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“Oportunidades e Limites do Uso de  

Supressão Vegetal Autorizada (SVA)” 
Conduzida pelo Funbio em cooperação com a ENGIE 



• A SVA é uma consequência de projetos 
de infraestrutura; 

 
• A SVA é uma fonte significativa de 

madeira legal, mas os produtos da SVA 
geralmente são desperdiçados; 
 

• A madeira de origem ilegal é mais 
competitiva. Todavia a SVA poderia 
atuar na substituição de produtos de 
fontes ilegais; 
 

• Agenda de restauração e 
reflorestamento precisa avançar no 
país; 
 

• Identificação das oportunidades e 
limites do uso de madeira de SVA com 
atores estratégicos: aspectos 
ambientais, econômicos e 
socioculturais 
 

Contexto 

 
??? 
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Metodologia da Consulta 
• Período: 9 de fevereiro de 2015 ao dia 13 de março de 2015; 

• 20 perguntas divididas nos seguintes aspectos: 

• Ambientais; 
• Econômicos; 
• Socioculturais; 
• Uso e destinação da madeira de SVA; 
• Padrões nacionais de autorização e certificação de legalidade; 
• Revisão de normas para certificação de legalidade e sustentabilidade; 
• Uso de produtos de SVA combinado à plantio e/ou manejo florestal sustentável; 
• Governança e atores sociais estratégicos 

• Perguntas objetivas + formulários abertos para considerações ‘livres’ sobre cada pergunta 

elaborada; 

• Envio da consulta para +/- 150 atores de diferentes setores da sociedade; 

• 50 respostas – 43 válidas; 

• Dificuldade na obtenção de respostas: (i) a disponibilidade de tempo e o interesse dos 

atores chave selecionados, e (ii) a complexidade da própria temática de SVA 

• Análise dos dados obtidos agrupada conforme aspectos; 



Resultados da Consulta 

texto 
Foto: Palê Zuppani 



1. O(s) uso(s) de madeira/biomassa gerada pela SVA pode(m) acarretar em algum benefício e/ou dano ambiental 
direto? 
 

2. Existe o potencial do(s) uso(s) de madeira/biomassa de SVA reduzir, ou a probabilidade de ampliar o 
desmatamento ilegal? 
 

3. Existe a possibilidade de se reduzir ou aumentar as emissões líquidas de Gases de Efeito Estufa direta ou 
indiretamente através do uso de madeira/biomassa de SVA?  
 

4. Existe a possibilidade do(s) uso(s) de madeira/biomassa de SVA acarretar(em) em algum benefício e/ou dano 
direto ou indireto à Biodiversidade?  
 

 
 
 
 

Aspectos Ambientais  

            O uso de madeira e biomassa gerado por processos de SVA pode gerar 
benefícios ou danos ao meio ambiente, a biodiversidade ou no contexto das 
mudanças climáticas? 
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Aspectos Ambientais  

“O uso de madeira/biomassa de SVA reduz a emissão de metano 

proveniente da decomposição do material, além de ser alternativa à 

queimada do material. Gera renda extra ao morador da região e pode ser 

fonte de geração de energia, substituindo o uso de combustíveis fósseis.”  

Gráfico 2: O uso de madeira e biomassa gerado por processos de SVA pode 

gerar benefícios ou danos ao meio ambiente, a biodiversidade ou no 

contexto das mudanças climáticas? 

           O uso de madeira e biomassa gerado por processos de SVA pode gerar 
benefícios ou danos ao meio ambiente, a biodiversidade ou no contexto das 
mudanças climáticas? 

“Com a atual baixa governança neste tipo de atividade, sem cuidados ou 

controles adequados, existe uma probabilidade de acarretar, direta e 

indiretamente, danos ambientais severos. Mas, se houver controles 

adequados e maior governança, então pode-se acarretar em benefícios 

ambientais.” 

 “Benefícios ambientais óbvios são os associados a dar uma melhor 

destinação para essa madeira que normalmente é queimada. Os malefícios 

óbvios são os associados à ilegalidade ao longo dessa cadeia de produção. É 

fácil uma boa ideia virar mais uma brecha nos sistemas de controle.” 
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1. O(s) uso(s) de madeira/biomassa de SVA pode(m) acarretar em algum impacto positivo e/ou negativo na 
economia da região? 
 

2. O(s) uso(s) de madeira/biomassa de SVA pode(m) acarretar em algum impacto positivo e/ou negativo na 
economia do setor florestal? 

 
 
 
 

Impactos Econômicos  

            O uso de madeira e biomassa de SVA pode gerar impactos econômicos? 2 



Impactos Econômicos 

Gráfico 3: O uso de madeira e biomassa de SVA pode gerar impactos 

econômicos? 

         O uso de madeira e biomassa de SVA pode gerar impactos econômicos? 

“Se bem estruturada, a disponibilidade dessa madeira no mercado, pode 

trazer benefícios, revigorando o mercado ou apresentando um produto 

cuja cadeia de custodia é rastreada e isso agrega valor ao produto. 

Entretanto, se a madeira for disponibilizada de qualquer maneira ou em 

grande quantidade num curto período de tempo, o mercado pode inflar e 

logo após declinar, gerando uma maior demanda, podendo até estimular 

o comércio de madeira ilegal.” 

“Caso seja confirmada a hipótese de que o uso de madeira/biomassa de 

SVA reduz o desmatamento ilegal, os impactos econômicos positivos no 

setor florestal estariam associados à redução da concorrência desleal, 

para produtores, e à garantia da origem de matéria prima, para 

consumidores de madeira/biomassa.”  
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Fatores Econômicos 

Gráfico 3: O uso de madeira e biomassa de SVA pode gerar impactos 

econômicos? 

               Existem fatores econômicos que influenciam positivamente e/ou 
negativamente a viabilidade do uso de madeira/biomassa de SVA? 
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“A cadeia de valor para utilização desses recursos precisa estar 

formada. Se for para pensar na cadeia de exploração tradicional 

(extração madeireira para fins de produção de S4S, pisos, etc..), essas 

áreas podem não ter escala e não interessar aos empresários. O uso 

alternativo, como agregar mais valor, requer investimento em mão 

de obra e capacitação, para que a cadeia de valor seja formada.” 

“A logística é um dos principais fatores. Outro fator, a falta de 

capacidade de planejamento das industrias que utilizam biomassa 

florestal. O uso e costume de utilizar matéria prima, normalmente 

ilegal, na porta da indústria  leva a desprezar  outras fontes de 

abastecimento.” 



1. Apenas um percentual da vegetação sujeita a SVA apresenta viabilidade para o uso no mercado madeireiro, 
gerando um volume expressivo de resíduos de Biomassa. Quais das seguintes opções do uso(s) de biomassa 
gerada pela SVA você julga adequadas? 
 

2. Qual destino é mais apropriado para o(s) uso(s) da biomassa escolhido anteriormente? 

Uso e destino da madeira de SVA 

                Quais são os possíveis usos de madeira e biomassa para SVA? 4 

                Qual deve ser a destinação para os Usos de Madeira e Biomassa de SVA? 5 

                Qual a melhor combinação de destinação para os Usos de Madeira e 
Biomassa de SVA? 
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Uso e destino da madeira de SVA 

Gráfico 4: Quais são os usos de madeira e biomassa para SVA? 

           Quais são os possíveis usos de 
madeira e biomassa para SVA? 

4              Qual deve ser a destinação para 
os Usos de Madeira e Biomassa de 
SVA? 
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Gráfico 5: Qual deve ser a destinação para os Usos de Madeira e Biomassa 

de SVA? 



Uso e destino da madeira de SVA 
                Qual a melhor combinação de destinação para os Usos de Madeira e 
Biomassa de SVA? 

“A destinação da madeira é custo intrínseco do 

empreendimento, portanto, se bem estruturado 

qualquer opção de destino é viável.” 

 “Preferencialmente, o uso deve ser direcionado ao 

mercado nacional, suprindo a alta demanda 

interna e reduzindo os impactos ambientais 

associados ao transporte.” 

Gráfico 6: Combinação de destinação para os Usos de Madeira e Biomassa de SVA. 
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Impactos Socioculturais 

Gráfico 7: O uso de SVA pode acarretar em impactos nas relações sociais e 

culturais das comunidades locais? 

              O processamento e o(s) uso(s) de madeira de SVA pode(m) acarretar em 
algum impacto positivo e/ou negativo nas relações sociais e culturais das 
comunidades locais? 
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“Ambos. Podem gerar empregos e divisas, por um lado, mas podem trazer 

pressões e problemas sociais por outro, principalmente durante a 

operação. É evidente também que se deve considerar o que será feita da 

área após a supressão, já que isto causará impactos sociais no longo 

prazo.” 

“As comunidades locais podem ser alijadas do processo que ocorre em 

seus territórios ampliando os conflitos que já ocorrem com a construção de 

hidroelétricas na Amazônia. Um processo de salvaguardas para a inclusão 

das comunidades é fundamental. Semelhante aos processos de 

deslocamento de populações. O sistema de SVA será mais palatável caso as 

condições de informação qualificada, consentimento prévio, consulta e 

outras salvaguardas façam parte do projeto.” 



1. O cumprimento dos padrões nacionais de autorização de supressão vegetal, controles de transporte e 
comercialização de produtos florestais, (como DOF ou equivalente) são suficientes para uma comercialização 
transparente de madeira/biomassa oriunda de SVA? 
 

2. As certificações de verificação da legalidade da supressão, transporte, beneficiamento e comercialização dos 
processos de licenciamento de produtos florestais (a exemplo do “Madeira Controlada PEFC, Madeira 
Controlada FSC, Promove Carvão Sustentável, Produto Certificado pelo Legal Source” etc.) são suficientes para 
uma comercialização transparente de madeira/biomassa oriunda de SVA? 

Padrões Nacionais de Autorização e 
Processos Certificatórios 

                O cumprimento dos padrões nacionais de autorização ou certificação 
são suficientes para uma comercialização transparente de SVA? 
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Padrões Nacionais de Autorização e 
Processos Certificatórios 

Gráfico 8: O cumprimento dos padrões nacionais de autorização ou 
certificação são suficientes para uma comercialização transparente de SVA? 

    O cumprimento dos padrões nacionais de autorização ou certificação são 
suficientes para uma comercialização transparente de SVA? 
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“The question is whether such certification is worth the cost. Would markets 

effectively restrict access without such certifications? This has not been the 

case in Brazil.” 

“O DOF e os demais sistemas oficiais de controle do transporte e comércio de 

madeira não são suficientes para garantir a rastreabilidade de produção. Ou 

seja, é temerário, mas estes sistemas podem incentivar um aumento na 

fraude de uso de matérias primas florestais diante da justificativa de SVA.” 

“1.  É necessário um marco legal para uso de biomassa de ASV. Por ex. tem 

duplicidades de conceitos ligados a reposição florestal, mitigação dos 

impactos e compensação ambiental.  2.  Deve estabelecer critérios claros de 

transparência, auditoria e de rastreabilidade do material.” 



Revisão das normas para certificação de SVA 

Gráfico 9: As normas vigentes devem ser revisadas para a certificação da 

SVA? 

              Os padrões de sustentabilidade vigentes nos standards do FSC ou PEFC 
não permitem a certificação de madeira de conversão florestal. As normas 
vigentes deveriam ser revisadas para contemplar a possibilidade de certificação 
dessa madeira/biomassa?    
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“This would be extremely controversial for certification bodies to permit, but it 

could make a difference if adequate safeguards are introduced.” 

 

“Acredito ser desnecessário. Exploração como parte de um processo de 

desmatamento não precisa desse tipo de controle - somente a garantia da 

origem da madeira deve bastar” 

 

“FSC and PEFC are to encourage sustainable forest management, not for 

conversion of forests to other uses.” 



1. A combinação do uso de madeira/biomassa da SVA com reflorestamento em áreas degradadas pode ampliar os 
benefícios ou danos nas áreas ambientais, econômicos e sociais? 
 

2. A combinação do uso de madeira/biomassa da SVA com o manejo sustentável no entorno do empreendimento 
pode ampliar os benefícios ou danos nas áreas ambientais, econômicos e sociais?     

Uso de SVA combinando a manejo florestal 
sustentável e reflorestamento 

                A combinação de SVA com reflorestamento e manejo florestal pode 
ampliar os benefícios ou danos da iniciativa? 
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Gráfico 10: As normas vigentes devem ser revisadas para a certificação da 

SVA? 

               A combinação de SVA com reflorestamento e manejo florestal pode 
ampliar os benefícios ou danos da iniciativa? 
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AMPLIAR sem dúvida, não, mas pode mitigar. Ou seja, uma área de SVA pode 

ser autorizada desde que haja cumprimento do código (RL e APP) e/ou manejo 

florestal. Se a SVA puder ser usada, quando inevitável, para conservar florestas 

adjacentes de alguma forma, pode tanto ser uma excelente alternativa de 

cumprimento do código florestal quanto de diminuir seus impactos inerentes. 

“Considerando um termo mais genérico como "revegetação", pois nem todas 

as regiões do Brasil são florestais, eu acredito que o uso da biomassa pode 

facilitar a recomposição da camada orgânica do solo e acelerar a recuperação 

de áreas degradadas.” 

“A combinação é muito oportuna. Dar uso econômico no médio prazo (de único 

ciclo) em áreas já suprimidas combinado com a recomposição florestal é o 

melhor modelo de otimização destas áreas.” 

Uso de SVA combinado a manejo florestal 
sustentável e reflorestamento 



1. O uso de madeira e biomassa de SVA, possivelmente integrado ao desenvolvimento de iniciativas de 
reflorestamento e de manejo florestal sustentável pode influenciar a governança das áreas diretamente 
afetadas? 
 

2. Quais os principais atores sociais relevantes para o planejamento e a realização de iniciativas de uso de madeira 
de SVA com possível integração das atividades de reflorestamento e de manejo florestal sustentável?   
 

3. Quais as oportunidades e mecanismos de controle e participação social a serem observados no planejamento e 
na realização de iniciativas de uso de madeira de SVA com possível integração de atividades de reflorestamento 
e de manejo florestal sustentável?  

Governança e atores sociais estratégicos 

                 O uso de SVA com reflorestamento e manejo florestal sustentável pode 
influenciar a governança das áreas diretamente afetadas? 
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Governança e atores sociais estratégicos 

Gráfico 10: As normas vigentes devem ser revisadas para a certificação da 

SVA? 

                O uso de SVA com reflorestamento e manejo florestal sustentável pode 
influenciar a governança das áreas diretamente afetadas? 
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“(...)De toda forma, pelo que entendi, me parece ser os moradores do entorno do 

empreendimento e, sem sombra de dúvida, representantes dos outros elos do 

MERCADO, que possam garantir processamento/compra/escoamento dos produtos 

do reflorestamento e do manejo. Sem a cadeia de valor representada, na sua 

totalidade, os moradores locais podem não ver benefícios concretos pelas atividades 

fomentadas” 

“It all depends on the type of enterprise that is established, and the capacity for 

local governance. If only large-scale businesses are involved it may impact negatively 

on an inclusive arrangement for forest land governance.” 



Rota de 
Resultados 



Foto: Palê Zuppani 

Considerações Finais 

• O risco de contaminar a cadeias de produto de SVA com 
mercadoria de origem ilegal deve ser mitigado no desenho e no 
controle das soluções. Procedimentos de controle com integridade 
que se ajustam à realidade operacional e econômica dessas 
iniciativas são necessárias; 

 
• O estabelecimento de cadeias de valor viáveis depende do acesso 

a mercados que premiam os produtos com base nos seus 
diferenciais de legalidade e sustentabilidade, fato que requer 
padrões de certificação adequados; 

 
• A integração territorial e industrial é capaz de fomentar atividades 

de reflorestamento e manejo florestal e assim perpetuar os 
benefícios do uso dos produtos oriundos da SVA; 

 
• A necessidade de promover uma evolução da governança, da 

infraestrutura e das condições logísticas locais representa uma 
barreira inicial, mas favorece projetos florestais de longo prazo; 
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Considerações Finais 

•  A escassez de capital pode ser contornada com acesso a 
instrumentos de fomento ao desenvolvimento econômico, de 
mitigação das mudanças climáticas ou de conservação e 
recomposição florestal.  



Projeto K – Conhecimento para Ação 
Uma iniciativa das redes de Fundos Ambientais da América Latina e Caribe (RedLAC) e África (CAFÉ) para promover a inovação em mecanismos de 
financeiros para conservação e troca de experiências. O projeto é financiado pelo Fundo Francês para o Meio Ambiente Global (FFEM), a 
Fundação MAVA e o Fundo Global para o Meio Ambiente (GEF) e gerenciado pelo Fundo Brasileiro para Biodiversidade (Funbio). 

ENGIE e Funbio no âmbito de 
sua parceria já existente, 

submeteram uma proposta e 
foram selecionados para a Fase 1  

Fase 1 -> desenvolver um 
estudo de viabilidade 

mínima 

Fase 2 -> implementação de 
um piloto 

Estudo de viabilidade 
econômica, financeira, 

regulatória e sociocultural 
com foco no piloto de Jirau 

Desenvolvimento do estudo 
Abril a Setembro 2016 

Aplicação  Fase 2 out/2016: 
implementação piloto de 

jan/2017 a dez/2017 



Anna Gomes 
Gerente do projeto 
 
anna.gomes@funbio.org.br 
www.funbio.org.br 
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