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CUSTOS NO MANEJO FLORESTAL: UM CASO NA REGIÃO AMAZÔNICA
Resumo
O manejo florestal enquadra-se no conceito de desenvolvimento sustentável por utilizar os
recursos sem prejudicar o meio ambiente. A presente pesquisa objetiva identificar os custos
do manejo florestal como uma forma de preservar a floresta Amazônica, para mensurar as
vantagens econômicas e ambientais para os empresários, em cumprindo à lei do Novo Código
Florestal. Mas, os empresários rurais não eram instruídos sobre informações de custos
ambientais. O delineamento é o estudo de caso, em Rondônia, e caracteriza-se como pesquisa
de campo e documental. As técnicas adotadas foram entrevistas e análise documental.
Percebe-se que há preocupação por parte dos empresários quanto às normas, principalmente
as ambientais. As razões para manejar a floresta foram de acordo com a teoria: Conservação
da floresta; Respeito à lei; Continuidade da produção; Conservação da floresta e
Rentabilidade.
Resumo Expandido
O manejo florestal enquadra-se no conceito de desenvolvimento sustentável por utilizar os
recursos sem prejudicar o meio ambiente. A presente pesquisa objetiva identificar os custos
do manejo florestal como uma forma de preservar a floresta Amazônica, para mensurar as
vantagens econômicas e ambientais para os empresários, em cumprindo à lei do Novo Código
Florestal. Mas, os empresários rurais não eram instruídos sobre informações de custos
ambientais. O delineamento é o estudo de caso, em Rondônia, e caracteriza-se como pesquisa
de campo e documental. As técnicas adotadas foram entrevistas e análise documental.
Destaca-se que há preocupação por parte dos empresários quanto às normas, principalmente
as ambientais. As razões para manejar a floresta foram de acordo com a teoria: Conservação
da floresta; Respeito à lei; Continuidade da produção; Conservação da floresta e
Rentabilidade. Nos últimos tempos tem ocorrido uma série de desastres naturais e ambientais,
bem como o desgaste do modelo econômico criado pelo homem desde o início da Revolução
Industrial, século XVIII. Por outro lado temos o aumento da população e do consumo, sendo
necessária a criação de um novo modelo de desenvolvimento econômico, que não agrida tanto
o meio ambiente. Uma das soluções propostas é o desenvolvimento sustentável, e o manejo
florestal se enquadra nesse modelo, como forma de diminuir os impactos ambientais e
aumentar a lucratividade. Pelos dados coletados percebe-se preocupação por parte dos
empresários quanto às normas e leis, principalmente ambientais, bem como o Código
Florestal. As razões para manejar a floresta foram: Conservação da floresta; Respeito à lei;
Continuidade da produção; Conservação da floresta; e Rentabilidade, segundo a teoria de
Roth at al. (2009). Percebe-se que os dois proprietários rurais não possuíam conhecimentos

de custos, nem os custos do manejo florestal e que seus contadores também não os informam,
fazendo com que a contabilidade atenda somente o fisco. Demonstrou-se conhecimento sobre
a importância da Floresta Amazônica em suas propriedades e a preocupação em atender as
novas exigências legais do Novo Código Florestal. Também sabiam que o manejo
proporciona menor desperdício de madeira, como visto em Barreto et al. (1998). Porém, o
proprietário B acredita que o manejo florestal não é importante para ele no momento. Em
ambos os casos os empresários rurais reclamaram do excesso da burocracia, como descrito no
quadro 5, segundo Roth et al. (2009) e dos elevados gastos para implantação do projeto de
manejo. Com base no ensino de Yin (2010) de que a generalização dos estudos de caso é
analítica, teórica e não de frequências, e de acordo com os casos estudados, acredita-se que a
realidade analisada é comum nas demais propriedades rurais de mesmo porte. O objetivo foi
identificar os custos do manejo florestal, como uma forma de preservar a Floresta Amazônica,
utilizando a contabilidade ambiental e de custos para mensurar as vantagens econômicas e
ambientais para os empresários rurais, em cumprindo à lei do Novo Código Florestal.
Constatou-se que o custo do manejo florestal foi de R$ 1.649.919,39, em 2011, utilizando o
sistema de custos por absorção. O setor que provocou maior custo direto foi à serraria
consumindo R$ 469.462,17 (77%) e dos custos indiretos foi o de transporte R$ 521.726,76
(50%). Concluiu-se que os empresários rurais entrevistados não eram informados pelo seu
contador sobre a contabilidade de custo ou ambiental, embora conhecessem a importância da
floresta e que o manejo florestal proporciona maior rentabilidade em relação ao modelo
convencional, a burocracia e o baixo preço da madeira tem dificultado sua realização. Por
esse motivo é de suma importância à utilização e acompanhamento de sistemas de custos no
manejo florestal para medir a eficiência do seu uso dos recursos e sua apropriação de forma a
contribuir para melhoria da qualidade desse serviço. Devido à limitação do tempo não foram
apurados os custos da criação do gado, recomenda-se que seja feita uma comparação entre os
custos com a criação do gado e o manejo florestal. Recomenda-se, ainda, um levantamento
dos custos dos produtos não madeireiros. Outra sugestão é expandir a amostra com outros
casos e unidades de análises. O estudo é de interesse e, portanto, com contribuição de ordem
prática tanto para os empresários rurais, gestores, quanto para os contadores no sentindo de
produzir informações úteis para a tomada de decisões, bem como discussões sobre a produção
da informação dos custos ambientais no agronegócio, especialmente do pequeno produtor.
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