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Embora ainda sejam insufi-
cientes, as blitze nas estradas e
os cursos de capacitação dos
policiais que fazem a apreen-
são e a fiscalização nos depósi-
tos que compram a madeira
com documentação irregular
estão tornando mais difícil a
vida dos destruidores da flo-
resta amazônica no seu princi-
pal destino: São Paulo. Calcu-
la-se que o estado é o maior
consumidor de madeira nativa
do mundo, recebendo 5,6 mi-
lhões de metros cúbicos ou
20% do que sai da floresta.

Entre 43% e 80% dessa pro-
dução tem origem ilegal. Diante
da dificuldade de fiscalizar as
serrarias na floresta, o esforço
volta-se para os consumidores. O
ponto de partida é bastante óbvio
— se existe oferta de madeira ile-
gal é porque há quem compre.

Em São Paulo, estado mais
adiantado no tema, o governo
treinou em dois anos cerca de
250 policiais da Polícia Militar
Ambiental, ou 10% do seu efeti-
vo, para recolher amostras de to-
ras e tábuas que circulam pelas
rodovias. O percentual mostra
que ainda há muito a ser feito em
território paulista e nacional. Os
dados colhidos durante as inspe-
ções são transmitidos ao Institu-
to Florestal, da Secretaria Esta-
dual do Meio Ambiente, que faz a
comparação com o Documento
de Origem Florestal (DOF) (leia
mais no box ao lado).

Uma das dificuldades dos
policiais era identificar os ti-
pos de madeira transportados
— muitas vezes a autorização
fornecida pelos vendedores
não podia ser comprovada por
desconhecimento das espécies
transportadas. Agora, notebooks
acoplados a microscópios digi-
tais são usados nas operações.
Via internet, imagens ampliadas
das toras chegam para análise
no Instituto Florestal. O estado
tem hoje oito desses aparelhos
doados pela organização am-
bientalista WWF-Brasil.

“Até o fim do ano, teremos
20% dos policiais treinados e a
meta é chegar a 50%”, diz Car-

los Eduardo Beduschi, diretor
do Centro de Programas de Uso
Sustentável e gerente do pro-
grama São Paulo Amigo da
Amazônia, uma parceria com o
Greenpeace, que prevê a fisca-
lização e o compromisso do
público de usar apenas madeira
legal em suas obras e compras.
Há também projeto para licita-
ção de mais 30 microscópios.

O cerco contra os madeireiros
ilegais não para por aí. A organi-
zação ambientalista WWF-Bra-
sil e o governo do estado estu-
dam a possibilidade de fazer o
rastreamento dos caminhões
transportadores via satélite, de-
marcando cada ponto de parada.
A ideia é que, no futuro, todos
deverão portar um equipamento
que permita acompanhar o seu
trajeto e comparar com o que
está escrito na documentação.
Dessa forma, a Polícia Ambien-
tal terá condições de rastrear a
movimentação da madeira des-
de a origem na serraria até a en-
trega ao consumidor.

Outras iniciativas
“Contorna-se assim o maior
gargalo da fiscalização”, diz Es-
tevão Braga, engenheiro flores-
tal responsável pela Rede Global
de Floresta e Comércio (GFTN,
na sigla em inglês), uma parce-
ria internacional de ONGs, lide-
rada pelo WWF, destinada a
implementar melhores práticas
e atuação responsável nas áreas
de manejo e comércio florestal.
Ele explica que normalmente a
ilegalidade ocorre no início do
processo, quando um cami-
nhão com autorização para
transportar toras de uma área
pública ou privada, acrescenta
em sua carroceria madeira vin-
da de outras fontes.

Um projeto piloto do sistema
de rastreamento está sendo apli-
cado com a participação volun-
tária de algumas empresas do
Acre, interessadas em eliminar a
competição com a madeira ilegal.
“Depois da aprovação do siste-
ma, uma portaria do Estado fará
com que a instalação dos equipa-
mentos seja obrigatória”, afirma
Braga. O sistema, no entanto, não
prescinde da fiscalização. ■ Cola-
borou Fabiana Parajara

São Paulo avança
no controle de
madeira ilegal
Fiscalização ganha reforço da tecnologia e das ONGs para
coibir desmatamento, mas medidas ainda são insuficientes

Calcula-se que o
estado de São Paulo é
o maior consumidor
de madeira nativa
do mundo, recebendo
5,6 milhões de metros
cúbicos, ou 20%
do que sai da floresta.
Entre 43% e 80%
dessa produção
tem origem ilegal

HÁ DOIS ANOS, SÃO PAULO TINHA APENAS UMA ESPECIALISTA
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LEIA MAIS Programas visam
estimular uso de madeira

da Amazônia na construção
civil. Maior problema é a falta
de conhecimento das empresas
para evitar a compra ilegal.

Universidades e cursos
técnicos não ensinam

a utiizar variedade de espécies.
Maior parte é destruída por
madeireiros atrás de produto de
maior aceitação no mercado.

Governo federal começa
a usar florestas públicas

para plano de manejo
em sistema de concessão.
Primeira experiência começa a
funcionar em Jamari, Rondônia.

ONGs e FGV se
unem contra
desmatamento
Rede Amigos da Amazônia
envolve 25 entidades públicas
e privadas na legalização

O aumento da fiscalização da
madeira no estado de São Paulo
é uma das faces da Rede Amigos
da Amazônia, programa que in-
centiva o consumo de madeira
de origem não predatória criado
pelo Centro de Estudos em Sus-
tentabilidade da Fundação Ge-
tulio Vargas. A Rede nasceu de
uma iniciativa do Greenpeace,
que criou os projetos Cidade
Amiga da Amazônia e Estado
Amigo da Amazônia, e que tem
hoje a participação de 41 muni-
cípios e dos estados de São Pau-
lo, Bahia, Acre e Minas Gerais.

Em São Paulo, onde o progra-
ma está mais adiantado, foi cria-
do o Cadmadeira, cadastro vo-
luntário de madeireiras que co-
mercializam legalmente mate-
rial de origem nativa. Ao acessar
o site, qualquer pessoa pode
identificar as empresas que exi-
gem controle de origem do pro-
duto que revendem”, diz Carlos
Eduardo Beduschi, gerente do
programa São Paulo Amigo da
Amazônia. “O próprio governo,
ao consumir madeira nativa,
consulta se a empresa está lega-
lizada no CadMadeira.”

Certificação
Hoje, 225 empresas fazem parte
do cadastro, número bastante
reduzido. Calcula-se que exis-
tam pelo menos 6 mil operando
no estado. Mas o número deve
crescer à medida que mais con-
sumidores exigirem a participa-
ção no sistema. Até agora, 25
entidades entre empresas pri-
vadas, ONGs, representantes de
órgãos públicos e de entidades
de representação da indústria
fazem parte do programa. Além
disso, 355 cidades paulistas
criaram legislação que determi-
nam o uso de madeira legal e 337
usam apenas fornecedores lis-
tados no Cadmadeira.

Depois de estar com o cadas-
tro válido no Cadmadeira, as em-
presas podem obter o selo Madei-
ra Legal, que certifica a origem do

produto. A obtenção do selo está
condicionada a uma fiscalização
da Polícia Ambiental e da Secre-
taria do Meio Ambiente para
comprovar se a madeira estocada
no pátio da companhia corres-
ponde ao material declarado em
seus documentos de compra e
venda. É um processo que está
começando e, por enquanto, o
esforço é no sentido de educar as
empresas para que participem do
programa. Ele exige que as ma-
deireiras organizem o pátio por
espécie, tipo de madeira e tama-
nho, o que não fazia parte até
agora da cultura corporativa.
Além, é claro, de discriminar to-
das as compras e vendas em no-
tas fiscais expedidas para que es-
teja compatível com o volume de
madeira em estoque.

Apenas 34 empresas conse-
guiram a certificação ou o pré-
selo, atestando que estão em
processo de obtenção. Mas a
proposta da Secretaria do Meio
Ambiente é ajudá-las a conse-
guir a sua capacitação.

“O selo é um incentivo para
que as empresas se regulari-
zem”, afirma Malu Villela, coor-
denadora da Rede Amigos da
Amazônia. “É uma iniciativa que
a Rede apoia e tem total partici-
pação nossa.” ■ M.F. e F.P.

Apenas 34 empresas
conseguiram
a certificação ou
pré-selo Madeira
Legal, atestando a
origem dos produtos

MADEIREIRAS PAULISTAS

6 mil
é o número estimado de
empresas que comercializam
madeira nativa em São Paulo.
Apenas 225 fazem parte
do cadastro que comprova
a legalidade da operação.

EXEMPLO

337
cidades paulistas usam o mesmo
critério do governo do estado
para a compra direta ou indireta
de madeira, em que apenas
as empresas do Cadmadeira
podem ser fornecedoras.

Atualmente, a Polícia
Ambiental paulista
pode saber, quase em
tempo real, se a espécie
de madeira objeto de
fiscalização nas rodovias
pode ou não ser
comercializada. Há dois
anos, isso era quase
impossível. Havia apenas
uma pessoa capaz de
fazer essa identificação
em todo o estado,
a pesquisadora
Sandra Florsheim, do
Laboratório de Anatomia,
Identificação e Qualidade
de Madeiras do Instituto
Florestal. Ela treinou
outros oito técnicos
para o trabalho, porém
o número ainda era
insuficiente para cobrir
todas as blitze do estado.
Sandra conta que a
variedade de espécies da
Amazônia é muito grande
e seria preciso a formação
de dezenas de técnicos
para a fiscalização.
“Foi quando criamos o
sistema de identificação
via análise dos planos
anatômicos da madeira”,
afirma. “A polícia não
identifica as amostras,
mas aprendeu como
mandar as imagens que
são avaliadas no
laboratório.” O programa
fez tanto sucesso que
Sandra foi convidada
para ministrar cursos
em outros estados,
inclusive da Amazônia e
até mesmo nos Estados
Unidos para compradores
de madeira nativa.
Ela diz que isso ainda não
é suficiente. Seu plano
é criar um programa
padrão de identificação
digital para as espécies
mais conhecidas, o que
agilizaria o serviço, e um
manual técnico a ser
distribuído para a Polícia
Ambiental. E, claro,
formar mais especialistas
na identificação da
madeira. M.F.

EM IDENTIFICAÇÃO DE MADEIRAS

Murillo Constantino
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Text Box
Fonte: Brasil Econômico, São Paulo, 10 mar. 2011, Primeiro Caderno, p. 4-5.
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