com a cerrificacao, e possivel superar este problema e criar urn 
mercado "poliricarnente correro". De faro, a certificacao e urn 
insrrumento voluntario privado e nao constitui uma diretriz obrigat6ria 
imposta por urn Esrado membro. Assim, os consumidores podem oprar 
por so comprar produros Horesrais certificados e recusar produtos de 
origem ilegal ou proveniente de fiorestas mal manejadas, 0 que nao 
ensejaria queixa por parte dos paises exportadores junto a OMC, 
invocando algum tipo de protecionisrno do pais imporrador. 

A rerceira razao que explica todo 0 sucesso da certificacao tern origem 
na pressao das organizacoes ecologistas europeias e norre-americanas. 
Durante os anos 80, estas cornecaram a organizar campanhas de boicote, 
focalizadas na madeira tropical. A ideia central destas campanhas 
militantes consisria em reduzir a demanda por madeira tropical e, 
conseqiienternenre, limitar 0 desmatamenro, A resposta da industria 
Horesral contra estas campanhas consistiu em elaborar suas pr6prias 
declaracoes de boas praticas e selos associados (Viana 2002). As analises 
conduzidas pelas ONG mostrarn que, em muitos casos, a veracidade das 

alegacoes de boa conduta das emptesas era suspeita. Irnpondo-se como 
principal referencial de certificacao Horestai, dorado de principios e regras 
estabelecidas que contraponha os pontos de vista de atores provenientes 
de horizontes diferenres em urn modo consensual, 0 sistema de 
certificacao FSC torna possfvel evitar a rnulriplicacao das formas de 
autoregulacao das empresas, por vezes enganosa. 
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Cashore (2002) contribuiu amplamente para conceituar esta nova 

forma de governan<fa global privada das florestas, caracterizada por urna 

autoridade difusa e localizada no mercado. Segundo esta coricepcao bem 

liberal da regulacao dos neg6cios publicos, sao os consumidores que, com 

seu consentimento em pagar por produtos certificados mais caros do que 
produtos convencionais, levarao os produtores a melhorar suas praricas de 
manejo florestal. Assim, a certihcacao do manejo florestal e vista como 

um mecanismo que permitiria atender as demandas sempre rnaiores dos 

consumidores preocupados com questoes sociais e arnbienrais, em um 

mundo global. Por meio da cerrificacao, os consumidores poderiam 

exercer urn pape! ativo na governan<fa da globalizacao, levando produtores 

e industriais a adotar sistemas sustentavcis de producao. Segundo Suiter 

Filho (2002), por meio da certihcacio, e possfvel transmitir a seguinte 

mensagem para os consumidores que nao tern acesso as unidades de 

producao: a madeira dos anigos que compram provern de uma floresta 
manejada de forma "adequada do ponto de vista ambienral, sendo 

socialmente justa e econornicarnente viavcl", 

A certificacao na pratica 

Urn alcance limitado pelo mercado restrito 

Na prarica, varies elementos aeabam iimitando estas consideracoes 
te6ricas. Primeirarnente, a demanda do consumidor por produtos 

Horestais "sustentaveis" e baixa. Var ios estudos mostrarn que 0 

consentimento dos consumidores em pagar pelo bom manejo florestal 
continua baixo (Teisl et al., 2002; Andersen, Hanson 2004; Ozanne, 

Vlosky 1997,2003), justamente quando cresce sua preocupacao sobre a 

perda das Horestas tropicais e que seu conhecimento dos sistemas de 

certificacao se tornou mais fino. Ate mesmo na Europa, onde os 
consurnidores possuern a maior sensibilidade ecol6gica, a FAO indicava 

recentemente que com excecao dos Pafses-Baixos, os consumidores finais 

nao dcmandam produros Horestais certificados'. A ausencia total, ou 

2 Revisra anual do mercado dos produros florestais em 2005-2006, FAO, 2006. 
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quase, de prernios para os produtos certihcados nao enseja os produrores 
a irnplernenrar as boas praticas requeridas para obtencao do certiticado. 

Ao que parece, nos paises desenvolvidos, onde existe uma maior 
demanda por rotulos ecologicos, a pressao sobre os industriais e 
produtores de produtos florestais provern principalmente dos varejistas, 

que fazem uso dos rotulos ecologicos para diferenciar, dos dernais, seus 
produtos presentes nas lojas. De faro, ao conduzir campanhas ativas junto 
a comerciantes e irnportadores para que estes comprem madeiras 
certificadas FSC, as ONG que instigam 0 FSC dinamizaram esta 
demanda. Assim, as tensoes sociais geradas por tais campanhas levaram os 
diferentes atores a aceitar urn compromisso institucionalizado que indica 
de que forma a certificacao deve regular 0 serer Horestal (Lafrance 2005). 

Todavia, esta construcao social do mercado da certificacao FSC 
continua limitada: e eficiente somente nos setores em que os 
distribuidores se encontram em situacao de oligopsonio. Por exemplo, no 
setor da construcao civil, 0 cornercio das madeiras e produtos derivados 
se concentra bastante em algumas marcas especializadas que podem exigir 
de seus fornecedores que obtenharn a certihcacao FSC. Mas em certos 
paises, a venda e realizada por uma rnulrldao de ernpresas de pequeno e 
rnedio porte que nao podem exercer este papel de afunilamemo. 

Assim, as ONG que defendem 0 FSC encontrararn um ourro alvo 
para dopar 0 consumo de madeira certificada: os mercados publicos. Apos 
conduzir campanhas, principal mente na Europa, varies governos 
europeus (Reino Unido, Franca, Dinamarca, Paises-Baixos, Alernanha) 
assumiram 0 compromisso de utilizar apenas madeiras de origem 
conhecida e que provenha de Horestas bem manejadas e certificadas, 

Qualquer que seja 0 tipo de mercado, privado ou publico, e 
essencialrnente nos mercados europeus que a demanda por produtos 
certificados e mais puxada, mesmo que esteja em crescimento no Canada 
e Estados-Unidos. Em contrapartida, os grandes mercados da Asia e 
America Latina ainda nao sao sensiveis para os produtos florestais 
certificados'. A demanda envolve principalmente os setores que abrangem 

3	 0 cornercio imernacionaJ dos produtos e services Horestals. FAO, 2006 http://www.fao.org/ 
forestrylsite/11475/1i-/page.jsp 
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grandes grupos privados multinacionais. Trata-se principal mente do 
mercado de pastas c papeis, dominado par algumas multinacionais; 
alguns mercados de materiais de artigos de madeira, vendidos no varejo 
POt grandes redes de lojas de bricolagem (Home Depot, B&Q, ... ); ou 
algumas grandes redes de distribuicao de moveis (Ikea, ... ). 

Boa parte da madeira urilizada no mundo esta exclulda destes 
mercados "consrruidos" com produros Horesrais certiticados. Em 
particular, nos paises em desenvolvimento, a estrutura dos mercados e 
muito concorreneial; a economia dos produtos Horesrais e muitas vezes 

informal e a parte de autoconsumo ainda e muito significativa. 
Essencialmenre, os produtos Horestais sao comercializados ou urilizados 
em mercados domesticos, boa parte destes e pOLLeO sensivel as condicoes 
de producao das madeiras e a certificacao, Alem do mais, e importante 
lembrar que historicarnenre, uma pequena parte cia producao mundial de 
madeira e objeto de intercambios internacionais. Segundo a FAO (2007), 
em 2004, esta parcela alcancava apenas 7%. Assirn, as possibilidades de 
regulacao dos principais problemas Horesrais por meio da certificacao 
ainda sao amplamente lirniradas pelo carater restrito do mercado de 
produtos certificados. 

Um instrumento menos acessiuel para os 
p rodutores florestais dospaises tropicais 

Um outro limite para 0 desenvolvimento da certificacao se situa no 
amnito da oferta. Uma vez que os varejistas nao assumem 0 custo da 

certihcacao, atraves de um pre<;:o de venda mais elevado de seus produtos, 
este custo se repercute sobre os produtores. Qual seria 0 motivo para que 
estes aumentem seus custos de producao e reduzam seus beneficios, 
cornprometendo-se com programas de certificacao Horestal onerosos? 

Teoricamente, a resposta e simples: e do interesse dos produtores dos 
paises tropicais de se comprometer com 0 procedirnento de certificacao 
para manter seu acesso aos mercados americano e europeu, sensiveis no 
plano ecologico. Mas, na realidade, uma analise dos custos comparados 
rnostra que a situacao e mais complexa. De faro, devido, entre outros, a 
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riqueza em biodiversidade e 0 nurnero elevado de especies de arvores por 
hectare, os custos do born manejo Rorestal das Rorestas tropicais nativas 
e maior do que os custos de manejo das Rorestas europeias ou norte
americanas (May; Da Veiga Neto 2000). Segundo Cullison (2003), os 
custos que as grandes companhias floresrais dos Estados-Unidos ou 

Polonia reriam com a certihcacao, alcancariam 0,02 a 0,03 US$ por 
metro cubico, contra 0,26 a I, 10 US$ nos paises rropicais. Ora, as vezes 

os produtos Rorestais tropicais enrram em cornpeticao com as madeiras 
temperadas ou boreais nos mercados europeus, como no caso das 
carpinrarias, 

Esta compcticao Norre-Sul e exacerbada pela heterogeneidade das 

pollticas ambientalistas dos mercados publicos dos paises europeus. 
Realmente, se alguns paises, tais como 0 Reino Unido e a Dinamarca se 

engajaram completamente em favor do sistema de certificacao FSC, cujo 
campo de aplicacao e universal, outros, em contrapartida, apoiarn 
iniciativas de certificacao concorrentes, como 0 PEFC (Programme fOr the 

Endorsement of Forest Certification schemes), na origem de urn programa 
criado para certificar as Horestas europeias. Na Franca, por exemplo, a 
medida govcrnamental adotada em abril de 2005 preve que daqui ate 
2010 todas as compras publicas de madeiras tropicais sejarn provenientes 
de Horestas produzidas de maneira sustentavel, deixando aos compradores 
publicos, assim, a liberdade de se abastecer em produros certificados pelo 
programa de cerrificacao de sua escolha. Assim, nos mercados publicos, a 
oferta de produtos florestais europeus cerrificados FSC poderia entrar em 
ampla concorrencia com uma ofena rnuito mais rara e onerosa das 
madeiras tropicais certificadas FSC. 

Alern do mais, os custos da cerrihcacao abrangem as despesas da 

avaliacao preliminar da certihcacao, das mudancas necessarias de manejo 
para obter a certificacao e, por fim, da auditoria anual de avaliacao. Uma 
parte destas despesas e fixa e induz, conseqiienremente, impactos de 
escala: quanto menor 0 porte da propriedade Horesral e maior a parte 
destes custos no pre<;:o total do produro ccrtificado, maiores serao as 

desvantagens competitivas produzidas pela certiticacao Rorestal (Cueneau 
2002). Inversarnente, sao as unidades de producao de grande porte que 
terao rnais facilidades para sustentar estes custos. Assim, a certificacao do 
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manejo florestal e pouco viavel para as unidades de producao de pequeno 

porte; ainda assim, estas cornpoem boa parte do tecido industrial Horestal 

dos paises tropicais. Alias, Cullison (2003) assinala que os custos da 

certiticacao podem alcancar mais de 4 US$ para os pequenos produtores 

da America Latina. 

Alern do mais, em determinadas regioes florestais rropicais, a 
inseguranca Fundiaria, a insuticiencia de clareza dos direitos de 

propriedade sobre os recursos, a fraqueza dos controles e aplicacao de 

sancoes para as madereiras que atuarn na ilegalidade e a falta de orientacao 

recnica, sao alguns dos fatores que levam os produtores florestais a buscar 

uma rnaxirnizacao de seus lucros a curro prazo, ao inves de implementar 

pianos de manejo de custo elevado e muito menos tentar atender a 

normas de certihcacao exigentes, cujos beneficios sao sancionados de 

forma insuficienre pelo mercado e sao inseguros a longo prazo (Becker 

2004). Como assinalado por Richards (2004), quanta maior a lacuna 

entre as praticas vigentes de exploracao florestal de uma empresa e aquelas 

que sao requeridas para obtencao da certificacao, menor a incentivo a se 

comprometer com urn procedimento de certificacao. 

Nestas condicoes, nao e de se surpreender que a certihcacao tenha se 
desenvolvido muito mais rapidamente nas areas de Horestas boreais au 

temperadas do que em areas tropicais. Segundo 0 FSC-Internacional, 

mais de 82% das areas florestais cujo manejo e certificado FSC se 

encontravam na Europa, America do Norte e Russia no final de 2006'. 

Apenas 3% das Horestas certificadas FSC estao situadas na Africa (2,5 

milhoes de hectares, dentre as quais 1,7 na Africa do Sui somente) , 4% 

na area Asia e Pacifica e 11% na America Latina. Dentre as 295 rnilhoes 

de hectares certificados no final de 2006 no mundo pelos dois programas 

FSC e PEFC, cerca de 254 milhoes de hectares estavarn localizados na 

Europa e America do Norte'. Alern do mais, nos paises tropicais, 0 

desenvolvimento da certificacao se concentrou tarnbern muito mais nas 

plantacoes industriais do que nas florestas naturals. 

4 hrrp:/ /www.fsc.org 

S hrrp:/ /www.Iorestrycenificarion.info/ 
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A certificacao Horestal no Brasil 

Uma aplicaoio heterogenea 

A certificacao Horestal se desenvolveu muito pouco na Asia e Africa. Em 

contrapartida, 0 Brasil possui a maior area de floresta tropical certificada. 

No final de 2005, 54 empresas e 10 comunidades possuiam urn 
certificado que atestava do born manejo de 3,65 milh6es de hectares de 
Horestas brasileiras, segundo as normas FSC; ou seja, urn pouco mais de 
5% dos 68 milhoes de hectares de Horestas certificadas FSC no mundo. 

I 
Evolucao das areas de florestas certificadas segundo as normas FSC no 
Brasil, por tipo de floresta (em milhoes de hectares) 

Florestas naturais Plantacoes Total 

1995 0 I 0% 0,06 100% 0,06 

2000 0,26 31% 0,59 69% 0,85 

~ 
1,35 37% 2,3 63% 3,65 

Das quais: 

Florestas cornunitarias I 

2005 0,04 1% 

Florestas individuals privadas 

~005 I 3,61 I 99% 

I' Fonte: FSC Brasil, Relarorio de atividades 2005 

Coexistern dois programas de certificacao. Alern do FSC, uma outra 
iniciativa de certificacao foi desenvolvida pelo INMETRO (Institute 
Nacional de Metrologia, Norrnalizacao e Qualidade Industrial), com 0 

apoio da Sociedade Brasileira de Silvicultura (SBS), de alguns grupos 
brasileiros privados produtores de papd e florestais e organizacoes de 
consumidores. Trata-se do programa CERFLOR, urn dos programas que 
se encontra sob os cuidados do PEFC. Mas, por enquanto, este programa 
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nao certifica 0 manejo de exploracoes Aorestais arnazonicas e se concentra 
muito mais nas planracoes industriais. 

Ha varias razoes para explicar 0 sucesso relativo do programa de 

cerrificacao FSC no Brasil. Primeiramente, a cerrificacao foi apoiada pelo 
setor de pasta de papel, que exporta boa parte de sua producao. As 
campanhas das ONG que, em varias ocasioes, denunciaram a conversao 
das Horestas naturals dotadas de biodiversidade rica em plantacoes 

hornogeneas de eucaliptos, levaram os grandes grupos industriais de paste 
de papel a contar arnplamente com a certificacao para anunciar suas boas 

praticas no plano internacional. 
Segundo Faillace (2002), a certificacao surgiu tarnbern no ambito das 

politicas neoliberais no Brasil, que requeriam uma presenca minima do 
Estado e favoreciam a responsabilizacao social e arnbiental do setor 

privado, bern como uma presenca mais ativa da sociedade sobre as 
questoes de interesse publico. Uma parte dos esforcos de regulacao foi 
transferida para os atores econornicos e da sociedade civil, com muita 

confianca no poder de regulacao das abordagens voluntarias. 
Viana (2002) propoe uma explicacao cornplernentar para 0 rapido 

surgimento da certificacao Horestal no Brasil: este instrumento 
proporcionaria certa visibilidade politica para os movimentos sociais. 
Gracas a certificacio, estes tiveram a oportunidade de fortalecer seu 
posicionamento politico pcrante 0 setor Horesral privado, principalmente 
na Amazonia. 

o desenvolvimento da certificacao pode tarnbern ser relacionado com 
a possibilidade de gerayao de rendas alternativas. Esta constatacao e 
c1aramente percebida durante periodos de crise das atividades econornicas 
tradicionais, em particular a queda dos pre<;os da borracha natural ou da 
casranha-do-Brasil (Azevedo; Giacini 2003). 

Os nurneros relativamente altos da certificacao no Brasil escondem 
uma disparidade setorial bastante forte no desenvolvimento da 
cerrificacao. Entre 2000 e 2005, as areas de plantacces industriais 
cerrificadas FSC no Brasil representavam cerca de dais rercos do total de 

areas de Aorestas certificadas", No final de 2005, pouco mais de 12.600 

(, Dados disponiveis no site FSC-Brasil (Imp://www-fsc.org.br/). 
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km 2 eram certificados FSC na Amazonia. Estc nurnero corresponde a 

somente 3,4% da area total considerada necessaria para alcancar a 
colheita anual de madeira na Amazonia brasileira (Barreto et al, 2006). 
No final de 2006, uma imensa floresta, situada em territorio indigena 
habitado por indios caiapos, obteve uma certihcacao FSC. Cobrindo 1,5 

milhoes de hectares, eIa representa arualmente a maior area de Horesta 
tropical do mundo. Mas esta cerrificacao se refere essencialmenre a 
exploracao de produtos Horestais do exrrarivismo, em particular a 
Castanha-do-Brasil, No final das comas, na Amazonia, poucos 

operadores florestais podem atestar de suas boas praticas de exploracao 
por meio da certihcacao. Denrre as 3100 empresas que exploram e 
rransformam a madeira na Amazonia brasileira, nao sao dez aquelas que 
dispoern de urn cerrificado de born manejo, segundo as normas FSC 
(Barreto et al., 2006). 

De fato, 0 Brasil nao foge as dificuldades inerentes a consrrucao do 
mereado dos produtos Horestais certificados: baixa demanda no mercado 
domesrico, custo alto da cerriiicacao e poueos suplernentos de pre<;:os 
pagos peIos consumidores para os produros Horestais certificados. 
Gullison (2003) relata que uma companhia Horesral amazonica se referiu 
a custos de exploracao 30% mais caros em florestas eertifieadas do que em 
Iiorestas exploradas de forma convencional. Lentini et al. (2005) indica 
que 36% da madeira produzida na Amazonia era objero de exporracao em 
2004. 

Ainda que estas estirnativas sejam mais altas do que as anteriores, 0 

destino principal das madeiras amaz6nicas e represenrado peIo mercado 
dornesrico, inclusive 0 setor da consrrucao civil no suI do pais. Os 
promotores da certificacao realizaram numerosos estorcos para 
desenvolver 0 mercado interno brasileiro. Em 2003, foi criado um grupo 
de cornpradores, cornposto por varias empresas brasileiras (rnoveis, 
consrrucao civil, carpinraria.L) e entidades publicas. Em 2004 e 2006, 
duas feiras nacionais de produros florestais ccnificados foram 

organizadas; cstas atrairarn numerosos exposirores e milhares de 

UJTIa esrlrnariva de 1999, realizada por Smeraldi & Verissimo menciona que 14% da madeira 
coletada na Amazonia era exporrada. 
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visitantes, Porem, apesar de todos estes estorcos, 0 mercado brasileiro dos 

produtos Horesrais certificados permanece muito confidencial e, assirn, as 

empresas arnazonicas certificadas continuam sen do aquelas que estao 

inseridas em inrercambios internacionais. 

Auancos socials e ambientais 

Segundo varies observadores, foi possivel melhorar as condicoes de 

trabalho dos empregados, reconhecer os direitos de utilizacao dos recursos 

naturais das populacoes locais e estabilizar a situacao hindiaria, gra<;:as a 

certificacao FSC (Azevedo; Giacini, 2003; FailJace 2002). Os contiitos 

entre empresas e comunidades locais sao moeda corrcnte na Amazonia 
brasileira. Varies casos de conllitos tundiarios entre as empresas Horesrais 

certificadas e as comunidades locais estao documentados (Lachefski; 

Freris 2002; Carneiro 2004; Fanzeres; Murrieta, 2000). Entre 1985 e 

2001, foram registrados cerca de 500 assassinatos de trabalhadores rurais, 

ligados principalmente a problemas de invasao de terra no estado do Para 

(Bonaudo 2005). 

Atualrnente, a certificacao atua como urn instrumento de protecao dos 

territories das populacoes locais contra as madereiras que procuram pot 

especies de alto valor. Os procedimentos de certificacao FSC dao muita 

atencao as questoes de respeito dos direitos fundiarios e de utilizacao das 
comunidades locais, tornando possfvel considerar solucoes pot meio da 

construcao de relacoes coritratuais entre as empresas e as comunidades. 

Uma outra vantagem da certificacao pelas normas FSC eque esta requer 

uma verificacao continua e independente das praticas, 0 que, 

teoricamente, reduz os riscos de corrupcao, que continuam grandes no 

que diz respeito ao controle publico dos projetos de manejo Horestal na 
Amazonia. 

Ao final de urna pesquisa conduzida no Brasil e Argentina, Espach 

(2006) relata que, segundo os auditores e consultores Horestais 

entrevistados, as mudancas de comporramento vincuiadas acertihcacao 
FSC sao bern poucas. Porern, se acreditarnos os relatorios de auditoria 

elaborados pelos organismos de controle durante os processos de 
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certihcacao das empresas amazon/cas, e preciso que haja meIhorias 
substanciais nas praricas de exploracao para obter a certlficacao. Por 
exernplo, as acoes correrivas preconizadas peIo organismo de controle 

SCS para que a empresa Cikel obtenha a certiticacao FSC sao 
significativas (Bauch et al2004). Entre outras medidas, SCS pediu a 

empresa de delimitar as areas utilizadas peIas comunidades tradicionais de 

quilombos para suas atividades de cac;:a e colheira de subsistencia. 
Alern do rnais, epreciso que estas comunidades aceitem formalmente 

esta dernarcacao. Outras acoes envolveram medidas sociais (mel haria dos 
direitos de empregados, obrigacao de recruramento local, etc.) au 
arnbienrais (elaboracao de urn plano de caracterizacao da fauna, de forma 
a implantar areas de preservacao, detinicao de indicadores de vigilancia da 
fauna rara e arneacada de extincao, etc.). 

Todavia, alguns observadores arentos as praticas de manejo flares tal 

notam que a que chama a atencao, antes de tudo, nas exigencias de 
cerrificacao na Amazonia, em relacao ao que se consrata em outras regi6es 
tropicais, ea enfase dada a meIhoria das questoes ambientais e socials, ao 

passo que as questoes ligadas a viabilidade econornica da unidade de 
producao a longo prazo sao menos levadas em consideracao (Cassagne 
2006). 

A certificacdo diante do modelo de desenvolvimento amazonico 

Alguns aurores duvidam da viabilidade econornica do modelo de 
desenvolvimenro baseado em uma exploracao sustentavel dos recursas 

Horestais a longo prazo (Niesten: Rice 2004). 0 raciocinio esimples: par 
conra das taxas elevadas de atualizacao em paises em desenvolvimento, a 
valor da madeira colhida em urn horizonte distante deveria apenas ser 
basrante baixo, 0 que nao justificaria as investimentos requeridos no 
modeIo recnico de manejo Horestal para a cerrificacao. 

As arvores de grande valor comercial sao pouco disseminadas e, ao 
final de contas, pouco presenres nos macicos Horestais. Para cada hectare, 
ha 15 a 20 toneladas de madeira de valor na Africa e 25 a 30 toneladas na 

Asia, enquanto ha apenas 7 a 8 toneladas na Amazonia (Bonaudo 2005). 
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A exploracao das essencias nobres requer muitas vezes que novas rodovias 

scjarn abertas, ou seja, urn processo de alto custo no que tange aos pre<,:os 

de venda das essencias exploradas. A instalacao progressiva de 

colonizadores pr6ximos as novas rodovias leva a degradacao dos rnacicos 

Horestais, que os novos ocupantes convertem pragressivamente em 

pastagem. Conseqiierirernenre, a exploracao dos recursos florestais 

segundo tecnicas de manejo nao permitiria a gera<,:ao de rendas cst.iveis e 

previsfveis de longo prazo e praduziria incidencias indiretas, causando a 

convcrsao das florestas para outros usos. 

Diversos aurores contestam esta argumenracao, pelo menos no que diz 

rcspeiro a sua 16gica econornica (Barreto et al., 1998; Holmes et al., 
2002). Estes auto res consideram que uma unidade de producao bern 

manejada permite gcrar ganhos de produtividade que a tornam 

economicamente vantajosa, se comparada com formas de exploracao 

florestal predadoras. Todavia, se comparamos uma unidade de producao 

bern manejada com outros usos da terra (agricultura, pecuaria, ... ) csta 

vantagem e menos evidente (ITTO 2006). Por conta das taxas de 

atualizacao alras e da inseguranc;a fundiaria e polftica que caracterizarn os 

paises tropicais, os custos de oportunidade de um manejo de longo prazo 

das Horcstas sao, de Iato, muito altos em relacao a sua conversao para usos 

agricolas (Cullison 2003). 

f~ exatarnente 0 que podemos constarar na Amazonia brasileira, onde 

o modelo de exploracao florestal esta amplamente ligado a outros usos da 

terra, tais como a pecuaria e agricultura. De fato, boa parte das industrias 

da madeira se ahastece em materia prima junto a populacoes locals, 

instaladas em projetos de colonizacao agricola. A longo prazo, para estes 

colonizadores, a madeira nao constitui um recurso vi.ivel no plano 

econornico. Trata-se de um meio de rapida producao de capitais, de forma 

a ocupar terras implantando pastos (Piketty et al., 2002). 'Ieoricamentc, 

as madereiras sao obrigadas a possuir suas pr6prias tetras, mas sao bem 

pOllCas as que dispoern dos meios -e da vontade- de adquiri-Ios. A 

madeira e coletada nestes projetos de colonizacao, bem como em terras 

publicas, reservas indigenas ou ate rnesrno em areas rnilirares, por 

inrerrnedio de praticas de corrupcao amplarnente difundidas. Uma 

multidao de pequenos produtores florestais, dos quais boa parte nao sc 
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encontra referenciada e nao possui existencia legal, recorre a estes modos 
de exploracao, na maior ilegalidade. 

As madereiras tentam maximizar seus beneficios, fazendo rapida 
extracao das essencias de maior valor, deslocando em seguida suas 
unidades de producao para outra area ainda inexplorada. Assim, os 

modos de exploracao sao muito predadores e nao respeitam a integridade 
dos ecossistemas. Levando-se em conta a dificuldade de acesso ao recurso 
Horestal e a pouca intensidade dos controles publicos, 0 risco enfrentado 
por estas madereiras que nao sao fixas e relativamente baixo (Bonaudo 

2005). Alern do mais, quando os poderes publicos constatam infracoes, 
os procedimentos judiciaries sao longos e descartados em boa parte, algo 
que fortalece 0 sentirnento generalizado de irnpunidade. 

A lei 4771 de 15 de setembro de 1965, que institui 0 novo c6digo 
Horestal brasileiro, estipula que a exploracao das florestas naturais da 
Amazonia tern de estar sujeita a urn plano de manejo (Artigo 15). 
Todavia, por falta de definicao tecnica do ordenamento e decretos de 
aplicacao da lei, a adocao do manejo Horestal e urn processo relativamente 
recente na Amazonia. Ate 1994, 0 manejo Horestal era praticamente 
inexistente na regiao (Sabogal et al., 2006). Em 2000, a madeira 
proveniente de Horestas que possufssem urn plano de manejo susrentavel 

3,representava 4,13 milhoes de m ou seja, cerca de 15% apenas da 
producao total (Barreto et al., 2002). Os resultados de uma pesquisa 
conduzida junto a 94 empresas Horestais indicam os limites da unidade 
de producao manejada, comparada com a unidade de producao 
convencional (Sabogal et al. 2006): grande burocracia dos 6rgaos de 
regulacao, grande cornpeticao entre unidades manejadas e madereiros 
clandestinos, inseguranca fundiaria e investimentos elevados. 0 estudo 
revela rambern urn deficit de inforrnacao dos produtores, sobre questoes 
chaves, tais como os custos do manejo ou os beneficios econornicos 
ligados a racionalizacao da unidade de producao. 

Segundo alguns membros do Greenpeace, as Horestas manejadas que 
ja vivenciaram uma primeira derrubada e estariam teoricarnente em fase 
de recuperacao para uma segunda derrubada foram, na verdade, 
exploradas de forma predadora ou convertidas em pasto ou plantacoes, A 
parte muito pequena de madeira proveniente de Horestas bern manejada 
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enfrenta grande concorrencia par parte da oferta abundante de madeira 

ilegal, que puxa os prec;:os para baixo (Espaeh 2006). 

Assim, apesar dos esforcos realizados pelos poderes puhlicos, durante 
estes ultimos anos, no ramo do eontrole das atividades Horesrais, do 

desmararnenro e das queimadas, e preciso constarar que a unidade de 

producao predadara e ilegal eonstitui ainda 0 modo predominante de 
utilizacao do reeurso flares tal da Amazonia brasileira. Lentini et al., 
(2005) estimou que a proporcao de madeira coletada de forma ilegal 
ehegaria a 47% em 2001 e 43% em 2004. Estes nurneros sao 

provavelmente subestimados, uma vez que numerosos produtores nao 
implemenram os pIanos de manejo, ainda que estes sejam obrigat6rios, 
ou exploram, de forma ilegal, terras publicas nao adequadas ou 

reivindieadas (Barreto et al., 2006). Confarme dados de sarelite, obtidos 
recenternenre, 88% das derrubadas realizadas em seternbro de 2006 no 

Estado do Mato Grosso eram ilegais", As madereiras continuarn atuando, 
sem serem saneionadas ou responsabilizadas. 

A certificacao do manejo florestal eonstitui urn instrumento que tern 
pouea influencia sobre a evolucao deste modelo de desenvolvimento 

muito predador. As exigencias norrnativas do FSC sao altas e muito 
distantes da realidade das praricas de exploracao flares tal correntes das 
madereiras. Consequenternenre, 0 eusto dos proeedimentos de 
certificacao e muito alto se eomparado as vantagens, que eontinuam se 

aplieando principalmente ao aeesso aos mereados europeus. E 0 setor 
artesanal e informal, que visa em boa parte 0 mereado dornestico, que e 
menos facil de alcancar par interrnedio do instrumento de certificacao. 

Ainda assim, ele econstituido par pequenos produtores, eujas praticas sao 

menos reguladas no contexto de baixa governanc;:a que earaeteriza a 
Amazonia brasileira. 

R	 "Floresta de impunidade - Imazon detecta 88% de desmaramento ilegal no MT" - 10/1112006, 
http://www.oeco.org.br 
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o desajio da certittcacdo comunitdria 

Para alcancar os pequenos proprietaries ou produtores Horestais, 0 FSC 

favoreceu a "certificacao agrupada", que permite reduzir as despesas 

ligadas a auditoria e certificacao. Em 2004, 0 FSC aprovou tam bern 

novos padroes para as florestas de pequena area, manejadas de forma 

pouco intensiva (Small and Low Intensity Managed Forests)' No Brasil, a 

legislac;:ao florestal evoluiu tambern, para promover 0 manejo cornunitario 

das florestas. Estas evolucoes envolvem simplificar pianos de manejo, 

torriar procedimentos burocraticos mais leves no que tange a 

documentacao a ser fomecida para justificar a posse da terra. Apesar 

destas evolucoes regulamentares, em janeiro de 2006, apenas 1% das 

florestas naturais brasileiras cujo manejo era certificado FSC era 

manejado por comunidades. Dos 40.000 hectares de Horestas certificadas, 

apenas 21 % envolviarn operacoes de extracao da madeira, 47% operacoes 

de colheita de produtos nao lenhosos; os 32% restantes envolviarn ambos. 

Garcia Drigo et al., (2006) rnostrarn que as razoes que levam as 

comunidades a obter a certificacao FSC sao, por urn lado, as esperanc;:as 

de que suas rendas aumentem a curto prazo e, por outro, que a 

integridade de seus territories seja protegida contra colonizadores 

provenientes de outras regioes, Mas na pratica, os custos e1evados da 

certificacao levam as comunidades a desenvolver outras atividades mais 

rentaveis e tambern menos destruidoras, tais como a pecuaria, Alern do 

mais, novos ocupantes se instalam nas terras cornunitarias, porque estas 

estao livres ou foram abandonadas. Ora, estes novos ocupantes preterem, 

nao raro, desrnarar as parcelas, de forma a instalar criacao extensiva de 

gado, ao inves de manejar a floresta segundo os prindpios do FSC. Nao 

obstante, as praticas de grilagem9 e de invasao das terras indigenas e 

reserva exrrarivistas pelas madereiras ainda emoeda corrente. 

Arualrnente, mais de 12% do territorio brasileiro possui estatuto de 

terra indigena, mas boa parte das terras indigenas conhecidas ainda nao 

')	 Podemos definir de forma breve as priricas de Grilagem como uma apropriacao i1egal das terras 
-pt,blicas au ji colonizadas par pequenos camponeses- par rneio de falsos ritulos de propriedade. 
Os titulos falsos sao colocadas durance certo tempo em caixas com grilas que se encarregam de 
dar urn ar de envelhecimenro e autenricidadc para estes tirulos -dai a nome Grilagem. 
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estao ohcialmente delimitadas; isto torna seu acesso rnais Hcil para as 
madereiras, 

Alern do mais, os projetos de certificacao de Horestas cornunitarias 

dependern, em boa parte, da assistencia flnanceira e tecnica das ONG e 
iustiruicoes estrangeiras de flnanciamento. Na maioria dos casos, a 

extracao de madeira pelas comunidades se da em pequena escala e de 
forma muito artesanal. As comunidades nao Sao sulicientemente 

responsabilizadas peIos riscos financeiros vividos e coruercializam 

produtos de baixa qualidade (Garcia Drigo et al., 2006). Estes produtos 

sao dihcilmente distribuidos nos mercados e alguns com prado res 

rompem suas relacoes comerciais com as comunidades pOl' causa da 

qualidade irregular e dos prazos de entrega que nao sao cumpridos. Ate 0 

final do ana de 2005, sorncnte dez projetos de manejo cornunit.irio das 

florestas eram certificados conforme as norrnas FSC, para urn total de 

apenas 40.000 hectares. 

A questdofundidria 

Segundo Verissimo et at (2005), 0 obsr.icu]« principal para 0 

desenvolvimcnto da cerrificacao e 0 caos iundiario. Os proprietaries que 

dispoern de titulos de propriedade possuem menos de um quarto do 
rerrirorio amazonico, enquanto 45% deste espa<;o se constituem de terras 

publicas que nao foram atribuidas, Os outros 31 % consistem em 
unidades de conservacao ou terras indigenas (Lentini et at, 2005). 

"Invadir" propriedades florestais e moeda corrente na Amazonia 

brasileira, bem como falsihcar titulos de propriedade. Par exernplo, cerca 

de 2000 pessoas se instalaram emjunho de 2005 em uma propriedade 

arnazonica pertencente ao grupo Martins, cujas Horestas sao manejadas 

segundo as normas FSC. Estes novos ocupantes teriam desmatado e 
colocado os pianos de rciutroducao da fauna irnplanrada peIa empresa em 

perigo'''. 

\ () "Srrn-tcrras" arncacam as Horcstas certificadas Pinto, R.J., 0 Di.irio do Par.i - 0 I /07/2005 
hrrv://wwwamazonia.org.bt/noticias/nOlicia.cfm?id= 168214 
Projcros ccrriricados sac prejudicados, Pinto, R../., O Diario do Pari - OS/07/2005 
hn 1'://www.amazonia.org.br/noticias!noticia.cfm?id=168691 
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Por vezes, quando a situacao fundiaria econiliruosa, a adrninistracao 

Horestal se recusa a despachar as aurorizacoes de exploracao florestal para 

as empresas certificadas. E preciso dizer que parte da adrninisrracao 

brasileira considera a certificacao FSC do manejo fiorestal como uma 

tentativa de privatizacao de tuncocs que sao, por tradicao, de sua 

responsabilidade e onde praticas de corrupcao sao amplamente 

difundidas, Assim, diante da complexidade da situacao fundiaria e de 

lentidoes burocraticas, algumas empresas certificadas fecharam ou estao 
abandonando suas arividades Horesrais, para dedicar-se a outras atividades 
menos arriscadas II • 

Perspectivas de euolucdo 

Ha pouco tempo, 0 Brasil entrou em uma fase de grande reforrna de suas 

poliricas Horestais. Em marc;:o de 2006, 0 governo federal enfrentou 0 

problema do manejo das Horestas publicas, promulgando uma nova 

disposicao legislativa, no terrnino de urn processo de consultoria que 

envolveu 1200 instituicoes governamentais e nao governamentais. A nova 

lei florestal provern de uma rnudanca profunda de manejo do patrirnonio 

florestal nacional. As Horesras publicas nao podem mais ser privatizadas e 
so podem ser manejadas segundo tres formas de utilizacao sustcntavel: 

criacao de unidades de conservacao que autorizem a producao Horestal 

susrentave]; manejo cornunitario (reservas extrativistas, etc.): concess6es 

Horestais de urn prazo maximo de 40 anos, concedido as empresas 

brasileiras ao terrnino de urn processo de alocacio espedfico que combine 
adjudicacao monetaria e criterios tccnicos. Apenas empresas e 

organizacoes de direiro brasileiro e cuja sede social e administrativa 

estejam situadas no Brasil estarao habiliradas para fazer ofenas financeiras 
e tecnicas para obtencao de concessoes. Desta forma, 0 governo federal 

espera que em 10 anos, 3% da Amazonia (ou seja, 13 milhoes de hectares) 

sejam colocados sob estatuto de concessoes Horesrais, obridas por meio de 

urn mecanismo de alocacao concorrencial (Azevedo; Tocanrins 2006). 

11 Entrevista pessoal com 0 dire tor da empresa EMAPA, Belern, Brasil. 
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A maioria dos atores brasileiros, ate mesmo as ONG, que costumam 

ser bem crfricas perante 0 modelo de desenvolvimento Aorestal, considera 

que esta reforma eum progresso significativo em termos de regulacao das 

atividades de exploracao florestal na Amazonia. Mesmo assim, ainda que 

o concessionamento da floresta arnazonica seja globalmente aceito, ele foi 

objeto de urn vivo debate durante os anos que antecederam a 
prornulgacao da lei. Desde 2002, alern da polernica recorrente e esteril 

sobre os riscos de internacio nalizacao da Amazonia, ligada a 
concessionalizacao da area Horestal publica, varies trabalhos assinalavam 

as dificuldades inerentes a reforma da polftica Horestal brasileira (Merry et 
al., 2002; Ferraz; Seroa da Motta 2002). Uma das quesroes fundamentais 

evidenciadas por estes trabalhos era a do impacto de um regime de 

concess6es sobre 0 desenvolvirnerito rural na Amazonia. Um regime de 

concessao visa essencialmente empresas capazes de assumir os custos de 

gestio decorrentes dos planes de manejo. 

Teoricamente, trata-se mais de empresas de porte relativamente 
grande e capital intensivo, 0 que exclui a maioria dos atores socio

econornicos do setor Horestal da regiao amazonica, 0 setor florestal 

arnazonico emuito atornizado. A maioria das empresas do setor florestal 
ede pequeno porte -unidade de producao de 4 a 10 mil metros cubicos 

de toras por ano- ou de rnedio porte -unidade de producao de lOa 20 
mil metros m3/ano (Sabogal et al., 2006). Numerosas empresas sao 

nornades, mudando sua regiio de producao quando as arvores mais ricas 

foram extraldas. Os produtores de pequeno e medio porte, ainda que 

representem 95% de todos os operadores presentes na regiao, terao 

dificuldades em entrar na compericao para ter acesso as concess6es. Nas 

disposicoes da nova lei, esta previsto reservar uma parte da area florestal 
concessionada para os pequenos produtores. Mas nada impede que estes 

pequenos produtores "negociem" posteriorrnente 0 acesso a suas pequenas 

concess6es com empresas de maior porte. 

Assirn, ao que parece, 0 saneamento progressivo do setor Horestal 

induzido por lei levari a um aumento dos custos de producao das 

unidades de producao Horestais em coricessao, isso devido as 

contribuicoes financeiras que terao de pagar para ter acesso ao recurso 

Horestal publico e a irnplernentacao de pianos de manejo. 
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Par outra parte, considerando seu peso, e provavel que a setar florestal 

"artesanal", constituldo par empresas de pequeno porte e parcialmente 
iniormais, nao desaparecera brutalmente. Em curto prazo, ambos serao 

concorrentes, a que, ao que tudo indica, levari a seror em concessao a 

buscar uma diferenciacao, em parte com a ajuda da certiticacao, 

essencialmente nos mercados internacionais. Varios sinais ja tornam esta 

hipotese mais tangivel. Nos mercados mundiais da madeira tropical, face 

a reducao relativa da oferta da Malasia e Indonesia, e passive! constatar 

uma tendencia de aumento das participacoes do mercado brasileiro: par 

exemplo, elas passaram de 8,2% para 13,8% entre 2001 e 2005 no 

mercado de compensados (GIBT 2005). A exportacao de produtos 

fiorestais da Amazonia brasileira passou de 14% para 36%, entre 1998 e 

2004 (Lentini et al., 2005). Esta evolucao envolvera uma modihcacao 

imponante no plano do conrrole da qualidade dos produtos, pais as 

mercados sao muito exigenres, inclusive no que diz respeito aorigem legal 

das madeiras e garantia de sua origem em florestas bem manejadas. 

Conclus6es 

A certihcacao garante alguma melhoria dos processos de exploracao 

Horesral de suas empresas aderentes, principalmeme no que diz respeito 

aos campos social e ambienral. Em particular, as normas F5C tornam 

mais claras as situacoes fundiarias complexas que caracterizam a 

Amazonia brasileira, par meio do diilogo ao inves de conflitos. 
Mas ainda subsistem dificuidades. As vezes, Horestas cerrificadas sao 

exploradas par atores que as invadem na maior ilegalidade. ameacando a 

sustentabilidade da exploracao florestal. A adrninisrracao florestal se 
relura ainda a apoiar cornpletamente as iniciativas privadas. A viabilidade 

econornica das unidades de producao certiticadas ainda e incerta, 

inclusive por conta de sua concorrencia com as numerosas unidades de 

producao ilegais e do custo de oportunidade de conversao para usos 

agricolas, conversao que continua alta. 5uperar esras diiiculdades envolve 

uma mudanc;:a profunda das politicas publicas. A certificacao sorncntc 

podera se desenvolver quando pagar a prec,:o de urn fortalecimento das 
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atividades de orienracao e controle das unidades de producao tlorestais e 

quando esclarecer os direitos de acesso aos recursos Horestais. Neste 

sentido, a nova lei sobre concessoes Horestais traz novas perspectivas, pois 

deveria levar os pradutores a buscar uma diferenciacao atraves da 

certificacio. 

Todavia, sao principalrnenre aquelas empresas brasileiras que tentarao 

acessar ou manter seu acesso aos mercados americano e europeu, sensiveis 

no plano ecologico, que devern se lancar em um pracedimento de 

certificacao do bom manejo floresta!. Isto porque a certificacao visa 

principalmente os produtores integrados na esfera da econornia mercantil 

e nao afeta muiro os produtores rurais que se situam fora da cconornia de 

mercado (Thornber et al., 2000). Esra claro que as areas cornunirarias de 

Horesra, recern certificadas na Amazonia brasileira, tentam relativizar esta 

ahrrnacao. Mas estas comunidades exploram principalmente produtos 

Horesrais nao lenhosos. Ora, a evolucao do desmatamenro estd 

essencialmenrc vinculada a relacao entre exploracao da madeira e 

conversao em pastas ou terras agrfcolas. Neste contexte, os atores rurais 

que nao tern acesso aos mercados inrernacionais esrao onipresentes e 

exercem um papel crucial nas dinamicas de evolucao da cobertura 

floresta!. Assim, a certificacao so pode desempenhar um pape! 

complemental' a lura contra 0 desmatarnenro da Amazonia brasileira, 

relacionando-se com outras rnedidas de polfticas publicas ou estraregias 

privadas. Esras ultirnas deverao proporcionar possibilidades de 

descnvolvimento e propor alternativas para a exploracao ilegal de madeira 

e conversao das florestas em pastos, para os nurnerosos atores rurais que 

ocupam a Amazonia brasi/eira. 
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