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O Fórum Nacional das Atividades de Base Florestal (FNBF) 
foi criado em 1999 com o objetivo de defender e represen-
tar todo o setor relacionado à atividade florestal perante o 
governo federal, as entidades constituídas e a sociedade, 
de uma forma geral, buscando sempre o devido reconhe-
cimento e desenvolvimento do setor. Tem como missão, 
identificar e discutir questões relevantes que contribuam 
para o desenvolvimento econômico, social e ambiental do 
setor de floresta brasileiro.
A sede fica na capital federal, Brasília. Atualmente, fazem 
parte 24 entidades, de oito estados brasileiros: Acre, Mato 
Grosso, Pará, Paraná, Rio Grande do Sul, São Paulo, 
Rondônia e Roraima. Estas entidades, juntas, congregam 
mais de 3.500 empresas associadas.



Palavra do Presidente 

Historicamente a atividade madeireira remonta à antiguidade, senão antes, 

como fonte de trabalho e produção humana, sendo de vital importância para 

o desenvolvimento das civilizações. O uso e a colheita da madeira foram a base 

para a edificação de várias sociedades antigas e contribuiu para os 

deslocamentos de diferentes estruturas, inclusive de poder político e formação 

de capital.

A madeira talvez tenha sido a matéria mais versátil e mais utilizada pelo homem 

ao longo de sua história. Embora os cientistas não tenham conseguindo, ainda, 

precisar exatamente quando a madeira começou a ser utilizada pelo homem, 

vários vestígios arqueológicos remetem a cerca de quinze a vinte mil anos. 

Desde as populações que utilizavam pedaços de galhos como lanças, cajados 

ou porretes, até a construção de edifícios na atualidade, a madeira mostra sua 

versatilidade.

Neste contexto, é impossível ignorar a presença do setor florestal como ator fundamental neste processo de construção 

de costumes. Atualmente, é impossível pensar no dia a dia, sem a presença de algum produto que tenha como origem 

a madeira.

Essa importância histórica também impulsionou o aperfeiçoamento profissional do setor. A atividade que na época da 

colonização do Brasil foi exploratória, marcada fortemente pelo comércio do pau-brasil, ganhou tecnologia e evoluiu 

para um modelo que preconiza a conservação das florestas e dos recursos naturais.

Dentre os desafios contemporâneos para a atividade de base florestal é necessário materializar políticas públicas que 

estimulem a dupla função deste setor: como agente de conservação ambiental e fomentador de riquezas. 

Para que isso aconteça é preciso buscar caminhos que divulguem informações precisas e assertivas sobre o setor 

florestal. Este novo olhar também deve ser embasado por pesquisas e integradas a um modelo de desenvolvimento do 

país que leve em consideração as demandas do setor e os desafios de ordem social, política, econômica e ambiental.

Não há como pensar no desenvolvimento do Brasil sem a valorização do empreendedor florestal, que vem prestando 

relevantes serviços à sociedade ao longo dos séculos.

Geraldo Bento é presidente do Fórum Nacional das Atividades de Base Florestal (FNBF), membro da diretoria do Centro das 
Indústrias Produtoras e Exportadoras de Madeira do Estado de Mato Grosso (Cipem) e empresário do setor de base florestal.



FNBF aciona judicialmente Ibama 
para corrigir falhas no DOF

ATUAÇÃO

Uma das agendas mais constantes dos representantes do FNBF, 

em Brasília, é o contato com o Instituto do Meio Ambiente e dos 

Recursos Naturais Renováveis (Ibama), sobre as falhas 

recorrentes no sistema online de controle do Documento de 

Origem Florestal (DOF). 

Desde o início da sua criação, o sistema tem apresentado 

problemas como lentidão, travamento e longos período offline. 

A situação se agravou seriamente desde dezembro de 2018, o 

que motivou o Fórum a intervir junto ao órgão, para além do 

diálogo. Primeiramente foi feita uma notificação administrativa 

pedindo a solução do problema. Como não houve resposta, foi 

proposta uma ação judicial contra o Ibama. No mandado de 

segurança, com pedido de liminar, o FNBF pediu a 

apresentação de uma justificativa para as constantes falhas 

ocorridas no sistema e também para que o órgão ambiental 

implementasse medidas que garantam o funcionamento 

adequado, em tempo real. Outro pedido é para que haja a 

desvinculação dos sistemas estaduais com o federal quando 

este não estiver operando em condições normais. Para o 

presidente do FNBF, Geraldo Bento, “o setor florestal não pede 

nada além de condições para trabalhar. Não está requerendo 

nenhum privilégio nem implementação de medidas especiais, 

apenas que o sistema funcione”.

Sem o sistema DOF funcionando adequadamente, não é 

possível a concretização de vendas de produtos florestais. Isso 

acarreta prejuízos tanto para os empresários do setor, como 

para toda a cadeia de produção envolvida: deixa-se de 

arrecadar impostos, de utilizar mão de obra nos pátios, de 

movimentar a economia local, entre alguns exemplos. Também 

há um prejuízo de imagem, de credibilidade do setor como um 

todo. “Estamos falando de um segmento que representa 1,1% 

do PIB brasileiro, totalizando cerca de US$ 60 bi em 

comercialização”, reforça Bento.

A situação deixa os empresários do setor florestal sem resposta 

e suporte para poder trabalhar. De um lado está a justiça, 

pouco familiarizada com questão que sempre pede 

manifestação do Ibama antes de determinar que a falha seja 

corrigida imediatamente. De outro, o Ibama, que não 

responde, em tempo hábil e não apresenta solução para o 

problema – que é constante. Com isso, os dispositivos legais que 

deveriam garantir a todos o direito de exercerem as atividades 

comerciais vão sendo desrespeitados recorrentemente.

Por conta da situação, o setor florestal tem questionado, desde 

2012, se não seria o momento de ter um documento único. Já 

existem estudos e diálogo nesse sentido, mas sem o devido 

interesse dos órgãos ambientais.



Fórum Florestal e União Europeia conversam 
sobre acordo de parceria comercial 

Representantes do Fórum Nacional das Atividades de Base Florestal 

(FNBF), da União Europeia (UE) e do Serviço Florestal Brasileiro (SFB) 

estiveram reunidos em Brasília, no final de 2018, para dialogar sobre 

a certificação do produto florestal do Brasil na Europa, para atender 

aos requisitos do mercado comprador.

Durante a reunião foram apresentados estudos e dados sobre a 

produção brasileira de florestas nativas e os mecanismos de 

monitoramento e controle da cadeia.

Os representantes da União Europeia falaram sobre os critérios e 

possibilidades de estabelecimento de Acordo de Parceria 

Voluntária, um tipo de acordo comercial bilateral entre a UE e o país 

exportador de madeira. Segundo eles, o instrumento visa garantir 

que qualquer madeira exportada de um país produtor de madeira 

para a UE provenha de fontes legais, ajudando o país parceiro a melhorar a governança e a regulamentação florestal, aumentando a 

legalidade da cadeia produtiva.

Conforme o Acordo, o país produtor de madeira desenvolve sistemas para verificar se suas exportações são legais e a União Europeia 

concorda em aceitar apenas as importações licenciadas daquele país, garantidas pela emissão de licenças FLEGT para consignações de 

madeira individuais que tenham passado nos testes de verificação. Essas licenças são emitidas com base em evidências de órgãos 

governamentais ou nos sistemas de controle interno de operadores do setor privado.

Na avaliação do presidente do FNBF, Geraldo Bento, toda iniciativa que busque expandir o mercado consumidor de madeira nativa 

brasileira, com diminuição da burocracia, merece ser estudada. Agora será preciso definir qual instância governamental ficará 

responsável pelas negociações.



Fórum apoia atuação
de Tereza Cristina 
no Ministério da Agricultura

Foto: Michel Jesus/Câmara dos Deputados

O Fórum Nacional das Atividades de Base Florestal (FNBF), apoia a atuação 

da deputada federal, Tereza Cristina, como ministra da Agricultura no 

governo do presidente eleito, Jair Bolsonaro. “Diante da complexidade que 

o setor produtivo brasileiro enfrenta com o arcabouço de normativas, é 

necessário e fundamental ter à frente dessa pasta uma pessoa habilidosa 

para cumprir as regras, mas também fomentar o desenvolvimento das 

cadeias produtivas”, avalia o presidente do FNBF, Geraldo Bento.

Tereza Cristina presidiu a Frente Parlamentar Agropecuária do Congresso 

Nacional. Ela é engenheira agrônoma e empresária. No Mato Grosso do Sul, 

ocupou o cargo de gerente-executiva em quatro secretarias: Planejamento, 

Agricultura, Indústria, Comércio e Turismo.

Também exerceu os cargos de diretora-presidente da Agência Estadual de 

Defesa Sanitária Animal e diretora-presidente da Empresa de Gestão de 

Recursos Minerais.

Para o FNBF, toda essa experiência política e gerencial torna sua atuação 

frente a pasta um ponto assertivo para o setor produtivo brasileiro, podendo 

contribuir com as agendas externas também.



Governos e sociedade precisam
enxergar a conservação da 
floresta como um ativo nacional 
Representantes do Fórum Nacional de Atividades de Base Florestal (FNBF) e do 

Centro das Indústrias Produtoras e Exportadoras de Madeira do Estado de Mato 

Grosso (Cipem) falaram sobre a perspectiva da exploração madeireira no Brasil, 

durante a 106ª Reunião Nacional do Conselho Temático de Meio Ambiente e 

Sustentabilidade (Coema) da Confederação Nacional da Indústria (CNI), 

realizada no Acre, em agosto de 2018.

O Conselheiro do Cipem, Claudinei Melo Freitas, reforçou que o manejo de florestas nativas é o grande responsável por sua 

conservação e que, neste processo, as áreas são averbadas e protegidas por, pelo menos, 25 anos. “É preciso que os governos locais 

e a sociedade enxerguem isso como um patrimônio, um benefício coletivo”, disse Freitas.

A apresentação durante o evento suscitou um grande debate sobre a realidade e o futuro da atividade madeireira no país. Segundo 

os dados apresentados, o setor florestal é responsável pela geração de 7 milhões de empregos diretos e indiretos e respondeu, em 

2016, por cerca de 1% do Produto Interno Bruto (PIB) do Brasil, com receita de mais de 60 bilhões de dólares.

A indústria do manejo de florestas naturais produz cerca de 26 milhões de metros cúbicos de tora, representando uma fatia de 10% do 

mercado mundial, o que coloca o Brasil no 2º lugar do ranking mundial, atrás apenas do Estados Unidos.

Apesar de o número parecer expressivo, se comparado a quantidade de florestas tropicais com o potencial de aproveitamento 

econômico, o desempenho brasileiro poderia ser muito maior. Segundo estimativa do Ministério do Meio Ambiente, 69% da cobertura 

vegetal nativa da Amazônia, que abrange cerca de 3 milhões de quilômetros quadrados, tem potencial produtivo. “Para que essa 

floresta seja conservada é preciso criar mecanismos e políticas públicas que favoreçam o manejo florestal sustentável. Caso contrário, 

haverá conversão das áreas de floresta em outros cultivos, sem aproveitar economicamente essa madeira, deixando de gerar 

impostos e benefícios para a população”, ressaltou o presidente do FNBF, Geraldo Bento.

No mesmo sentido, Freitas chamou a atenção para um detalhe: “Visualmente, a madeira ilegal e a legal são iguais e concorrem no 

mesmo mercado consumidor. O grande diferencial é que no plano de manejo florestal são fornecidas todas as informações que 

comprovam a sustentabilidade da atividade, como: dados do proprietário e da área, nome do responsável técnico, coordenadas 

geográficas da árvore, destino da madeira depois que sai da floresta. Enfim, a chamada cadeia de custódia que permite aos órgãos 

ambientais verificar a origem da madeira”.

Para os representantes do setor, um caminho para mudar essa imagem negativa de quem trabalha com a produção madeireira seria 

ofertar o produto como um ativo ambiental nacional nas rodadas de negociações. “As pessoas que estão em cidades que possuem 

floresta nativa conservada pela atividade de manejo reclamam da falta ou do pouco retorno financeiro. Ou seja, elas valorizam mais 

os municípios onde a floresta foi convertida em cultivos. Essa é uma realidade que precisa ser encarada e modificada pelos 

governantes”, enfatiza Freitas. “Precisamos vender mais os conceitos e menos o produto”.

EVENTOS



Parceiros do FNBF se reúnem
durante feira em São Paulo

Durante a 8ª edição da ForMóbile – Feira Internacional da Indústria de Móveis e 

Madeira, realizada em São Paulo, em julho de 2018, aconteceu uma reunião de 

alguns parceiros do Fórum Nacional das Atividades de Base Florestal (FNBF) para 

tratar da atuação conjunta em temas de interesse do setor.

O momento propiciou um diálogo com a participação do presidente do Fórum, 

Geraldo Bento, do presidente do Centro das Indústrias Produtoras e 

Exportadores de Madeira do Estado de Mato Grosso (Cipem), Rafael Mason, do 

presidente Associação Brasileira da Indústria de Madeira Processada 

Mecanicamente (Abimci), Paulo Roberto Pupo, e do especialista de 

conservação do WWF-Brasil, Ricardo Russo.

De acordo com Geraldo Bento, o trabalho do Fórum é defender e representar 

todo o setor relacionado à atividade florestal, perante o governo federal, 

entidades e sociedade de uma forma geral. “Para que isso aconteça, é 

fundamental mantermos as parcerias afinadas”, frisou.



Fórum Florestal participa de feira internacional
da madeira na França

Empresários do setor florestal do Brasil participam da Carrefour International Du Bois, realizada na cidade de Nantes, na França, entre 

os dias 30 de maio e 01 de junho de 2018. A feira é considerada uma das maiores da Europa no segmento de produtos da madeira, 

reunindo participantes de 80 países em 550 estandes de exposição.

O presidente do Fórum Nacional de Atividades de Base Florestal (FNBF), Geraldo Bento, participou do evento e avaliou como 

extremamente positiva a presença dos empresários brasileiros. Segundo Bento, além de conhecer novos produtos e novas 

tecnologias, esses eventos são importantes vitrines de negócios, promovendo os produtos brasileiros para o mercado consumidor. “É 

muito importante a participação do setor de base florestal nas feiras internacionais, pois é nelas que circulam os principais mercados 

consumidores. Aqui, na França, esse mercado é imenso e por isso precisamos estar presentes sempre que possível”, disse.



Desenvolvimento do manejo de florestas nativas 
ainda esbarra em falta de incentivos

O estudo Perspectivas e Desafios na Promoção do Uso das Florestas Nativas no Brasil, realizado pela Confederação 

Nacional da Indústria (CNI), traz propostas para estimular o manejo florestal sustentável no Brasil, considerado como uma 

estratégia fundamental para que o País atinja as metas climáticas assumidas no Acordo de Paris.

Neste cenário, a atividade florestal ganhou destaque na agenda climática mundial principalmente em países como o 

Brasil, que possui extensa cobertura com capacidade de geração de emprego e renda, em especial, na Região 

Amazônica.

Para isso, segundo a CNI, a execução de bons planos de manejo florestal, com consistência econômica, ambiental e 

social, pode garantir o aumento da produção de madeira ao mesmo tempo em que se protege a floresta de 

desmatamentos e ocupações desordenadas.

O estudo da CNI traz embutido a expectativa de ampliar as discussões acerca da promoção do uso sustentável dos 

recursos florestais nativos brasileiros, avaliando a situação atual, as perspectivas e os desafios para alcançar tal objetivo.

CENÁRIO
Uma das constatações da pesquisa, é que as mudanças constantes e a complexidade do marco regulatório que tratam 

do manejo sustentável de florestas nativas são os principais motivos que inibem investimentos em negócios de base 

florestal e dificultam o cumprimento da meta estabelecida pelo Brasil no Acordo de Paris de restaurar e reflorestar 12 

milhões de hectares de florestas até 2030.

As florestas nativas ocupam 456 milhões de hectares e são responsáveis por 6,36% dos produtos à base de madeira 

enquanto as florestas plantadas, que ocupam 7,8 milhões de hectares, representam 93,64% dessa produção. De acordo 

com o estudo, há um potencial de exploração economicamente viável de 30 milhões de hectares de florestas nativas.

Considerando essa realidade, o Fórum Nacional de Atividades de Base Florestal (FNBF) critica o excesso de burocracia e 

a atuação dos órgãos ambientais baseado apenas no comando e controle. Para o presidente do FNBF, Geraldo Bento, 

é preciso que o setor florestal seja visto como ramo potente da indústria, capaz de gerar riquezas e divisas, necessitando 

de investimentos para o desenvolvimento do setor. “Os empresários florestais ficam sufocados no atendimento das 

inúmeras exigências legais que não sobra fôlego para buscar alternativas que promovam a modernização e o 

desenvolvimento da cadeia da madeira com todo o potencial industrial que ela apresenta”, aponta.

O FNBF defende, por exemplo, a transferência do setor de base florestal, que atualmente está ligado ao Ministério Do 

Meio Ambiente (MMA) para o Ministério da Agricultura, Pecuária e Abastecimento (MAPA) ou Ministério da Indústria, 

Comércio Exterior e Serviços (MDCI), além da criação de uma “Câmara Setorial de Floresta Nativa” e de um “Programa 

de Governo” para incentivar e fomentar o mercado nacional e internacional de produtos florestais.
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Vantagens do manejo florestal sustentável

Continuidade da produção: o manejo garante a produção de madeira em uma 

área de floresta por tempo indeterminado;

Rentabilidade: o manejo gera benefícios econômicos que superam os custos, principalmente em função do aumento da 

produtividade do trabalho e redução de desperdícios;

Respeito à lei: a elaboração de um plano de manejo florestal sustentável é obrigatória por lei e a sua não execução 

expõe as empresas a diversas penalidades;

Conservação florestal: a cobertura florestal é garantida através do manejo, mantendo a diversidade vegetal original e 

reduzindo impactos ambientais sobre a fauna quando comparado a exploração tradicional;

Serviços ambientais: florestas manejadas contribuem para o equilíbrio do clima regional e global, principalmente pela 

manutenção do ciclo hidrológico e pela retenção de carbono.



Energia Eficiente 
Consome-se cinco vezes mais energia para produzir o revestimento de alumínio do que um tapume de madeira

Emprega-se três vezes mais energia para extrair e produzir um bloco de concreto do que pra produzir o seu peso equivalente em madeira

Produzir um piso de laje de concreto requer 21 vezes mais energia do que a produção de uma plataforma de madeira

ESCOLHA CERTO.
ESCOLHA MADEIRA 



Renovável e sustentável

A madeira é um recurso renovável e que pode ter seu estoque mantido e até aumentado em 

reservas de utilizada de maneira sustentável

Os resíduos de madeira são totalmente biodegradáveis, ao contrário de plásticos, metais e outros 

produtos utilizados em construções;

O manejo de �orestas nativas aumenta, em até 10% a captura de gás carbônico da atmosfera, 

contribuindo para combater as mudanças climáticas.
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