


Mapa das Florestas Intactas no Mundo



AMAZÔNIA

Maior Floresta Tropical do Planeta

Concentra Maior Biodiversidade do Mundo

17% da água doce disponível

15.000 rios

60% do Território Brasileiro – 20 Milhões habitantes

Imenso Campo Inexplorado de Pesquisas



Mudanças Climáticas

Brasil é o 4° maior emissor de Gases de Efeito Estufa 
(GEE) do mundo;

75% das suas emissões são provenientes do 
desmatamento e da conversão de sólo, especialmente da 
Amazônia.



Principais Vetores de Desmatamento

Extração Ilegal de Madeira

Pecuária

Soja

Mineração/Carvão



Madeira e Desmatamento

Cerca de 17% da floresta desmatada

8 Milhões de árvores por ano são extraídas

60 a 80% da madeira é ilegal



Mercado Consumidor

64% Madeira extraída = consumo Brasil

15% Estado SP 

27% Outros Estado Sul – Sudeste.

1/3 CONSUMO SETOR PÚBLICO



Categorias de Madeira

↓ ↓ ↓
Ilegal                                  Legal   Certificada

(DOF/NF/AF)*

↓ ↓ ↓ ↓
80% da madeira    Manejo Desmate FSC/Cerflor

(desmate e corte seletivo ilegais)

*Indícios de Legalidade da Madeira: documentos como DOF (Documento de
Origem Florestal), NF (Nota Fiscal), AF (Cópia Autenticada do Alvará de 
Funcionamento do Fornecedor de Madeira) 



Modelos de Consumo

• Predatório

• Responsável

• Sustentável

• Ilegal (madeira de desmate e 
corte seletivo ilegal ou manejo 
irregular)

• Legal (desmate e manejo 
autorizados/regulares)

• Certificado (madeira 
FSC/Cerflor) ou Manejo Legal



Rede de colaboração entre atores públicos e privados 
empenhados em construir um modelo de consumo e a 
produção sustentável de madeira.



A Rede é coordenada pelo Centro de Estudos em 
Sustentabilidade (CES) e pelo Centro de Estudos em 
Administração Pública e Governo (CEAPG), da Escola de 
Administração de Empresas da Fundação Getulio 
Vargas (FGV-EAESP) .



Associação Nacional de Órgãos Municipais de 
Meio Ambiente (ANAMMA) 
Amata Brasil

Greenpeace Brasil 

Grupo de Produtores Florestais Certificados 

da Amazônia (PFCA) 
Grupo de Trabalho Amazônico (GTA) 
ICLEI – Governos Locais pela 

Sustentabilidade

Ministério do Meio Ambiente 

WWF Brasil



Cidade Amiga da Cidade Amiga da AmazôniaAmazônia::
Seu objetivo é criar procedimentos para a compra de madeira
nativa de origem legal e fomentar o consumo de madeira
certificada. 

Estado Amigo da Estado Amigo da AmazôniaAmazônia::
Além de trabalhar na criação de procedimentos para a 
compra responsável de madeira, dá suporte para a criação
de uma política estadual de fiscalização e controle do 
tráfego e da comercialização de madeira dentro dos 
territórios estaduais.

Cada um opera por adesão voluntária e tem diferentes 

fases e níveis de implementação. 



Resultados 

38 Cidades Amigas da Amazônia   (escolhidas estrategicamente)

6 capitais (São Paulo, Porto Alegre, Salvador,Recife, fortaleza e 
Manaus)

20 GTs constituídos

15 Decretos publicados

3 Estados Amigos da Amazônia (São Paulo, Bahia, Minas Gerais)



Contato e prospecção de atores relevantes a serem inseridos 
nos esforços da Rede.

Fórum Anual da RAA para apresentação dos resultados.

Prêmio “Melhor Amigo da Amazônia” – categorias: público 

e privado – para difusão de bons exemplos no campo da 

proteção da floresta amazônica.



Três oficinas por ano para profissionais das áreas de compras de 
empresas, cidades, e estados membros, profissionais de empresas 
fornecedoras de produtos ou serviços que envolvam o uso de madeira, 
arquitetos e engenheiros.

Debriefing para governos que participarem dos workshops de 
capacitação e contratarem outros produtos de capacitação. O objetivo 
é apresentar um balanço dos avanços que foram feitos em direção à 
adoção de uma política de compras sustentáveis de madeira e seus
produtos e indicar quais podem ser os próximos passos. Essa 
devolutiva é realizada sob demanda.



Website - principal ferramenta de comunicação e 
disseminação das diretrizes, atividades e informações sobre a 
rede, seus objetivos e realizações.

Boletim eletrônico (newsletter) - conterá as principais 
notícias geradas pela rede a cada dois meses. Servirá para seus 
integrantes divulgarem ações e conquistas.



Publicação de Guia para uso de Madeira na Construção Civil.

Levantamento de produtos florestais sustentáveis (a serem 
incluídos na ferramenta do Catálogo Sustentável, desenvolvido pelo 
GVces).

Publicação de casos de sucesso de envolvidos nas oficinas de 
trabalho, nos sites do Catálogo Sustentável do GVces e da Rede 
Amigos da Amazônia.

Publicação das lições aprendidas no âmbito do Grupo Técnico, o 
que inclui principais barreiras e soluções encontradas por governos e 
empresas na implementação de políticas e práticas de compras 
sustentáveis  de madeira e seus derivados.

Desenvolvimento e manutenção de um banco de melhores práticas.



SEJA AMIGO DA AMAZÔNIA!SEJA AMIGO DA AMAZÔNIA!

www.fgv.br/ces/raawww.fgv.br/ces/raa

(11) 3281(11) 3281--36703670
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