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este guia é um excerto de uma publicação mais abrangente, sustainable 

procurement of Wood and paper-based products: guide and resource Kit  

 (aquisição sustentável de produtos de madeira e papel: orientações e Kit de 

recursos), o qual fornece uma visão geral de dez questões fundamentais e 

recursos relacionados que devem ser considerados ao adquirir produtos de 

madeira e baseados em papel. este guia foi desenvolvido para usuários com 

interesse específico na compreensão de requisitos de legalidade para aquisição 

sustentável. para visualizar o sustainable procurement of Wood and paper-based 

products guide (guia de aquisição sustentável de produtos de madeira e papel), 

acesse www.sustainableForestproducts.org. 

introdução
Quase metade da área da Terra originalmente coberta 
por floresta foi convertida em outros usos (Bryant et 
al., 1997). Embora as taxas estimadas de perda líquida 
pareçam indicar uma desaceleração, a área total de 
florestas continua a diminuir; hoje em dia, as florestas  
se estendem por uma área estimada em apenas 30% 
(FAO, 2006). 

As cadeias de suprimentos que levam produtos aos 
usuários finais podem começar em locais distantes e 
podem terminar em muitos outros países. Cada vez com 
maior frequência, o comércio destes produtos afeta as 
economias locais, meio-ambiente e populações locais. 
Ao longo dos últimos anos, tem havido um interesse 

crescente entre consumidores, varejistas, investidores, 
comunidades e governos interessados em saber se suas 
compras e consumo de produtos madeireiros contribuem 
positivamente para o meio-ambiente e comunidades 
locais. No âmago desta tendência está a questão da 
extração ilegal da madeira e o comércio associado.

extração ilegal da madeira e  
o comércio associado
Não há uma definição universalmente aceita sobre a 
extração ilegal da madeira e seu comércio associado.  
A rigor, a ilegalidade é algo que ocorre em violação às leis 
de um país (Caixa 1).

Um assunto sério
A extração ilegal de madeira é resultado de um conjunto 
complexo de problemas jurídicos, históricos, políticos, 
sociais e econômicos. A extração ilegal de madeira é um 
problema fundamental em certas nações que sofrem 
com corrupção e/ou governança deficiente. Pobreza, 
educação deficiente, problemas financeiros, instabilidade 
econômica e crescimento populacional também são 
fatores estimuladores de atividade ilegal.

origem ilegal (propriedade, título ou origem):

   extração de árvores em áreas protegidas  
sem permissão adequada (ex. parques 
nacionais). 

   extração de espécies protegidas.
   extração em áreas proibidas, como 

encostas íngremes, margens de rio e 
bacias de captação de água.

   extração de madeira fora de conformidade  
com especificações da concessão 
ou licença de colheita (ex. colheita 
de volumes abaixo ou acima das 
especificações, ou antes ou depois do 
período autorizado para extração).

   colheita de madeira de tamanho ou 
espécie não cobertas pela concessão.

   transgressão ou roubo, extração em 
florestas sem o direito de fazê-la.

   Violações, suborno e fraude no  
processo licitatório para adquirir os 
direitos de concessão florestal.

   documentação ilegal (incluindo  
documentos para comercialização).

Falta de conformidade em toda cadeia de 
suprimento (colheita, fabricação e comércio):

   Violações dos direitos dos trabalhadores 
(ex. trabalho ilegal, pagar mal os 
trabalhadores, etc.), leis trabalhistas e 
normas internacionais, e a violação dos 
direitos tradicionais das populações locais 
e grupos indígenas.

   Violação de tratados internacionais de 
direitos humanos.

   madeira transportada ou processada 
desafiando as leis locais e nacionais.

   Violações de acordos comerciais 
internacionais (ex. espécies da cites, 
consulte o anexo 1).

   não pagamento de impostos, taxas e 
royalties exigidos legalmente.

   extração e comércio de toras e produtos 
florestais apesar de proibições de extração e 
comércio de madeira (consulte o anexo 2).

   preços de transferência ilegais (ex. 
quando são determinados para evitar 
taxas e impostos), roubo de madeira e 
contrabando.

   lavagem de dinheiro.
   não cumprimento de comunicação de 

volumes colhidos ou comunicação de 
espécies diferentes para fins de evasão 
fiscal.

caixa 1 |  ExEmplos dE Extração ilEgal dE madEira

Fontes: contreras-Hermosilla, 2002; miller et al., 2006; gFtn, 2005.
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A atividade ilegal tem muitos impulsionadores que 
dificultam seu enfrentamento. Os representantes de 
governos locais e nacionais, empresas, e população local 
podem desempenhar atividades ilegais, como:

   Os representantes de governo, muitas vezes com 
salários oficiais muito modestos, podem receber 
suborno para permitir a extração ilegal de madeira.

   Empresas que comercializam madeira extraída 
ilegalmente podem ter uma vantagem de mercado 
sobre os concorrentes porque a madeira extraída 
ilegalmente pode ser vendida a preços mais baixos, 
diminuindo a rentabilidade de madeira colhida 
legalmente (Tacconi et al., 2004; Seneca Creek and 
Wood Resources International, 2004).

   A população local pode obter renda direta de 
atividades ilegais em florestas (Tacconi et al., 2004).

A extração ilegal de madeira e o comércio ilegal podem 
criar problemas:

   Extração ilegal de madeira e crime organizado:  
as organizações criminosas são amplamente 
responsáveis pela extração ilegal de madeira em 
diversos países (Nellemann, INTERPOL, 2012).

   Perda de receita dos governos: estima-se que 
grupos de crime organizado efetuam a lavagem de 
30 a 100 bilhões de dólares oriundos de madeira ilegal 
anualmente (Nellemann, INTERPOL, 2012). 

   Pobreza: governos privados de receita por causa da 
extração ilegal de madeira têm menos recursos para 
investir em políticas sociais e públicas.

   Concorrência injusta: a extração ilegal de madeira 
e o comércio ilegal podem distorcer o mercado e 
reduzir a rentabilidade de mercadorias legais; o Banco 
Mundial estima este custo em mais de 10 bilhões de 
dólares por ano (World Bank, 2002).

   Conflitos: os lucros da extração ilegal de madeira 
podem ser usados para apoiar e financiar conflitos 
(Thomson and Kanaan, 2004).

   Gestão não planejada e não sustentável de 
florestas; destruição de florestas.

Estima-se que entre 8 a 10 por cento da produção 
global de madeira seja ilegal, embora se reconheça uma 
incerteza nestas estimativas (Seneca Creek and Wood 
Resources International, 2004). Estimativas de extração 
ilegal de madeira em países e regiões específicos variam, 
dependendo da natureza da atividade e da variabilidade 
das leis e regulamentos (Figura 1). A maioria da madeira 
produzida ilegalmente é usada domesticamente, embora 
uma parte significante entre no mercado internacional, 
como produtos acabados ou matérias-primas (Seneca 
Creek and Wood Resources International, 2004).
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deFinição de ilegalidade
Visto que as leis variam entre os países, também 
varia o que é legal e o que é ilegal. Muitos países têm 
leis altamente complexas com contradições entre 
diferentes regulamentos. Uma abordagem para definir 
o que constitui extração ilegal de madeira em um país 
é conduzir uma análise nacional para identificar e 
desenvolver acordo entre os principais interessados sobre 
quais leis são mais relevantes e devem ser incluídas em 
uma definição de legalidade. 

Ao longo dos últimos anos, vários países definiram a 
extração ilegal de madeira em termos de requisitos 
de legalidade em políticas públicas de aquisição e 
regulamentos comerciais. De modo geral, definições 
e requisitos de legalidade cobrem temas como acesso 

autorizado aos recursos, conformidade com as leis  
que protegem os recursos, conformidade com as leis que  
regulamentam as operações de colheita, pagamento das 
taxas e impostos apropriados, conformidade com os 
regulamentos do comércio, como as espécies da CITES 
(Consulte o Anexo 1 para acessar a lista completa de 
espécies protegidas de madeira da CITES) ou proibições 
de extração de madeira/exportação (Consulte o Anexo 2 
para a lista de proibições de extração de madeira e  
de exportação). 

requisitos de legalidade no 
mercado global
A demanda por produtos de madeira e papel com 
origem legal em mercados globais tem aumentado, como 
resultado de mudanças nas políticas públicas e privadas 
de aquisições e regulamentos do comércio.

Em um estudo em profundidade, amplamente aceito, plurinacional, a Seneca Creek Associates and Wood Resources International compararam a corrupção e a 
atividade de exploração madeireira ilegal. No gráfico acima, o eixo y mostra o Índice de Percepção de Corrupção (Corruption Perception Index, CPI) da Transparency 
International, em que a corrupção tende a ser maior (ou seja, tendo menor CPI) em países com baixa renda per capita. O eixo x mostra a proporção da oferta total de 
toras suspeitas, enquanto o tamanho de uma bolha mostra o volume absoluto das toras suspeitas que cheguem ao mercado em um país ou região, incluindo toras 
importadas.

*UE-15 refere-se aos 15 países da União Europeia antes de maio de 2004: Áustria, Bélgica, Dinamarca, Finlândia, França, Alemanha, Grécia, Irlanda, Itália, 
Luxemburgo, Países Baixos, Portugal, Espanha, Suécia e Reino Unido. Países da UE incluem países da UE-15 mais Bulgária, Chipre, República Checa, Estônia, 
Hungria, Letônia, Lituânia, Malta, Polônia, Romênia, Eslováquia e Eslovênia. 

Fonte: Seneca Creek and Wood Resources International (2004).
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Figura 1 | corrupção e atividade de extração ilegal de madeira (2004)
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políticas públicas de aquisição
As políticas públicas de aquisição que tratam da 
legalidade e/ou sustentabilidade começaram a surgir no 
deste século, tornando-se mais proeminentes na Europa, 
mas agora estão se expandindo para outros países na Ásia 
e América Latina. A maioria das políticas busca garantir 
que os produtos sejam provenientes de fontes legais e 
sustentáveis. Em algumas instâncias, os processos são 
definidos e/ou entidades são estabelecidas para ajudar 
a informar e implementar a própria política. Muitas 
políticas incluem abordagens de implementação por 
fases. Consulte a Tabela 1 para consultar uma compilação 
de políticas públicas de aquisição selecionadas.

políticas privadas de aquisição
Desde o fim dos anos 90, o setor privado tem tomado 
medidas para garantir que madeiras não sustentável e 
ilegal sejam excluídas das cadeiras de suprimento do 
setor. Políticas corporativas de aquisição agora são mais 
proeminentes nos países desenvolvidos e entre empresas 
de alcance global. Com o tempo, essas práticas de 
compras estão se tornando mais integradas em práticas 
corporativas de negócios, e sendo inseridas em políticas 
de sustentabilidade e/ou responsabilidade corporativa, 
cobrindo vários outros aspectos. Consulte a Tabela 2 
para acessar uma compilação de políticas privadas de 
aquisição selecionadas. 

As associações industriais incentivam seus membros a 
excluir madeira não sustentável e ilegal de suas cadeias 
de suprimento através do estabelecimento do código 
de conduta dos membros, declarações industriais ou 
políticas de aquisição das associações. Uma desvantagem, 
entretanto, é que as políticas e diretrizes de associações 
comerciais muitas vezes são voluntárias. Consulte a 
Tabela 3 para ver exemplos de políticas de associações 
comerciais.

regulamentos comerciais
Os regulamentos comerciais, como a emenda de 2008 
da Lacey Act dos EUA, o Regulamento sobre a Madeira 
Ilegal (Illegal Timber Regulation) da União Europeia e a 
Proibição de Extração Ilegal de Madeira (Illegal Logging 
Prohibition) da Austrália são instrumentos recentes que 
tratam da extração ilegal de madeira. A Tabela 4 inclui 
uma comparação geral destes regulamentos.

Outro importante documento comercial é a Regulamentação 
sobre Declaração de Madeira e Produtos da Madeira 
(Ordonnance sur la Declaration Concernant le Bois et 
les Produits en Bois) na Suíça. Desde 2010, qualquer 
parte vendendo madeira ou produtos de madeira para 
consumidores deve divulgar informações sobre as 
espécies usadas nos produtos regulamentados, incluindo 
se as espécies estão ou não listadas na CITES, e o local da 
colheita (Federal Department of Economic Affairs, 2010).
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Tabela 1 | políticas públicas de aquisição selecionadas (ordem cronológica) 

país ano dE 
aprovação

dEfinição dE lEgalidadE/rEqUisitos dE 
lEgalidadE

rEqUisitos E 
aplicabilidadE

reino Unido 2000 (revisada 
em 2009)

proprietário/gerente da floresta detém os direitos legais de uso das 
florestas; conformidade com leis locais e nacionais, incluindo gestão 
de florestas, de meio-ambiente, trabalhistas e de bem-estar, saúde e 
segurança, posse de outras partes e leis de direitos de uso; pagamento 
de taxas e impostos relevantes; conformidade com cites. 

obrigatória para o governo 
central. recomendada para 
governos sub-nacionais.

dinamarca 2003 (revisada 
em 2010)

proprietário/gerente da floresta detém os direitos legais de uso das 
florestas; conformidade com leis relevantes, incluindo de silvicultura, 
de meio-ambiente e trabalhistas; pagamento de taxas e impostos 
relevantes; conformidade com cites.

diretrizes voluntárias.

frança 2005 (revisada 
em 2008)

não inclui definição específica de legalidade, mas exige conformidade 
com cites. os gerentes de compra devem consultar os recursos para 
definir a legislação relevante.

obrigatória para o governo 
central. recomendada para 
governos sub-nacionais.

méxico 2005 madeira de origem legal verificada e em conformidade com os 
regulamentos ambientais.

obrigatória para o governo 
central.

países baixos 2005 proprietário/gerente da floresta detém os direitos legais de uso das 
florestas; conformidade com leis relevantes para gestão de florestas, 
de meio-ambiente, trabalhistas e de bem-estar, saúde e segurança, 
posse de outras partes e leis de direitos de uso; pagamento de taxas e 
impostos relevantes; conformidade com cites. 

obrigatória para o governo 
central. recomendada para 
governos sub-nacionais.

Japão 2006 produtos de madeira de uma floresta que foram colhidos de maneira 
legal; a entidade que colheu as árvores tem direitos legais para usar a 
floresta.

obrigatória para o governo 
central.

nova Zelândia 2007 (revisada 
em 2011)

sustentabilidade, incluindo legalidade, conforme definida por Fsc e 
peFc, é o requisito mínimo. 

obrigatória para o governo 
central. recomendada para 
governos sub-nacionais. 

alemanha 2007 (revisada 
em 2011)

sustentabilidade, incluindo legalidade, conforme definida por Fsc e 
peFc, é o requisito mínimo.

obrigatória para o governo 
central.

Estado de são 
paulo, brasil

2008 sem definição de legalidade. as empresas devem ser legais e cumprir 
as leis ambientais; os produtos devem ser rastreáveis e ter um 
documento de origem Florestal (doF) emitido pelo governo. 

aplicável às agências 
governamentais estaduais. é 
relevante para madeira brasileira 
e madeira de origem externa.

finlândia 2010 o proprietário/gerente da floresta tem o direito legal de colher; as 
operações de colheita e gestão da floresta cumprem as leis florestais e 
ambientais locais; conformidade com os regulamentos da cites. 

atualmente governo central.
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Escopo do 
prodUto

mEios acEitos dE vErificação oU conformidadE

sistEmas dE cErtificação sfm instrUmEntos altErnativos

produtos de madeira e 
papel.

Fsc, peFc. licenças Flegt. sistemas de verificação de legalidade determinados 
para cumprir os requisitos. 

madeira e papel. Fsc, peFc. sistemas de verificação de legalidade. licenças Flegt.

todos os produtos de 
madeira e papel.

Fsc, peFc, csa, sFi, mtcs, lei, Kerhout. rótulos ecológicos; processos envolvendo a verificação de terceiros.

móveis e suprimentos de 
escritório.

sistemas de verificação de terceiros registrados no ministério de meio-ambiente e recursos naturais.

produtos de madeira e 
papel.

Fsc, peFc internacional, mas excluindo 
mtcs. 

madeira licenciada por Flegt. evidência confiável e documentária. 
a evidência é avaliada caso a caso, com base nas diretrizes do 
compromisso de avaliação de aquisição de madeira (timber 
procurement assessment commitment).

produtos de madeira maciça 
e papel.

green ecosystem council. Fsc, peFc, sFi, 
csa, lei. 

código de conduta das associações do setor madeireiro e mecanismos 
de auto-verificação.

papel e madeira sólida e 
produtos de madeira.

atFs, csa, Fsc, mtcs, peFc, sFi. programas por fases em direção à certificação e sistemas de 
verificação de legalidade. rótulos ecológicos certificados por terceiros.

madeira em estado bruto, 
produtos acabados e semi-
acabados.

Fsc, peFc. certificados comparáveis ao Fsc ou peFc, se demonstrado que 
os critérios de Fsc ou peFc foram cumpridos. ainda deve ser 
determinado se as licenças Flegt estão de acordo.

madeira a ser usada em 
construção. 

Fornecedores registrados no sistema cadmadeira (cadastro de comerciantes de madeira no estado de são paulo) têm 
permissão para fazer ofertas por contratos do governo. 

produtos de madeira e 
papel.

peFc, Fsc. sistemas de devida diligência de produtores, licenças de Flegt, 
licenças da cites e outros sistemas de verificação de legalidade. 
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Tabela 2 |  Exemplos de requisitos de legalidade no setor privado 

EmprEsa, 
ano da 
política

Escopo rEqUisitos dE lEgalidadE conformidadE

b&q (varejista 
de produtos 
de construção 
e jardim, 
Europa, 1991)

madeira e papel toda madeira comprada pela b&q 
deve ser proveniente de florestas de 
local conhecido, em que o fornecedor 
oferece garantias de que a produção é 
legal, bem gerenciada e certificada ou 
verificada de maneira independente.

a política aceita certificação Fsc e peFc como meios de 
conformidade. os produtos de fontes envolvidas em processos 
faseados em direção à certificação, se houver um plano de 
ação verificável de modo independente, também são aceitos. 
Há exceções para a política com base em cada caso no qual 
produtos totalmente em conformidade não estão disponíveis. 
nesses casos, os fornecedores devem obter um período de 
carência para cumprir os requisitos da política.

iKEa (empresa 
de móveis 
mundial, 
2006)

madeira 
maciça, folha de 
madeira, madeira 
compensada 
e madeira de 
camadas coladas.

origem conhecida da madeira; 
conformidade com a legislação florestal 
nacional e regional; a madeira não deve 
ser proveniente de áreas protegidas, a 
menos que colhidas de acordo com o 
plano de gestão.

os fornecedores devem ter processos e sistemas em vigor para 
garantir que a madeira cumpre os requisitos. os fornecedores 
devem comunicar a origem, volume e espécie da madeira usada 
nos produtos anualmente, e devem aceitar auditoria em várias 
etapas na cadeia de suprimentos. a madeira de certas áreas 
passa por auditorias em todo o caminho de volta à floresta. 
a auditoria é conduzida por uma empresa silvicultora ou um 
auditor independente. 

Kimberly-
clark 
corporation 
(empresa 
mundial de 
cuidados 
pessoais, 
produtos de 
papel, 2007)

rolos de 
lenços de papel 
ou produtos 
acabados de 
lenços de papel

a empresa não utilizará 
conscientemente fibra de madeira 
colhida ilegalmente ou madeira de 
conflito. Fibra de madeira colhida 
ilegalmente é definida como a fibra 
obtida violando requisitos aplicáveis 
de gestão florestal do governo ou 
outras leis e regulamentos aplicáveis. 
madeira de conflito é definida como 
madeira comercializada de maneira que 
impulsione conflito armado violento ou 
ameace a estabilidade política. 

a empresa tem a meta de comprar 100% de sua fibra de 
madeira de fornecedores cujas operações de silvicultura ou 
aquisição de fibra de madeira sejam certificadas por Fsc 
(preferido), sFi, csa, cerFlor (no brasil) e peFc. outros 
sistemas de certificação podem ser aceitos. a Kimberly-clark 
monitora e comunica anualmente o montante de fibra de 
madeira comprado no âmbito de cada sistema de certificação 
florestal. a empresa faz auditoria e verifica as práticas de 
aquisição dos fornecedores. 

staples 
(empresa 
mundial de 
produtos de 
escritório, 
revisada em 
2010)

produtos de 
papel de qualquer 
classificação  
de papel

uma das metas de longo prazo da 
política é suprir e comercializar 
produtos de papel certificados sob o 
sistema Fsc. 

a política está sendo implementada em uma abordagem 
faseada para melhorar a proporção de produtos certificados 
sob a norma Fsc. quando produtos Fsc não estiverem 
disponíveis, as certificações peFc, sFi e csa são aceitas. 
os fornecedores devem cumprir todas as leis ambientais e de 
silvicultura, confirmar as fontes da fibra e indicar se a fibra foi 
colhida e comercializada legalmente. a staples faz auditoria 
de fornecedores e usa uma terceira parte para avaliar de modo 
aleatório as cadeias de suprimentos dos produtos.
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Tabela 3 | Exemplos de demanda de associação comercial para produtos de madeira legal 

associação comErcial rEqUisitos E/oU açõEs dE lEgalidadE

Em paísEs prodUtorEs

brasil, associação das indústrias exportadoras de madeira do estado do 
pará (aimex): representa 40 empresas que produzem, fabricam e exportam 
produtos de madeira no estado do pará.

através do pacto para madeira legal e sustentável, os membros da aimex 
comprometem-se a banir as vendas de madeira da amazônia colhida 
ilegalmente. a associação é suspensa se um membro for considerado 
culpado pelo comércio de madeira ilegal.

camarões, groupement Filière bois du cameroun (gFbc): representa 18 
organizações que são produtores e exportadores de madeira.

através do código de conduta da associação, os membros 
comprometem-se a respeitar a legislação relevante em camarões, incluindo 
as leis relacionadas à gestão florestal, leis ambientais, pagamento de 
impostos e legislação social/trabalhista. a gFbc trabalha com outros 
grupos para desenvolver a capacidade de seus membros em diversas áreas, 
incluindo a legalidade.

canadá, quebec Wood export bureau (q-Web): representa mais de 200 
fabricantes e exportadores de produtos de madeira em quebec.

através do código de conduta da associação, os membros 
comprometem-se a suprir madeira de empresas que conhecem seus 
fornecedores e podem demonstrar que tais fornecedores estão legalizados; 
também exige que os fornecedores forneçam comprovação de que as 
operações estão em conformidade com a lei. 

Em paísEs compradorEs E prodUtorEs

china, china timber and Wood product distribution association 
(ctWpda): representa 1577 membros, a maioria fabricantes que compram 
e exportam produtos de madeira. 

em 2010, a ctWpda estabeleceu um comitê especial para, entre outras 
prioridades, ajudar a criar um sistema de aquisição responsável por 
importação de madeira. 

estados unidos, national Wood Flooring association (nWFa): representa 
todos os segmentos da indústria de pisos de madeira.

um programa voluntário para membros, o programa de aquisição 
responsável da nWFa é concebido para ajudar as empresas na transição 
para produtos certificados em comparação à norma Fsc e fornecer opções 
para exercer o devido cuidado no âmbito da lacey act (lei ambiental lacey) 
dos eua. 

reino unido, timber trade Federation (uK ttF): representa cerca de 180 
membros que cobrem aproximadamente 60% de todas  
as importações de madeira para o reino unido.

através do código de conduta e política de aquisição da associação, os 
membros comprometem-se a comprar madeira de fontes legais, buscar 
evidência de conformidade de fornecedores para garantir que a madeira 
cumpra os requisitos legais do país de origem e estabelecer um sistema de 
diligência. a federação opera um sistema de gestão de política de aquisição 
responsável, o qual fornece apoio para avaliar e implementar requisitos de 
legalidade e sustentabilidade.
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Tabela 4 |  visão geral da lei ambiental lacey dos EUa, o regulamento sobre a madeira ilegal da  
União Europeia e a proibição de Extração ilegal de madeira da austrália 

lEi ambiEntal lacEY dos EUa

definição de legalidade é ilegal comercializar, receber ou adquirir plantas tiradas, colhidas, possuídas, transportadas, vendidas ou 
exportadas violando as leis subjacentes em um país estrangeiro ou nos eua. o escopo das leis está limitado 
à proteção de plantas ou à sua regulamentação: roubo de plantas, tirar plantas de unidades de conservação; 
tirar plantas de uma áreas protegidas oficialmente; tirar plantas sem, ou contrário às, autorizações exigidas; 
não pagamento de impostos ou taxas apropriadas associadas à colheita, transporte ou comércio de plantas; 
leis que regulamentam exportação ou transbordo.

requisitos e legalidade é ilegal comercializar produtos de madeira supridos ilegalmente nos eua. os importadores devem declarar 
o país de colheita, gênero e espécie, volume e valor do produto. a lei é aplicável a todos os envolvidos nas 
cadeias de suprimento de produtos de madeira. a proibição está em vigor desde maio de 2008. os requisitos 
de declaração estão sendo implementados em fases.

Escopo do produto todas as plantas e respectivos produtos derivados.

conformidade um estatuto com base em fatos e não com base em processos. nenhuma documentação/sistema específico 
é necessário para demonstrar legalidade/conformidade. a primeira aplicação importante ocorreu em 2012 
contra gibson guitar, estabelecendo um precedente sobre o exercício de sistemas de “devidos cuidados” 
para cumprir a lei ambiental lacey (consulte as penalidades).

penalidades as penalidades incluem confisco de mercadorias e embarcações, multas e penas de prisão. as penalidades 
variam dependendo do nível de “devido cuidado” exercido pelo importador. a penalidade mais alta é a 
multa por crime doloso de até 500 mil dólares, possível tempo de prisão de até cinco anos e confisco de 
mercadorias, é para empresas que comercializam produtos supridos ilegalmente que não exercitam o “devido 
cuidado”. “devido cuidado” significa “o grau de cuidado que uma pessoa razoavelmente prudente exercitaria 
sob as mesmas circunstâncias ou circunstâncias semelhantes. como resultado, é aplicado de forma diferente 
para categorias diferentes de pessoas com vários graus de conhecimento e responsabilidade” (senate report 
97-123).

Fontes:  ec timber regulation website; eia, 2009; european Forest institute, 2012; official Journal of the european union, 2010; cpet, 2011; u.s. department of Justice, 
2012; mitchell, s. 2013; eu Flegt Facility. 2012.

cumprimento de requisitos de 
legalidade
Há diversos recursos disponíveis ou surgindo para 
empresas para ajudar a cumprir requisitos de legalidade 
voluntários e obrigatórios no mercado global. Os recursos 
incluem sistemas de certificação e verificação, e recursos 
de gestão da cadeia de suprimentos. 

sistemas de certificação de florestas 
e de verificação de legalidade
A legalidade é tratada nas normas de certificação de 
gestão de florestas; assim, certificados do Conselho de 
Gestão Florestal (Forest Stewardship Council, FSC) e 
do Programa para o Reconhecimento de Certificação 
Florestal (Endorsement of Forest Certification Systems,  
PEFC), e sistemas associados são muitas vezes reconhecidos 
como meios para cumprir requisitos de legalidade. 
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EUtr (rEgUlamEnto da UE sobrE madEira) lEi dE proibição dE Extração ilEgal dE madEira  
da aUstrália dE 2012 E rEgUlamEnto*

madeira extraída ilegalmente sob as leis do país de origem. a legislação 
relevante inclui: direitos legais de colher; impostos e taxas relacionados à 
colheita; conformidade com as leis de colheita de madeira, incluindo gestão 
de florestas e leis de conservação de biodiversidade; respeito pelos direitos 
legais e posse de terceiras partes; conformidade com leis de comércio e 
aduaneiras relevantes.

madeira extraída ilegalmente sob as leis do país de origem. a legislação 
relevante inclui: direitos legais de colher; impostos e taxas relacionados à 
colheita; conformidade com as leis de colheita de madeira, incluindo gestão 
de florestas e leis de conservação de biodiversidade; respeito pelos direitos 
legais e posse de terceiras partes; conformidade com leis de comércio e 
aduaneiras relevantes.

proíbe colocar no mercado da ue madeira e produtos madeireiros colhidos 
ilegalmente sob as leis do país de origem. exige daqueles que trouxeram 
a madeira ao mercado da ue a utilização de um sistema de diligência para 
garantir que a madeira foi colhida legalmente. as empresas devem manter 
registro em toda sua cadeia de suprimento para facilitar a capacidade de 
rastreabilidade dos produtos. a legislação entrou em vigor em março de 
2013.

proíbe a importação ou processamento de madeira colhida em violação 
às leis do país de origem. a partir de novembro de 2012, a lei se aplica a 
todos os importadores de produtos de madeira e processadores domésticos 
de toras brutas. em vigor a partir de novembro de 2014, a lei se aplica a 
todos os importadores de produtos de madeira e processadores domésticos 
de toras brutas regulamentados. o regulamento (em elaboração) exigirá que 
as empresas, em conjunto com a cadeia de suprimento, exercitem a “devida 
diligência”.

especifica diversos produtos que são cobertos pelo eutr. especifica diversos produtos. se aplica à madeira cultivada na austrália e 
importada. 

os operadores econômicos devem avaliar o risco e utilizar medidas e 
sistemas adequados e proporcionais para minimizar o risco  
de suprir madeira ilegal. madeiras e produtos de madeira cobertos pelo 
Flegt e licenças cites são considerados como colhidos legalmente.

os importadores de produtos de madeira regulamentados e processadores 
nacionais de toras brutas devem avaliar os riscos e tomar medidas para 
reduzir o risco de comercializar produtos de madeira supridos ilegalmente. 
os requisitos de devida diligência variam por produto.

as penalidades são definidas pelos estados-membros. penalidades de até 5 anos de prisão, multas de até 85 mil dólares 
australianos para pessoas e 425 mil dólares australianos para empresas, 
confisco de mercadorias.
em vigor a partir de 30 de novembro de 2014, a comprovação de 
negligência é necessária para ser considerada em violação da lei de 
proibição. penalidades: até 5 anos de prisão, multas de até 85 mil dólares 
australianos para pessoas e 425 mil dólares australianos para empresas, 
confisco de mercadorias. em vigor a partir de 30 de novembro de 2014: 
a penalidade pela violação dos requisitos de devida diligência será uma 
multa de até 51 mil dólares australianos para pessoas e 255 mil dólares 
australianos para empresas

*  alguns dos produtos cobertos incluem: madeira para combustível, madeira em produtos brutos, madeira serrada, folhas de madeira, painéis de aglomerado de madeira, 
painéis de fibra, madeira compensada, estruturas, pisos, caixas, caixotes, urnas, barris, celulose e papel, móveis, prédios pré-fabricados e outros. o regulamento não trata 
de produtos de madeira ou componentes de madeira, ou produtos de madeira que tenham concluído seus ciclos de vida e, de outro modo, seriam descartados como lixo. 
também exclui material usado exclusivamente como embalagem para apoiar, proteger ou transportar outro produto sendo colocado no mercado.

Diversos sistemas e projetos surgiram em resposta a 
demandas do mercado para produtos com origem legal. 
Estes recursos frequentemente envolvem uma terceira 
parte independente que verifica a legalidade do produto 
em comparação a uma norma pré-determinada ou 
conjunto de critérios e indicadores. A legalidade dos 
produtos pode ser verificada em dois níveis: legalidade 
da origem da madeira (por ex., o local onde a madeira 

foi cortada é designado legalmente para tal uso) e 
a conformidade da operação de colheita com leis e 
regulamentos. Sistemas de projetos de verificação de 
legalidade muitas vezes incluem critérios de cadeia 
de custódia para acompanhar o fluxo de produtos 
através da cadeia de suprimentos e para garantir que 
produtos verificados sejam manuseados separadamente 
de produtos que não tiveram a legalidade verificada. 
O Anexo 3 mostra uma compilação breve de normas 
existentes de verificação. 
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o plano de ação de aplicação da legislação, 
governança e comércio no setor Florestal 
(Forest law enforcement, governance 
and trade, Flegt) é a resposta da união 
europeia para preocupações sobre extração 
ilegal de madeira e desmatamento. o Flegt 
começou em 2001, o plano de ação foi 
concluído em 2003. 

o plano de ação de Flegt reconhece 
que os países consumidores contribuem 
para extração ilegal de madeira através da 
demanda por madeira e produtos de madeira. 
o plano abrange sete medidas, incluindo 
o estabelecimento de parcerias bilaterais 

(acordos de parceria Voluntária, Vpas) 
com os países produtores para desenvolver 
a capacidade deles e apoiar reformas na 
governança dos setores florestais para 
reduzir a produção de madeira colhida 
ilegalmente. 

os Vpas também buscam estabelecer e 
implementar sistemas de acompanhamento 
e licenciamento, chamados de sistemas de 
garantia de legalidade (las), para garantir 
que apenas produtos produzidos legalmente 
entrem na união europeia. 

a partir de abril de 2013, seus países 
assinaram e/ou ratificaram um acordo Vpa e 
estão desenvolvendo seus las (camarões, 
república centro-africana, gana, indonésia, 
libéria e república do congo); seis países 
estão na fase de negociação (república 
democrática do congo, gabão, guiana, 
Honduras, malásia e Vietnã); e 13 países 
estão na fase de pré-negociação (bolívia, 
camboja, colômbia, costa do marfim, 
equador, guatemala, laos, myanmar / 
birmânia, papua nova guiné, peru, serra 
leoa, ilhas salomão e tailândia).

caixa 2 |  o procEsso dE aplicação da lEgislação, govErnança E comércio no sEtor 
florEstal (flEgt) da União EUropEia E os acordos dE parcEria volUntária (vpas)

Fontes: ec, 2003; Falconer, 2011; eFi Flegt website.

Além dos sistemas de verificação de legalidade, 
organizações como a World Wildlife Fund for 
Nature’s Global Forest and Trade Network (GFTN) 
e The Forest Trust (TFT) desenvolveram estruturas 
de legalidade de florestas e listas de verificação de 
legalidade respectivamente para ajudar a identificar as 
leis relevantes que os produtores devem cumprir para 
satisfazer os requisitos do mercado global. 

recursos de gestão da cadeia de 
suprimentos
Compreender a origem dos produtos e suas respectivas 
cadeias de suprimento é crucial para um gerente de 
compras avaliar se os produtos são provenientes de 
operações em conformidade com as leis e se a madeira 
é proveniente de florestas gerenciadas de modo 
sustentável. Várias abordagens tecnológicas estão 
surgindo para ajudar a rastrear e verificar a origem de 
matérias-primas nos produtos, incluindo rastreamento 
de DNA, análise de fibras e código de barras. Também 
há novas aplicações tecnológicas que buscam ajudar 
as empresas a exercer controle sobre suas cadeias 
de suprimento e aumentar a transparência geral das 
cadeias de suprimento com respeito à origem das 
matérias-primas. 

cooperação bilateral
A cooperação bilateral entre o consumidor e mercados 
produtores, e acordos de livre comércio são esforços 
adicionais para tratar da extração ilegal de madeira 
através de cooperação e diálogo. Exemplos incluem 
os Memorandos de Compreensão sobre o Combate da 
Extração Legal de Madeira e o Comércio Associado a 
esta prática (Memorando - Entender como combater 
registros ilegais e negociações relacionadas) entre 
EUA e China, e entre EUA e Indonésia; o Acordo de 
Cooperação no Combate de Extração Ilegal de Madeira e 
o Comércio de Madeira Extraída Ilegalmente e Produtos 
de Madeira entre Japão e Indonésia; e o Acordo de livre 
comércio entre EUA e Peru. Alguns dos resultados desta 
cooperação poderiam resultar em sistemas de controle 
ou melhorias gerais na governança do setor florestal que, 
em teoria, reduziriam a extração ilegal de madeira em 
países produtores e ajudariam os produtores a cumprir a 
demanda por produtos florestais legais. 

Outro exemplo de cooperação bilateral com alvo na 
extração ilegal de madeira são os Acordos de Parceria 
Voluntária no âmbito do Plano Europeu de Aplicação da 
Legislação, Governança e Comércio no Setor Florestal 
(Caixa 2). Segundo esse acordo, a União Europeia 
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trabalha com países selecionados para desenvolver 
a capacidade em apoiar reformas na governança dos 
setores florestais e, consequentemente, reduzir a 
produção de madeira colhida ilegalmente. Espera-se, em 
muitos casos, que as licenças do FLEGT e os Sistemas 
de Garantia de Legalidade (Legality Assurance Systems) 
estabelecidos sob um VPA possam ajudar as empresas 
a cumprir os requisitos de legalidade de, por exemplo, 
atender as políticas públicas de aquisição europeias. 

outros recursos
Diversas organizações desenvolveram materiais sobre 
requisitos de legalidade florestal e a situação contextual 
nos países produtores; esses materiais são uma boa fonte 
de informação e atualizações. Alguns desses recursos 
incluem:

   O Ponto Central de Perícia quanto à Aquisição 
de Madeira (Central Point of Expertise on 
Timber Procurement, CPET): Entre outras coisas, 
fornece informações sobre a política de aquisição de 
madeira do governo do Reino Unido, o Regulamento 
da UE sobre a madeira e FLEGT.

   A ferramenta de informações de risco da Aliança de 
Legalidade Florestal (Forest Legality Alliance, FLA) 
(beta): Fornece informações com foco nos países e 
espécies para ajudar compradores e importadores a 
entenderem o contexto dos produtos que compram.  
A ferramenta ajuda a economizar tempo e dinheiro  
no processo de condução com o “devido cuidado” e  
a “devida diligência”.

   Tropenbos International: O relatório “Enhancing 
the Trade of Legally Produced Timber: A 
Guide to Initiatives” fornece uma visão geral de 
127 governos, setor privado, ONGs, e o conhecimento 
e capacidade de desenvolver iniciativas relacionadas à 
extração ilegal de madeira. 

   Portal de extração ilegal de madeira (www.
illegal-logging.info): Fornece informações (notícias, 
documentos, eventos, etc.) sobre extração e comércio 
ilegal de madeira.

   Rede Global de Comércio Florestal (Global Forest 
Trade Network, GFTN) da WWF: Fornece 
ferramentas e recursos para várias partes interessadas, 
incluindo um Guia de Compras Legais e Responsáveis 
de Produtos Florestais.

conclusão
Governos, organizações da sociedade civil e o setor 
privado podem ter um impacto significante na extração 
ilegal de madeira. Um estudo de 2010 sobre países 
produtores, que processam e consomem sugere que 
a extração ilegal de madeira possa ter diminuído de 
maneira significativa em Camarões, na Amazônia 
brasileira e na Indonésia ao longo da última década 
(Lawson and MacFaul, 2010). Entretanto, estimativas 
de ilegalidade são amplas, o que dificulta determinar 
de maneira decisiva a mudança nestas tendências. O 
montante de extração ilegal de madeira ainda é muito 
significativo em diversos países.

Os requisitos de legalidade no mercado global chegaram 
aqui para ficar. Reconhecendo os efeitos prejudiciais da 
extração e comércio de madeira ilegal, incluindo a perda 
de biodiversidade e dos serviços ambientais fornecidos 
pelas florestas, e perdas econômicas significantes, os 
governos estão tomando medidas para promover o 
comércio de madeira legal. As empresas devem responder 
à demanda crescente por produtos florestais legais e 
tomar medidas apropriadas para garantir que seus 
produtos florestais sejam provenientes de fontes legais, 
mas há diversos recursos disponíveis para ajudar as 
empresas a entender e cumprir os requisitos legais.

Para sermos claros, legalidade não é sinônimo de  
aquisição sustentável. O que é “sustentável” pode nem 
sempre ser legal e o que é “legal” pode nem sempre ser 
sustentável. Alguns países podem não ter leis em vigor 
para proteger suas florestas de taxas não sustentáveis 
de colheita. Portanto, considerações adicionais são 
necessárias para garantir que produtos de madeira e 
papel sejam provenientes de fontes sustentáveis. Para 
obter orientação adicional, consulte a publicação, 
Sustainable Procurement of Wood and Paper-based 
Products: Guide and Resource Kit.
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atFs  american tree Farm system 
(sistema americano de Fazendas Florestais)

aimex  Federation of timber export industries (associação das 
indústrias exportadoras de madeira do estado do pará)

cites  convention on international trade in endangered 
species of Wild Fauna and Flora (convenção sobre o 
comércio internacional das espécies da Fauna e da 
Flora silvestres ameaçadas de extinção)

coc  chain-of-custody (cadeia de custódia)
cpet  central point of expertise on timber procurement 

(ponto central de perícia quanto à aquisição de 
madeira) do reino unido

cpi  corruption perception index (Índice de percepção de 
corrupção)

csa  canadian standards association (associação de 
normas canadense)

ctWpda  china timber and Wood products distribution 
association (associação de distribuição de produtos de 
madeira da china)

Fao  Food and agriculture organization (organização das 
nações unidas para a alimentação e agricultura)

Flegt  Forest law enforcement, governance and trade 
(aplicação da legislação, governança e comércio no 
setor Florestal)

Fsc  Forest stewardship council (conselho de gestão 
Florestal)

gFbc groupement Filière bois du cameroun
gFtn  global Forest and trade network (rede global de 

Florestas e comércio)
itto  international tropical timber organization (organização 

internacional das madeiras tropicais)
iucn  World conservation union (união internacional para 

conservação da natureza) 
las  legality assurance system (sistema de garantia da 

legalidade)
lei  lembaga ekolabel indonesia (instituto de rotulagem 

ambiental da indonésia)
mtcs  malaysian timber certification system (sistema de 

certificação de madeira da malásia)
nWFa  national Wood Flooring association (associação norte-

americana dos segmentos da indústria de piso de 
madeira)

abreViações e acrônimos

peFc  programme for the endorsement of Forest certification 
(programa para o reconhecimento de certificação 
Florestal)

peolg  pan-european operational level guidelines (diretrizes 
operacionais para manejo Florestal sustentável pan-
europeia)

q-Web  quebec Wood export bureau (agência de exportação de 
madeira do quebec)

sFi, inc.  sustainable Forestry initiative, inc (iniciativa de 
Florestamento sustentável).

sFm  sustainable Forest management (gestão sustentável 
das Florestas)

tFt the Forest trust (Fundação para proteção das Florestas)
tltV  timber legality and traceability (legalidade e 

rastreabilidade de madeira)
ttap  timber trade action plan (plano de ação para o 

comércio da madeira)
ttF  timber trade Federation (Federação de comércio de 

madeira)
uK ttF  uK timber trade Federation (Federação de comércio de 

madeira do reino unido)
unep  united nations environment programme (programa das 

nações unidas para o meio ambiente)
Vlc  Verification of legal compliance (Verificação de 

conformidade legal)
Vlo  Verification of legal origin (Verificação de origem 

legal)
Vpa  Voluntary partnership agreement (acordo de parceria 

Voluntária)
Wb  World bank (banco mundial)
Wbcsd  World business council for sustainable 

development (conselho empresarial mundial para o 
desenvolvimento sustentável)

Wcmc  World conservation monitoring centre (centro mundial 
de Vigilância da conservação)

Wri  World resources institute (instituto de recursos 
mundiais)

WWF  World Wide Fund for nature (Fundo mundial para a 
natureza)
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anexo 1. a conVenção sobre o comércio internacional das espécies  
da Fauna e da Flora silVestres ameaçadas de extinção (cites)

Toda importação, exportação e introdução de espécies 
tratadas pela CITES devem ser autorizadas através de 
um sistema de licenciamento estabelecido pelos países-
membros. Cada país nomeia uma ou mais autoridades 
de gestão para administrar o sistema de licenciamento, 
aconselhados por uma ou mais autoridades científicas. 
Com base no grau de proteção necessário, as espécies 
tratadas pela CITES estão listadas em três anexos.

A Convenção sobre o Comércio Internacional das 
Espécies da Fauna e da Flora Silvestres Ameaçadas 
de Extinção (Convention on International Trade in 
Endangered Species of Wild Fauna and Flora, CITES) 
foi estabelecida em 1963 para limitar e regulamentar 
o comércio de espécies em perigo. A CITES é um 
acordo internacional juridicamente vinculativo para 
garantir que o comércio internacional de determinados 
animais e plantas não ameace a sobrevivência deles. 

Espécies de madeira listadas na citEs por anexo (com data de 12/08; excluindo espécies usadas para 
fins medicinais, tradicionais ou ornamentais) 

nomE ciEntífico a lista aplica-sE a distribUição natUral

anExo i: EspéciEs dE madEira qUE Estão amEaçadas dE Extinção. o comércio é pErmitido, mas sob 
circUnstâncias mUito rEstritas.

abies guatemalensis todas as partes e derivados, incluindo produtos fabricados 
e acabados1 de qualquer país de origem.

guatemala, Honduras, méxico, el salvador 

araucaria araucana todas as partes e derivados, incluindo produtos fabricados 
e acabados2 de qualquer país de origem. 

argentina, chile 

balmea stormiae todas as partes e derivados. méxico, guatemala, el salvador, Honduras

dalbergia nigra todas as partes e derivados, incluindo produtos fabricados 
e acabados3, de qualquer país de origem.

brasil 

Fitzroya cupressoides (molina) i. 
m. Johnston

todas as partes e derivados, incluindo produtos fabricados 
e acabados.4 proibição de extração da madeira no chile 
desde 1976.

argentina, chile

pilgerodendron uviferum todas as partes e derivados, incluindo produtos fabricados 
e acabados5 de qualquer país de origem.

argentina, chile

podocarpus parlatorei todas as partes e derivados, incluindo produtos fabricados 
e acabados6 de qualquer país de origem.

argentina, bolívia, peru

anExo ii: o comércio dEssas EspéciEs é controlado E rEgUlamEntado para garantir a sobrEvivência 
dElas.

aniba rosaeodora toras, madeira serrada, madeira compensada e folha de 
madeira, de qualquer país de origem.

brasil, colômbia, equador, guiana, guiana 
Francesa, peru, suriname, Venezuela

bulnesia sarmientoi toras, madeira serrada, madeira compensada e folha de 
madeira de qualquer país de origem.

argentina, bolívia, paraguai
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nomE ciEntífico a lista aplica-sE a distribUição natUral

anExo ii: o comércio dEssas EspéciEs é controlado E rEgUlamEnto para garantir a sobrEvivência dElas.

caesalpinia echinata toras, madeira serrada, folha de madeira e artigos de 
madeira não acabados de qualquer país de origem.

brasil

caryocar costaricense todas as partes e derivados, incluindo produtos fabricados 
e acabados7 de qualquer país de origem.

colômbia, costa rica, panamá, Venezuela

gonystylus spp todas as espécies gonystyluse; todas as partes e derivados, 
incluindo produtos fabricados e acabados8 de qualquer país 
de origem.

brunei, darussalam, Fiji, indonésia, malásia, 
cingapura, ilhas salomão, Filipinas

guaiacum spp. todas as espécies guaiacum; todas as partes e derivados 
de qualquer país de origem, exceto produtos acabados 
embalados e prontos para o comércio varejista.9 

anguilla, antígua e barbuda, bahamas, barbados, 
colômbia, cuba, república dominicana, Haiti, 
Jamaica, porto rico, Venezuela

oreomunnea pterocarpa todas as partes e derivados, incluindo produtos fabricados 
e acabados10 de qualquer país de origem.

costa rica, possivelmente outros países 
mesoamericanos

pericopsis elata toras, madeira serrada e folha de madeira. camarões, congo, costa do marfim, república 
democrática do congo, gana, nigéria

platymiscium pleiostachyum todas as partes e derivados, incluindo produtos fabricados 
e acabados.11 

costa rica, el salvador, Honduras, nicarágua 

prunus africana todas as partes e derivados, exceto produtos acabados 
embalados e prontos para venda a varejo e comércio.

angola, burundi, camarões, república democrática 
do congo, guiné equatorial, etiópia, quênia, 
madagascar, moçambique, ruanda, África do sul, 
sudão, suazilândia, uganda, tanzânia, zâmbia, 
zimbabwe

swietenia humilis todas as partes e derivados, incluindo produtos fabricados 
e acabados6 de qualquer país de origem.

belize, costa rica, el salvador, guatemala, 
Honduras, méxico, nicarágua, panamá

swietenia macrophylla toras, madeira serrada, madeira compensada e folha de 
madeira provenientes da américa latina e caribe com 
exceção do brasil ou nicarágua. entretanto, há uma 
proibição de exportação no brasil e nicarágua.

belize, bolívia, brasil, colômbia, costa rica, 
equador, el salvador, guiana, guiana Francesa, 
guatemala, Honduras, méxico, nicarágua, panamá, 
peru, Venezuela

swietenia mahagoni toras, madeira serrada e folha de madeira de qualquer país 
de origem.

anguilla, antígua e barbuda, bahamas, barbados, 
ilhas cayman, colômbia, cuba, república 
dominicana, granada, guadalupe, Jamaica, 
martinica, montserrat, peru, trinidad e tobago, 
estados unidos, Venezuela 

Espécies de madeira listadas na citEs por anexo (com data de 12/08; excluindo espécies usadas para 
fins medicinais, tradicionais ou ornamentais) (continuação) 
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Strategy_Booklet.pdf (18-11-12).

nomE ciEntífico a lista aplica-sE a distribUição natUral

anExo iii: EspéciEs sUJEitas à gEstão EspEcial Em Um país

cedrela fissilis toras, madeira serrada e folha de madeira de qualquer país 
de origem.

argentina, bolívia, brasil, colômbia, costa rica, 
equador, panamá, paraguai, peru, Venezuela 

cedrela lilloi toras, madeira serrada e folha de madeira de qualquer país 
de origem.

argentina, bolívia, brasil, paraguai, peru

cedrela odorata toras, madeira serrada e folha de madeira de qualquer país 
de origem.

antígua e barbuda, argentina, barbados, belize, 
bolívia, brasil, colômbia, costa rica, cuba, 
república dominicana, equador, el salvador, guiana 
Francesa, guatemala, guiana, Haiti, Honduras, 
Jamaica, méxico, nicarágua, panamá, peru, 
suriname, Venezuela 

dalbergia retusa toras, madeira serrada e folha de madeira provenientes da 
guatemala.

costa do pacífico, do méxico ao panamá

dalbergia darienensis aplica-se aos produtos que são provenientes do panamá. 
aplica-se todas as partes e derivados, exceto produtos 
acabados embalados e prontos para comércio varejista.

colômbia, panamá

dalbergia louvelii toras, madeira serrada e folha de madeira. aplica-se aos 
artigos provenientes de qualquer país.

madagáscar

dalbergia monticola toras, madeira serrada e folha de madeira. madagáscar

dalbergia normandii toras, madeira serrada e folha de madeira. madagáscar

dalbergia purpurascens toras, madeira serrada e folha de madeira. madagáscar

dalbergia stevensonii toras, madeira serrada e folha de madeira provenientes da 
guatemala.

sul de belize, guatemala, méxico 

dalbergia xerophila toras, madeira serrada e folha de madeira. madagáscar

diospyros spp. todas as espécies de dispyros; toras, madeira serrada e 
folhas de madeira de qualquer país.

madagáscar

dipteryx panamensis todas as partes e derivados, incluindo produtos fabricados 
e acabados12 de qualquer país de origem.

nicarágua, costa rica, panamá, colômbia 
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1  incluindo materiais de construção, materiais de confecção de armários, carvão vegetal, lenha, pisos, recipientes, madeira para combustível, móveis, marcenaria, fósforos, 
painéis de aglomerado de madeira, madeira compensada, produtos de papel/celulose, telhas e folhas de madeira, entre outros produtos.

2 incluindo materiais de construção, pisos, móveis, marcenaria, madeira compensada, produtos de papel/celulose, trilhos de ferrovias, entre outros produtos.
3  incluindo móveis quarto, tacos de bilhar, construção de barcos, bobinas, caixas e caixotes, costas e cabos de escova, materiais de confecção de armários, cadeiras, baús, 

madeira compensada para decoração, instrumentos musicais, peças de instrumentos musicais e folhas de madeira entre outros produtos.
4  incluindo implementos agrícolas, materiais de construção de barcos, caixas, caixotes, recipientes, materiais de confecção de armários, esculturas, caixas de charuto, 

materiais de construção, tanoarias, pisos, madeira para combustível, móveis e componentes de móveis, marcenaria, instrumentos musicais, painéis de aglomerado de 
madeira, lápis, estacas, madeira compensada, postes, produtos de papel/celulose, ripas, telhas, artigos esportivos e brinquedos, entre outros produtos.

5 incluindo pisos, móveis, postes e madeira.
6 incluindo madeira.
7 incluindo dormentes de ferrovia.
8  incluindo costas de escovas, materiais de construção, tetos, bancadas, molduras de portas, buchas, pisos, móveis, marcenaria, molduras, cabos (por exemplo, vassouras 

e sombrinhas), painéis, molduras, madeira compensada, tacos e triângulos de bilhar, réguas, painéis de correr tipo shoji, degraus, longarinas, cabos de ferramentas, 
brinquedos, bandejas, tripés, tornearia, persianas, molduras de janelas, entre outros produtos.

9  incluindo: rolamentos e buchas, materiais de construção de barcos, costas e cabos de escova, blocos de buchas, móveis, cabeças de tacos de golfe, materiais de 
construção naval, dormentes de ferrovias, persianas, mesas, tornearia e rodas, entre outros produtos.

10 incluindo diversos produtos.
11 incluindo móveis, instrumentos musicais, madeira e folha de madeira.
12  incluindo rolamentos e buchas, proteções de barcaça e doca, artigos de construção de barco, derivados químicos, engrenagens e eixos, travessas, varas de pesca, pisos, 

móveis, construção pesada, dormentes de ferrovias, cabos de ferramentas, tornearia e folha de madeira, entre outros produtos.

observações: toras são definidas como toda a madeira bruta descascada, desalburnada ou não, ou rudemente esquadriada para processamento. madeira serrada é definida 
como madeira serrada longitudinalmente ou desbastada; normalmente ultrapassa 6 mm de espessura. madeira compensada é definida como três ou mais folhas de madeira 
coladas e pressionadas umas nas outras e geralmente disposta de modo que as granulações das camadas sucessivas fiquem em um ângulo. Folha de madeira é definida 
como camadas finas de madeira de espessura uniforme, geralmente descascadas ou cortadas para utilização em madeira compensada   e móveis, entre outros produtos.

Fontes: apHis.2006. cites i-ii-iii timber species manual (2012 update). Washington dc: u.s. department of agriculture. online em: www.aphis.usda.gov/import_export/
plants/manuals/ports/downloads/cites.pdf (18-11-12).

canadian organization for tropical education and rainforest conservation. Flora Faq sheets: almendro tree. pickering, on: coterc. online em: www.coterc.org/
documents/infosheetalmendrotree.pdf (18-11-12).

convention on international trade in endangered species of Wild Fauna and Flora (cites) website and database – www.cites.org (18-11-12).

cites 2003. review of significant trade of aquilaria malaccensis. geneva: cites. online em: www.cites.org/eng/com/pc/14/e-pc14-09-02-02-a2.pdf (18-11-12).

teck Wyn, l., t. soehartono, c.H. Keong. 2004. Framing the picture: an assessment of ramin trade in indonesia,malaysia and singapore. traffic. online em: www.traffic.org/
forestryreports/traffic_pub_forestry6.pdf (18-11-12).

chilebosque.com. 2010. araucaria aurancana. online em: www.chilebosque.cl/tree/aarau.html (18-11-12).

department for environment, Food and rural affairs (deFra), united Kingdom. 2011. cites guidance: additional guidance for timber importers and traders. Worcester: 
animal Health and Veterinary laboratories agency. online em: http://animalhealth.defra.gov.uk/about/publications/cites/guidance/gn15.pdf (18-11-12).

chen, H. K. 2006. the role of cites in combating illegal logging: current and potential. cambridge, uK: traFFic international. online em: www.profor.info/profor/sites/
profor.info/files/docs/traffic_pub_forestry.pdf  (18-11-12).
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anexo 2. proibições de extração de madeira e de exportação
Muitos países estabeleceram proibições de exportação de toras para proteger suas florestas ou para reforçar o setor 
nacional de madeira. Abaixo está uma lista não exaustiva de proibições de exportação em vigor e a abrangência de 
produtos das proibições.

Espécies de madeira listadas na citEs por anexo (com data de 12/08; excluindo espécies usadas para 
fins medicinais, tradicionais ou ornamentais) 

 país prodUto E aplicabilidadE ano dE 
promUlgação

áfrica

camarões restrições de exportação de toras para aumentar progressivamente o processamento local dos 
recursos locais. proibição de exportação que se aplica a algumas espécies de madeira de lei.

1999

costa do marfim proibição da exportação de toras não processadas. proibição de exportação de toras de espécies de 
madeira de valor elevado.

1976

gabão toras, toras serradas. 2010

gana proibição da exportação de toras. 1994

madagáscar proibição de exportação de produtos de madeira não acabados. 1975

moçambique toras de 1ª classe não podem ser exportadas; devem ser processadas internamente. 2012

nigéria proibição da exportação de toras. 1976

américas

belize proibição de extração e exportação de pau-rosa. 2012

bolívia a exportação de produtos florestais não processados está sujeita a restrições e é altamente 
regulamentada.

1996

brasil proibição de exportação de toras; moratória das exportações de mogno (swietenia macrophylla). as 
exportações de certas madeiras estão sujeitas a regras específicas e exigem autorização prévia. 

1969

canadá restrições sobre exportações de toras da colúmbia britânica. Há diversos regulamentos federais e 
provinciais sobre a exportação de toras.

1906

chile proibição da extração de araucaria araucana e Fitzroya cupressoides (ambas no anexo i da cites). 1976

colômbia Há regulamentos que restringem as exportações de toras de florestas naturais. apenas caibros de 
madeira de florestas plantadas podem ser exportados.

1997

costa rica proibição de exportação de toras, e proibição de exportação de madeira rudementemente esquadriada 
de tipos específicos.

1986
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Espécies de madeira listadas na citEs por anexo (com data de 12/08; excluindo espécies usadas para 
fins medicinais, tradicionais ou ornamentais) (continuação) 

 país prodUto E aplicabilidadE ano dE 
promUlgação

américas

equador proibição de exportação de madeira roliça, exceto em quantidades limitadas para fins científicos 
e experimentais. exportações de produtos semi-acabados são permitidas apenas quando “as 
necessidades nacionais e níveis mínimos de industrialização forem cumpridos”.

2005

guatemala exportações de toras de mais de 11 cm de diâmetro estão banidas, a menos que sejam provenientes 
de plantações. a proibição não se aplica a móveis e produtos processados feitos de madeira.

1996

guiana a política nacional de exportação de toras de 2009 introduziu as taxas de comissão de forma gradual 
para exportações de espécies chave. apenas empresas com concessões florestais têm permissão para 
exportar toras. 

2009

Honduras proibição de exportação de madeira de certas florestas, a menos que esteja em produtos acabados. 1998 

nicarágua proibição da exportação de madeira de lei preciosa. as exportações de mogno são permitidas apenas 
na forma de madeira serrada, madeira compensada ou folha de madeira. exportações de madeira 
serrada exigem uma licença.

1997

panamá proibição de exportação de toras, pedaços de tronco, madeira roliça ou madeira serrada de qualquer 
espécie de florestas naturais, bem como de madeira submersa em água. 

2002

paraguai proibição da exportação de toras. 1970

peru proibição da exportação de toras. a exportação de produtos florestais “em seu estado natural” está 
proibida, exceto quanto sejam provenientes de viveiros, plantações de florestas e se não exigirem 
processamento para consumo final. 

1972

eua proibição de exportação de madeira roliça não processada colhida em terras federais no alasca; 
proibição de exportação para toras de terras estaduais e outras terras públicas (exceto terras da Índia) 
para oeste do meridiano 100º.

1926; 1990

Venezuela proibição de exportação de toras de cinco espécies: mogno, cedro, caracolí, louro-amarelo e pau d’arco.  2001

ásia E pacífico

camboja proibição da exportação de toras. 1992

Fiji proibição da exportação de toras. 1994

indonésia proibição da exportação de toras. proibição alterada em 2009 para permitir que toras crescidas em 
plantações possam ser exportadas, devido aos rendimentos baixos do consumo interno. 

1980

laos proibição de exportação de toras, madeira roliça, madeira serrada e produtos semi-acabados  
com origem em florestas naturais.

1991

malásia cota sobre exportação de toras de sarawak e sabah; a malásia peninsular tem uma proibição total de 
exportação de toras redondas; sabah permite a exportação de apenas 40% do volume total de toras 
colhidas.

1992
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 país prodUto E aplicabilidadE ano dE 
promUlgação

ásia E pacífico

nova zelândia proibição de exportação sobre a maioria das toras, cavacos e madeira serrada de florestas naturais, 
juntamente com restrições de colheita para áreas com planos aprovados de gestão de floresta 
sustentável.

 1993

papua-nova guiné cotas sobre toras com permissão para exportar, agora substituídas por direitos aduaneiros de 
exportação de toras.

1994

Filipinas proibição de exportação de todos os produtos de exportação de madeira nativa, exceto produtos 
com valor agregado; proibição de exportação de toras para toras de florestas naturais, mas permite a 
exportação de toras de florestas de plantação.

1983

sri lanka proibição de extração de madeira. 1990

tailândia proibição de extração de madeira. 1986 

Vietnã proibição de exportação de toras; proibição de exportação de madeira serrada colhida de florestas 
naturais.

1992

Fontes: african timber organization. 2006. promoting the further processing of tropical timber in africa. african timber organization ministerial conference: proposal for 
action. online em: www.itto.int/direct/topics/topics_pdf_download/topics_id%3d8390000%26no%3d1+&cd=1&hl=en&ct=clnk&gl=us  (21-10-13).

bird, n., t. Fometé and g. birikorang. 2006. ghana’s experience in timber verification system design. VeriFor. country case study 1. online em: http://www.verifor.org/
resources/case-studies/ghana.pdf  (11-10-11).

goetzl, a., and H.c. ekström. 2007. report on the review of the us market for tropical timber products. itto. Fortieth session.7-12 de maio, 2007. online em: http://www.
itto.int/direct/topics/topics_pdf_download/topics_id=34980000&no=1&disp=inline  (11-10-11).

guyana Forestry commission. 2007. national log export policy: post consultation summary.

illegal-loging.info. 2011 sierra leone. online em: http://www.illegal-logging.info/approach.php?a_id=165#news (11-10-11).

itto. 2010. tropical timber market report. Vol 15 no. 10 de maio, 2010.

itto. 2011. tropical timber market report. Vol. 16 no. 8 de abril, 2011. online em: http://www.cfb.org.bo/downloads/itto_mis_report(Volume_16_number_8_16th_30th_
april_2011).pdf  (11-10-11).

Kim, J. 2010. recent trends in export restrictions. oecd trade policy working papers, no. 101. oecd publishing. online em: http://dx.doi.org/10.1787/5kmbjx63sl27-en 
(4-7-2012).

llewellyn, r. o. 2012. belize enacts moratorium on rosewood. mongabay. online em: http://news.mongabay.com/2012/0319-llewellyn_moratorium_rosewood.html (4-7-2012).

olfield. s. 1998. rare tropical timbers. iucn.

sesay., m. 2010. sierra leone: logging exports banned. concord times; allafrica.com. online em: http://allafrica.com/stories/201001090030.html (11-10-11).
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organiZação sistEma/ano visão gEral

bureau veritas origem e legalidade de madeira (origine et 
légalité des bois/olb em francês) (2004, 
atualizado em 2005).

Verifica a origem geográfica dos produtos da floresta e a conformidade legal da 
empresa florestal. 

certisource avaliação de legalidade para madeira legal 
verificada (2007, atualizado em 2007).

Verifica a origem e a legalidade dos produtos. o sistema é uma primeira medida 
em direção à certificação Fsc.

Keurhout sistema legal Keurhout (Validação da 
origem legal da madeira; 2004, atualizado 
em 2009).

confirma a legalidade da origem da madeira. a norma é parte do protocolo 
Keurhout. a confirmação é considerada uma primeira medida em direção à 
certificação sFm.

rainforest 
alliance

Verificação de origem legal (Vlo) 
smartWood (2007, atualizado em 2010).

Verifica se a madeira é proveniente de fontes florestais que têm direitos legais 
documentados para a colheita. o Vlo é considerado uma primeira medida em 
direção à certificação Fsc. 

Verificação da conformidade legal (Vlc) 
smartWood (2007, atualizado 2010).

Verifica se a operação de colheita cumpre as leis e regulamentos florestais 
aplicáveis e relevantes. o Vlc é considerado uma primeira medida em direção à 
certificação Fsc. 

scs global 
systems

Verificação legal Harvest tm (legal 
Harvest tm Verification, lHV) (2010).

Verifica a legalidade da origem dos produtos florestais com foco no direito legal 
da organização de colher e o sistema de cadeia de custódia. 

the soil 
association’s 
Woodmark

Verificação de origem e posse permanente 
legal (2010).

Verifica a origem legal da madeira e os direitos para extrai-la. o sistema apoia 
empresas na conquista da certificação Fsc.

Fontes: cpet, 2011; donovan, 2010; certisource, 2010; certisource, 2011; Keurhout management authority, 2009; Keurhout management authority, 2010; rainforest 
alliance, 2010 a; rainforest alliance, 2010 b; scs 2010 a; scs 2010 b; scs 2010 c; bVg 2004; bVg 2010; bVg 2009; bVg, 2010.

 anexo 3. sistemas de VeriFicação de legalidade
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1 incluindo: posse permanente legal, direitos legais e autorização para acessar e colher os recursos. 
2 conformidade com leis, regulamentos e requisitos administrativos relacionados para a gestão de florestas, mão de obra, transporte e saúde e segurança.
3 conformidade com leis e regulamentos fiscais/royalties.
4 respeito pela posse permanente legal e direitos de uso de terra e recursos que podem ser afetados pelos direitos de colheita de madeira. 
5 conformidade com leis e regulamentos de comércio e exportação. 
6 conformidade com leis e acordos internacionais incluindo cites, organização internacional do trabalho, a convenção de diversidade biológica, etc. 
* tratado parcialmente
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global x x x x x x

indonésia x x x x x x

global x x x x x x

sudeste asiático, china, república democrática do congo. x * x x x x

x x x x x x

global x x x x x

global x * x
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sobre o Wri
o Wri é uma organização global de pesquisa global que trabalha 
em estreita colaboração com líderes para transformar grandes ideias 
em ação e manter um meio ambiente saudável, oportunidades 
econômicas e o bem-estar humano.

nosso desafio
os recursos naturais são a base da oportunidade econômica e 
do bem-estar humano. Hoje, no entanto, estamos esgotando os 
recursos da terra em taxas que não são sustentáveis, colocando em 
perigo as economias e vidas das pessoas. as pessoas dependem de 
água limpa, terra fértil, florestas saudáveis e clima estável. cidades 
habitáveis e energia limpa são fundamentais para um planeta 
sustentável. devemos tratar esses desafios urgentes e globais nesta 
década.

nossa visão
prevemos um planeta justo e próspero impulsionado pela gestão 
sábia dos recursos naturais. temos a ambição de criar um mundo 
onde as ações dos governos, empresas e comunidades se juntem 
para eliminar a pobreza e manter o meio ambiente natural para todas 
as populações.

nossa abordagem
medir
começamos com dados. conduzimos pesquisa independente 
e recorremos à tecnologia mais recente para desenvolver novas 
percepções e recomendações. nossa análise rigorosa identifica 
riscos, revela oportunidades e informa estratégias inteligentes. 
concentramos nossos esforços em economias influentes e 
emergentes nas quais o futuro da sustentabilidade será determinante.

mudar
usamos nossas pesquisas para influenciar políticas 
governamentais, estratégias de negócios e ações da sociedade 
civil. testamos projetos com comunidades, empresas e agências 
governamentais para desenvolver uma base sólida de evidências. 
então, trabalhamos com parceiros para proporcionar uma mudança 
na vida das pessoas para aliviar a pobreza e fortalecer a sociedade. 
exigimos responsabilidade de nós mesmos para garantir que os 
resultados sejam audaciosos e duradouros.

escala
não pensamos pequeno. uma vez testados, trabalhamos com 
parceiros para adotar e ampliar nossos esforços regional e 
globalmente. envolvemo-nos com tomadores de decisões para 
realizar nossas ideias e elevar nosso impacto. medimos o sucesso 
através de ações governamentais e de mercado que melhoram as 
vidas das pessoas e mantêm um meio ambiente seguro.
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