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RESUMO

Este trabalho apresenta os resultados da aplicação de questionário estruturado e de
ferramentas de modelagem de processo (AS-IS e TO-BE), visando a identificação de
oportunidades de melhorias no subprocesso de valoração econômica, integrante do
processo de anuência para a autorização de supressão de vegetação (ASV), no
interior de unidades de conservação (UC) federais, no contexto do licenciamento
ambiental de empreendimentos que as afetam, quando previstos na legislação e no
Plano de Manejo. As ferramentas utilizadas se mostraram bastante úteis na
identificação de gargalos, lacunas e interações humanas e externas desnecessárias
na condução do processo, bem como de etapas e procedimentos em que a
metodologia encontra-se consolidada. A partir dos resultados do questionário e do
mapeamento AS-IS, foi realizada a construção coletiva com a equipe técnica da
Coordenação Geral de Avaliação de Impactos - CGIMP, de um nova modelagem (TOBE) e de uma proposta de manualização do subprocesso (TO-DO), na forma da
inclusão das etapas e procedimentos detalhados, na foram de anexos da Instrução
Normativa ICMBio nº 01/2018. A manualização do subprocesso de valoração
econômica da vegetação, incluindo melhorias procedimentais que permitirão maior
rigor na cobrança dos produtos madeireiros e não madeireiros, mostrou-se potencial
para o aumento da arrecadação do ICMBio, podendo contribuir também para a
conservação da vegetação em UC afetadas, nos casos em que a valoração configure
impedimento econômico à supressão da vegetação, além de permitir maior celeridade
e reduzir o nível de subjetividade das análises técnicas do processo de ASV.

Palavras chaves: valoração econômica; mapeamento de processos; unidade de
conservação; supressão de vegetação; produtos madeireiros e não madeireiros.
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1. INTRODUÇÃO

1.1

Tema

A valoração econômica para fins de indenização da vegetação ao
Instituto Chico Mendes de Conservação da Biodiversidade – ICMBio, nos casos
de autorização para a supressão de vegetação (ASV) no interior de unidades
de conservação federal para a instalação e operação de empreendimentos
sujeitos ao licenciamento ambiental, previstos na legislação e no Plano de
Manejo da unidade, está respaldada na Instrução Normativa ICMBio nº 1/2018,
de 15 de janeiro de 2018 (IN ICMBio 01/2018).
De acordo com SANT’ANNA & NOGUEIRA (2016), a valoração de uma
floresta é um aspecto bastante complexo, pois envolve diversas formas de uso
e valores que ela pode assumir no futuro. Podendo ser usada para recreação,
pesquisa e aprendizado, além de nos proporcionar serviços, como: assegurar
o abastecimento de água por meio da preservação de bacias hídricas e lençóis
freáticos; fornecer meios de subsistência aos povos que residem em suas
proximidades; insumos para a produção de medicamentos e cosméticos;
madeira para a produção de móveis, carvão, papel, construção de edifícios e
outros; regular o clima global mediante o sequestro de carbono; conservar a
biodiversidade; e proteger o solo contra erosões conservando destarte sua
fertilidade.
Os mesmos autores citam, ainda, que o processo de valoração do meio
ambiente é dificultado por fatores como a falta de mercado para certos bens e
serviços florestais,a divergência entre os beneficiados e os que pagam pela
manutenção da floresta e a incerteza. Outro obstáculo é a atribuição de valores
monetários a todos os bens e serviços oferecidos pela floresta, afinal, existem
aspectos de qualidade ambiental e sistemas naturais (ecossistemas) que são
importantes para a sociedade, mas que não podem ser prontamente valorados
em termos econômicos.
Segundo o projeto The Economics of Ecossistem and Biodiversity
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(TEEB, 2011), a falta de valor de mercado para os serviços ecossistêmicos,
produz um negligenciamento ou uma subvalorização dos benefícios,
geralmente de natureza pública, por eles geradosnos processos de tomada de
decisão pelos gestores públicos.
No caso específico do ICMBio, a valoração da vegetação para fins de
indenização, foi simplificada à valoração dos produtos florestais madeireiros
(PFM) e não madeireiros (PFNM), tendo em vista as limitações metodológicas
e a dificuldade de se valorar outros produtos e serviços providos pela floresta e
com o objetivo de garantir maior segurança jurídica ao processo.
O ICMBio utiliza como referência para a valoração econômica da
vegetação, o Manual de Valoração Econômica de Florestas Nacionais
(NOGUEIRA & RODRIGUES, 2007) e o Termo de Referência para Elaboração
de Inventário e Valoração de Produtos Não Madeireiros em Florestas Nacionais
(ICMBIO, 2012), que consideram apenas o valor de uso direto da floresta
(exclusivamente produtos florestais madeireiros e não madeireiros), que são
relativamente fáceis de valorar se comparados a outros valores e usos que a
floresta pode assumir, como seu valor de uso indireto, que engloba as funções
ecológicas da floresta (climática, sumidouro de CO2, produção de O2, habitats,
etc.), além de seu valor de herança e de existência.
A valoração econômica atualmente exigida pelo ICMBio atende apenas
parcialmente ao princípio do valor econômico total, que estabelece que o valor
de um recurso ambiental pode ser obtido pela soma dos bens e serviços por
ele fornecidos, independentemente de seus benefícios receberem preços de
mercado; e na ausência desses preços, técnicas conhecidas como valoração
ambiental são aplicadas para conferir valores monetários a tais benefícios, de
forma a impedir que a supressão desses bens e serviços, seja tratada como de
“custo zero” (MEDEIROS et al, 2011). Havendo bastante espaço para avanços
e aperfeiçoamentos do subprocesso de valoração econômica da vegetação,
integrante do processo de anuência para a autorização de supressão de
vegetação em UC federais.
A modelagem de processos de negócios (BPM), constitui-se em
ferramenta poderosa na identificação de gargalos, lacunas e interações
humanas e externas, sobreposições de atuação (retrabalho), bem como de
oportunidades de melhoria na condução de processos deste tipo (PAVANI-
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JÚNIOR & SCULCUGLIA, 2011).
No presente estudo foram aplicadas ferramentas de modelagem de
processos de forma a se obter um melhor entendimento e uma representação
gráfica inteligível do subprocesso de valoração econômica (AS-IS), bem como
a identificação de oportunidades de melhorias do subprocesso (TO-BE) e
apresentação de proposta de manualização (TO-DO).

1.2

Unidade de Aplicação

De acordo com a IN ICMBio Nº 01/2018, cabe à Diretoria de Pesquisa,
Avaliação e Monitoramento da Biodiversidade – DIBIO, designar equipe para
análise e manifestação ao órgão licenciador em casos de licenciamento federal;
e à Coordenação Regionala qual a unidade de conservação estiver vinculada,
designar equipe para análise e manifestação ao órgão licenciador em casos de
licenciamento estadual ou municipal. Sendo a análise da solicitação de
anuência para ASV, parte integrante da manifestação do ICMBio no
licenciamento ambiental de empreendimentos no interior de unidades de
conservação federal.
No âmbito da DIBIO, foco do presente estudo, a análise da solicitação de
anuência para supressão de vegetação e consequentemente da proposta de
valoração econômica apresentada pelo empreendedor é feita pela Divisão
Técnica de Manifestação para o Licenciamento Ambiental - DMA da
Coordenação Geral de Impacto Ambiental – CGIMP, em geral precedida por
parecer de vistoria técnica realizada pela unidade de conservação afetada.
A DMA/CGIMP constitui-se numa instância técnica, cuja atuação baseiase nas normativas específicas, nos instrumentos de gestão da unidade e nos
estudos e informações técnicas presentes no processo administrativo em
análise, no caso específico, principalmente o Inventário Florestal e
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Florístico e o Plano de Supressão, que engloba o valor estimado de indenização
da floresta a ser suprimida ou proposta de valoração econômica, apresentados
pelo empreendedor.
Recentemente a DIBIO/CGIMP tem evidado esforços no sentido de dar
maior

celeridade

e

reduzir

o

nível

de

subjetividade

das

análises

técnicas,estando em implementação o Programa de Melhoria de Gestão na
Avaliação de Impactos em UC Federais (ICMBio, 2018), incluindo a utilização
e desenvolvimentode sistemas informatizados (Microgerenciamento dos
Processos, Protocolo de Avaliação de Impactos Ambientais e Automatização
do Processo de Análise), a capacitação de servidores, a revisão e
aperfeiçoamento de normas, além de outros, sendo a presente iniciativa parte
integrante desse esforço.

1.3

Justificativa
O processo de anuência para ASV de forma ampla e notadamente a

temática do inventário florestal e florístico, o rito processual e a definição de
condições gerais para a supressão de vegetação, foi alvo de normatização
detalhada através da IN ICMBio nº 01/2018 e vem sendo constante
aperfeiçoada, a exemplo da edição das IN ICMBio nº 04/2018 e 07/2019.
Enquanto que o subprocesso - valoração econômica - evoluiu pouco ao longo
do tempo, sendo utilizado até hoje como referência, o Manual de Valoração
Econômica de Florestas Nacionais (NOGUEIRA & RODRIGUES, 2007),
editado pelo IBAMA e que não contempla todas as categorias de unidades de
conservação. O último aperfeiçoamento no subprocesso foi a elaboração do
Termo de Referência para Elaboração de Inventário e Valoração de Produtos
Não Madeireiros em Florestas Nacionais (ICMBio, 2012), que também foi
focado apenas nas Florestais Nacionais e implementado há cerca de oito anos
atrás.
Tal situação tem levado a certo “desconforto institucional”, não reflete a
evolução que a temática da valoração econômica passou nos últimos anos,
além de ser alvo de questionamentos, o fato do ICMBio utilizar como referência,
Manual de Valoração editado por outra instituição e que não contempla todas
as categorias de unidades de conservação.
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Outra dificuldade comumente verificada é a falta de servidores
habilitados para a realização das vistorias de campo e análise do inventário
florestal e da proposta de valoração econômica, que leva à falta de
padronização e demora na realização das análises pelas UC, sendo esta uma
questão sensível por se tratar de processo que envolve arrecadação e que tem
prazos estabelecidos na legislação.
Esse panorama motivou iniciativa em curso na CGIMP/DMA, em busca
de melhorias na condução do subprocesso de valoração econômica e o
presente trabalho se propõe a contribuir nesta discussão.

1.4

Objetivos

Objetivo geral: contribuir para a melhoria do subprocesso de valoração
econômica, através do mapeamento (AS-IS), da identificação de gargalos e da
proposição de uma nova modelagem (TO-BE) e da manualização do
subprocesso (TO-DO).

Objetivos específicos:
- Identificar gargalos para a padronização da apresentação e análise das
propostas de valoração econômica;
- Identificar oportunidades de melhorias na condução do subprocesso de
valoração econômica;
- elaborar proposta de fluxo de processo, incluindos as melhorias
identificadas.
- Identificar oportunidades para a manualização do subprocesso de valoração
econômica.
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2. METODOLOGIA DE REALIZAÇÃO DA PRÁTICA

Considerando que o subprocesso valoração econômica é parte
integrante do processo administrativo mais amplo - anuência para ASV em UC
federais - não foi realizada uma análise ponta a ponta do processo, mas focada
apenas no subprocesso.
A metodologia de trabalho consistiu na aplicação à distância de
questionário estruturado a técnicos das unidades que analisaram o maior
número de processos de valoração econômica, no último ano, a saber: a)
Divisão de Manifestação para o Licenciamento Ambiental – DMA/CGIMP; b)
Núcleo de Gestão Integrada – NGI Carajás; c) Núcleo de Gestão Integrada –
NGI Trombetas; e d) Coordenação Regional em Santarém – CR3. Bem como
na experiência de atuação profissional do autor por 10 meses na CGIMP/DMA,
com atuação na análise de cerca de 13 processos de valoração econômica, 3
vistorias técnicas de campo de inventários florestais e como instrutor no Curso
de Manifestação para o Licenciamento Ambiental, tendo ministrado a aula
Anuência para Autorização para a Supressão de Vegetação; além da
participação na Oficina de Construção do Termo de Referência para Inventários
Florestais da Flona do Tapirapé-Aquiri.
A aplicação do questionário teve como objetivo, gerar subsídios para o
mapeamento e propor melhorias no subprocesso valoração econômica
integrante do processo anuência para autorização de supressão de vegetação,
conduzido pela DIBIO/CGIMP/DMA e Unidades de Conservação, no âmbito do
licenciamento ambiental de empreendimentos no interior de UC federais.
O questionário (Apêndice A) foi elaborado com base na IN ICMBio nº
01/2018, que estabelece os procedimentos para concessão de anuência para
a autorização de supressão no interior de UC federais para atividades sujeitas
ao licenciamento ambiental; em especial no Manual de Valoração Econômica
de Florestas Nacionais e no Termo de Referência para Elaboração de
Inventário e Valoração de Produtos não madeireiros em Florestas Nacionais,
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citados na IN como referências para a elaboração da proposta de valoração a
ser apresentada pelo empreendedor. E foi respondido com base nos
procedimentos normalmente empregados pela Unidade na análise dos
processos de solicitação de anuência para emissão de ASV, em especial das
propostas

de

valoração

dos

PFM

e

PFNM,

apresentadas

pelos

Empreendedores.
A aplicação do questionário às unidades com maior atuação no
subprocesso, teve como objetivos: (a) avaliar se as diretrizes técnicas
constantes do Manual de Valoração e do Termo de Referência, estavam
sendodevidamente observadas na análise das propostas de valoração
apresentadas; (b) verificar se ao menos essas unidades dispunham de pessoal
com capacidade técnica para realização da análise; (c) identificar os principais
gargalos e lacunas de conhecimento para uma adequada análise das propostas
de valoração pelas unidades; (d) identificar eventuais falhas e lacunas no
Manual de Valoração e no Termo de Referência, que tanto dificultam a análise,
como permitem brechas na elaboração da proposta de valoração pelo
empreendedor.
Os resultados da aplicação do questionário foram analisados de forma a
obter-se o percentual de respostas afirmativas (sim) e negativas (não) a cada
quesito formulado, bem como a sistematização das observações e justificativas
para a resposta aos quesitos, buscando identificar padrões de respostas entre
os entrevistados e verificar o nível de internalização e domínio da metodologia
proposta pelo Manual de Valoração Econômicae o Termo de Referência para
Não Madeireiros, pela equipe técnica que atua na análise dos processos de
valoração.
A elaboração do mapeamento AS-IS baseou-se na experiência de
atuação do autor com o tema e na consulta a dois técnicos da CGIMP,
responsáveis pelo acompanhamento processual da Coordenação, no contexto
do Microgerenciamento dos Processos, integrante do Programa de Melhoria de
Gestão na Avaliação de Impactos em UC Federais, de forma a se obter o
mapeamento mais fidedigno possível.
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A notação utilizada foi a Business Process Management Notation
(BPMN), que permite cruzar as unidades organizacionais de modo a facilitar a
visualização dos handoffs, sendo utilizado para modelagem o software gratuito
Bizagi Process Modeler.
Posteriormente o mapeamento AS-IS foi submetido à equipe da CGIMP
para validação e contribuições, por meio de reunião presencial, com
participação de todo o corpo técnico da CGIMP, conforme imagens constantes
do Apêndice 1).
Visando subsidir as discussões da reunião presencial foi previamente
elaborada apresentação, utilizando-se o programa powerpoint (Apêndice C),
contendo o resumo dos resultados do questionário, bem como os gargalos e
oportunidades de melhorias identificadas no mapeamento do subprocesso de
valoração econômica. Durante a discussão do mapeamento AS-IS foi aplicada
a “técnica dos 8 gatilhos”, sendo identificado: o (relativo) grande número de
interações humanas e externas envolvidas no processo; a clara presença de
gargalos, handoffs e gaps; e um ambiente propício a quebras de regras de
negócios.
Durante a reunião de apresentação dos resultados do questionário e de
validação da modelagem AS-IS foi verificado alto grau de adesão e
concordância da equipe CGIMP com os resultados obtidos com a aplicação do
questionário e com as demais proposições e dúvidas levantadas pelo autor,
tendo se configurado num momento de construção bastante rico. Eventuais
dúvidas e divergências de entendimento foram sanadas mediante a consulta a
instrumentos normativos e à recordação de experiências anteriores de análise
de propostas de valoração econômica. Toda a discussão foi sistematizada para
posterior implementação das melhorias identificadas.
A modelagem AS-IS foi realizada para o processo anuência para ASV
como um todo, enquanto que o TO-BE concentrou-se em parte do processo,
composto basicamente pelo subprocesso de valoração econômica ou passos
indissociáveis, como a vistoria e análise do inventário florestal e florístico, por
exemplo.
Conforme conceitua PAVANI-JÚNIOR & SCUCUGLIA (2011), o “AS-IS”, a
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“análise” e o “TO-BE”, são ferramentas “meio” e não a solução “fim” em si,
sendo necessário avançar para técnicas básicas de construção de
procedimentos documentados que possam servir de instrumento didático para
treinamento das rotinas de tarefas para os ocupantes dos cargos e/ou funções,
e meio legítimo de consulta pelos executantes desta tarefas, como forma de
execução fidedigna de suas atribuições.
Neste sentido, tais instrumentos foram utilizados para subsidiar uma
discussão mais ampla sobre o subprocesso de valoração econômica, incluindo
a avaliação da pertinência de sua manualização, como forma de dar maior
transparência, agilidade e padronização nos procedimentos de elaboração e
análises das propostas de valoração econômica.
A construção ainda mais participativa do presente Estudo foi prejudicada
pelo adiamento do módulo 5. Gestão por processos, gestão da mudança e
habilidades consultivas do Ciclo de Formação em Gestão para Resultados, pelo
período de recesso de fim de ano e pela mudança de lotação do autor para
outra Diretoria, resultando em exíguo tempo para realização do presente TAF.

3. REFERENCIAL TEÓRICO

De acordo com a Fundação Nacional da Qualidade (FNQ, 2011), os
processos são constituídos pelo conjunto das atividades inter-relacionadas ou
interativas que transformam insumos (entradas) em produtos (saídas). Ou,
numa abordagem mais técnica, é um conjunto de atividades preestabelecidas
que executadas numa sequência determinada vão conduzir a um resultado
esperado que assegure o atendimento das necessidades e expectativas dos
clientes e outras partes interessadas. Ficando claro, portanto, que todas as
ações desenvolvidas pelo serviço público em geral e pelo ICMBio em particular,
constituem-se em processos.
À identificação, monitoramento e gestão dos diversos processos
executados por determinada instituição, damos o nome de gerenciamento de
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processos. Segundo a ABPMP (2013), sem a prática de Gerenciamento de
Processos de Negócio, as organizações têm dificuldades para identificar
adequadamente e responder às incertezas e, por consequência, podem ser
pegas

de

surpresa

por

mudanças

internas

ou

externas.

Enquanto

queorganizações que se preocupam em identificar, gerenciar e medir seus
processos de negócio estão mais bem preparadas para a transformação e
melhor posicionadas para reconhecer e lidar com os desafios.
Estabelecido o gerenciamento de processos ou identificado processos
específicos que demandam maior atenção para o atendimento ao objetivo
finalístico da instituição, o próximo passo constitue-se no mapeamento dos
processos.
Mapeamento de processos pode ser definido como a identificação da
sequência lógica das atividades que compõem um processo e de outros
elementos que interagem com o fluxo de trabalho e consiste no desenho deste
de uma maneira lógica, de forma que outras pessoas também possam observar
e entender o processo (ALMEIDA, 2016).
À representação gráfica do mapeamento de processo, dá-se o nome de
modelagem de processo, que segundo a ABPMP (2013) é o conjunto de
atividades envolvidas na criação de representações de processos de negócio
existentes ou propostos,incluindo um conjunto-chave de habilidades e técnicas
que possibilitam às pessoas compreender, formalizar e comunicar os principais
componentes de processos de negócio, podendo prover uma perspectiva ponta
a ponta ou uma porção dos processos primários, de suporte ou de
gerenciamento.
No presente estudo foram aplicadas ferramentas de modelagem de
processos de forma a se obter um melhor entendimento e uma representação
gráfica inteligível do subprocesso de valoração econômica (AS-IS), bem como
identificadas oportunidades de melhorias (TO-BE) e manualização do
subprocesso.
De acordo com PAVANI-JÚNIOR & SCUCUGLIA (2011), ao processo de
padronização das tarefas por meio da construção de procedimentos
documentados dá-se o nome de “manualização empresarial”. Considera-se,
portanto, manualização o ato ou o efeito de elaborar manuais a partir de
determinado referencial (no nosso caso, a partir das atividades relatadas),
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envolvendo o detalhamento procedimental e descrevendo a forma como cada
uma das atividades deve ser executada, em seu nível mais minucioso possível.
No contexto da Administração Pública, a manualização geralmente
consiste na sistematização e detalhamento das etapas a serem seguidas na
condução dos processos administrativos executados, que em decorrência de
sua natureza jurídica, são carregados de formalidades e exigem a devida
previsão legal (além do atendimento dos demais princípios da administração
pública), sendo bastante comum o seu estabelecimento na forma de normativos
infralegais como Portarias, Resoluções, Instruções Normativas, etc.
A revisão da IN ICMBio nº 01/2018, com o detalhamento e inclusão das
etapas e procedimentos relativos à valoração econômica da vegetação, para
fins de indenização ao ICMBio, constitui-se num dos resultados a serem
perseguidos pelo presente Estudo.

4. RESULTADOS

4.1. Aplicação do Questionário
A tabela 01 apresenta a síntese das respostas obtidas na aplicação do
questionário sobre os procedimentos de análise do inventário florestal e
florístico e da proposta de valoração econômica apresentados pelo
empreendedor para a solicitação de anuência para a ASV em UC federais.
Em análise à tabela 01, verificou-se quesitos (questões 1, 2, 3, 4, 5, 8, 9,
10, 12 e 13) que somaram percentual de respostas objetivas (sim ou não)
iguais, para 80 ou 100% do total de respostas obtidas, representando
procedimentos ou etapas de análise com alto nível de concordância entre a
equipe técnica pesquisada. E quesitos com respostas objetivas iguais, somente
para 60% ou menos do total de respostas, indicativo de procedimentos ou
etapas em que existem dúvidas na operacionalização ou que apresentam certo
nível

de

discrionariedade

entendimentos

divergentes

na

análise.

da

equipe

Sendo

verificado,

pesquisada,

com

inclusive,
relação

à

operacionalização do mesmo procedimento ou etapa, a exemplo dos
representados pelas questões 6, 7 e 11.
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Tabela 01. Respostas ao questionário sobre procedimentos de análise da proposta de
valoração econômica, visando a obtenção de anuência para a ASV em UC federais.
Questão Apresentada

% Sim

% Não

Justificativas das Respostas e Observações Relevantes

1. Na análise dos processos de anuência para ASV,
os cálculos do volume de madeira por espécie e da
densidade das espécies fornecedoras de PFNM,
constantes do inventário florestal e florístico
apresentado, são verificados?

100%

0%

Como é feita a verificação? Todo o inventário é recalculado a partir
dos dados básicos obtidos em campo utilizando-se das formulas
apresentadas no relatório de IF, sendo os dados de campo,
verificados através de vistoria amostral das parcelas do IF.

2. Normalmente você analisa a proposta de
valoração apresentada pelo empreendedor?

100%

0%

Como é feita a análise? São verificados os cálculos, as formulas,
os preços e os índices de atualização para cada espécie, por
meio do uso de planilhas eletrônicas.

3. A proposta de valoração é confrontada / são
realizados os cálculos de verificação da proposta
de valoração apresentada?

80%

0%

Quais cálculos são feitos? São corrigidos os valores por indicies
oficiais, as madeiras potencialmente comerciais são incluídas, as
variáveis de custo são conferidas. Em geral a proposta de valoração
do empreendedor apresenta valor inferior ao recalculado pelo
ICMBio, por fatores diversos.

4. A valoração dos PFM e PFNM é baseada no
método do valor presente líquido (VPL)?

100%

0%

Utiliza algum outro método de valoração? Não, se utiliza somente
o VPL, pois é o método previsto pelo Manual de Valoração.

5. Nos cálculos realizados são considerados
como madeira comercial apenas as espécies
apresentadas na proposta de valoração?

0%

100%

6. Na valoração dos PFM considera-se as espécies
protegidas por lei ou ameaçadas de extinção,
incluindo as nos cálculos, quando não constantes
da proposta de valoração?

40%

60%

7. Nos cálculos realizados durante a análise é
considerado o volume econômico de lenha (VML),
mesmo que não tenha sido apresentado na
proposta de valoração do empreendedor?

40%

40%

8. Normalmente verifica/questiona o critério de
preço dos PFM e PFNM apresentado na proposta
de valoração?

9. Os critérios de preço dos PFM e PFNM
apresentados na proposta de valoração são
corrigidos ao longo do tempo, através de índices
oficiais de preço?

100%

80%

0%

20%

Quais outros critérios para definição de espécies comerciais são
utilizados? Se adiciona ao calculo as madeiras tidas como
potencialmente comerciais, além de consulta a
literatura
especializada e dados de mercado como o extrato de madeiras
comercializadas da SEMA/PA, dentre outras. A valoração é baseada
na listagem do Inventário Florestal total, considerando espécies
comerciais e não comerciais
Qual o critério/base de preço para a precificação da madeira destas
espécies é utilizado? Entendimento 1) Utiliza-se o preço da media
do grupo de madeira mais alto ou o preço médio das madeiras nobre
da região - se o maior valor de mercado for da produção de não
madeireiro cobra-se este se não cobra pelo valor madeireiro.
Entendimento 2)
Essas espécies são passíveis de valoração apenas como PFNM.
Por quê? Entendimento 1) Poderia ser utilizado, mas não se
configura prática, geralmente utiliza-se apenas a valoração do
volume comercial da espécie arbórea sem considerar os resíduos;
Entendimento 2) Para
melhorar a precisão da valoração.
Qual(is) outro(s) critério(s) de preço utilizado(s) na análise? Sempre
é questionado, já que em geral, os valores apresentados pelos
empreendedores são inferiores aos obtidos pelo ICMBio, nas
seguintes fontes: Extrato de comercialização de madeiras da
SEMA/PA, preços médios das concessões federais e estaduais,
literatura especializada, política de preços mínimos do governo
federal, etc. Sendo sempre garantido ao empreendedor o direito ao
contraditório.
Qual(is) índice(s) utilizado(s)?
Atualmente, correção pelo IPCA. Até os anos de 2016/2017, a VALE
S.A. obtinha de forma paga, junto à SEMA/PA uma lista atualizada
de preços da madeira por espécies, não necessitando a correção
dos preços da madeira pelo IPCA.

10. É verificado/questionado os componentes da
fórmula de cálculo do preço da madeira em pé –
PMP (lucro; custos de beneficiamento, extração e
transporte; e fator de conversão de madeira em
tora em madeira serrada) apresentados nas
propostas de valoração?

80%

0%

11. É realizada a correção da estimativa de volume
de madeira, quando o erro amostral é superior a
10%, porém o inventário florestal é aceito em
função da heterogeneidade da floresta?

60%

0%

Por quê? Entendimento 1) Sim, pelo princípio da precaução,
evitando prejuízos para o instituto, sendo aceitável erro superior a
10% no caso de florestas muito heterogêneas. Entendimento 2) Não,
os inventários com erro superior a 10% devem ser rejeitados.

80%

20%

Qual(is)critério(s)/bibliografia(s) utilizado(s)? São verificadas as
listas, são realizadas pesquisas em fontes oficiais nacional
(CONAB) e regionais, pesquisa em artigos científicos, site de ong
como Imazon, Imaflora, etc e conhecimentos profissionais.

80%

20%

12. É verificada a lista de espécies potencialmente
fornecedora de produtos florestais não
madeireiros apresentada na proposta de
valoração?
13. É verificada a estimativa de produção dos
produtos florestais não madeireiros apresentada
na proposta de valoração?

Qual(is) critério(s) utilizado(s)? apenas são utilizados os cálculos de
extração e transporte, pois configura o preço em tora encontrado em
listas oficiais. Os dados são comparados com os dados atuais
(Fatores que mudam: valor do combustível, custo da hora
trabalhada, época do ano)

Qual(is)critério(s)/bibliografia(s) utilizado(s)? São verificadas as
listas, são realizadas pesquisas em fontes oficiais regionais,
pesquisa em artigos científicos da internet e conhecimentos
profissionais.

*soma de percentual de respostas (sim e não) na linha que não totalizam 100%, refere a quesito não respondindo por
um ou mais dos entrevistados.
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Os procedimentos ou etapas de análise que apresentaram alto nível de
concordância entre a equipe técnica pesquisada, foram:
1) Verificação / conferência dos cálculos do volume de madeira por
espécie e da densidade das espécies fornecedoras de produtos não
madeireiros, constantes do inventário florestal eflorístico apresentado
pelo empreendedor;
2) Verificação / conferência dos cálculos da proposta de valoração
econômica apresentada pelo empreendedor;
3) Análise e adequação da proposta de valoração com base no método
econométrico do valor presente líquido (VPL);
4) Adequação da proposta de valoração apresentada, incluindo as
espécies fornecedoras de madeira comercial e potencialmente
comercial e as espécies potencialmente fornecedora de produtos não
madeireiros, com base em listas oficiais de comercialização
(SINAFLOR, SISFLORA/PA, SEMA/PA, SFB, CONAB, etc.), estudos
de mercados e literatura especializada;
5) Correção/adequação das bases de preço dos PFM e PFNM utilizadas
na proposta de valoração, com base em listas oficiais de
comercialização

(SINAFLOR,

SISFLORA/PA,

SEMA/PA,

SFB,

CONAB, etc.), estudos de mercados e literatura especializada;
6) Atualização das bases de preços dos PFM e PFNMao longo do tempo,
com base em índice oficial de preço, em geral IPCA;
7) Verificação e ajuste dos componentes da fórmula (% de lucro; custos
de beneficiamento, extração e transporte; e fator de conversão de
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madeira em tora em madeira serrada) de cálculo do preço da madeira
em pé (PMP), apresentados nas propostas de valoração;
8) Verificação e ajuste da estimativa de produção dos produtos não
madeireiros apresentada na proposta de valoração, com base na
literatura especializada.
Enquanto que os procedimentos com menor coesão da equipe técnica e
que indicam dúvidas e certo grau de discricionariedade na análise, foram:
1) Inclusão ou não das espécies protegidas por lei ou ameaçadas de
extinção, nos cálculos da valoração;
2) Inclusão ou não do volume econômico de lenha (VML) nos cálculos
da valoração;
3) Correção ou não da estimativa de volume de madeira, quando o erro
amostral do inventário florestal é superior a 10%, porém o mesmo é
aceito em função da heterogeneidade da floresta;
Vale destacar que entre os três últimos procedimentos citados, dois deles
estão previstos no Manual de Valoração Econômica de Flonas (item 2) ou na
IN ICMBio nº 01/2018 (item 3), indicando que a dúvida suscitada na equipe
técnica pesquisada pode ter sido decorrente da interpretação da questão
formulada no questionário, ou por se tratar de excessão à regra (caso do item
3), não tendo os técnicos atuados nesta situação específica, sendo portanto,
questões de fácil elucidação.
No que se refere ao item 1 (inclusão ou não das espécies protegidas por
lei ou ameaçadas de extinção, nos cálculos da valoração), parece haver
divergência de entendimento entre a equipe pesquisada, onde parte desta
entende que essas espécies são passíveis de valoração apenas como
potencialmente fornecedoras de produtos não madeireiros, e parte entendem
que tais espécies são passíveis de valoração tanto como fornecedoras de PFM
quanto de PFNM. Tal situação exige claro direcionamento institucional no
sentido de dirimir tal dúvida.
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Do ponto de vista do mapeamento e identificação de oportunidades de
de melhorias do subprocesso, os resultados do questionário permitiram, de um
lado: (a) identificar gargalos que ainda persistem na aplicação do Manual de
Valoração Econômica de Florestas Nacionais (IBAMA, 2007), depois de doze
anos da sua aplicação; e de outro (b) aspectos técnico-operacionais, em alguns
casos com certo nível de complexidade, que foram adequadamente absorvidos
tanto pelas equipes técnicas dos empreendedores quanto do ICMBio.
O quadro 1, sintetiza as etapas operacionais do subprocesso de
valoração econômica, onde foi possível verificar consensos entre a equipe
técnica

pesquisada,

indicando

que

os

conceitos

empregados

estão

internalizados, não sendo necessários maiores ajustes visando a sua
manualização. Enquanto que o quadro 2, lista as etapas que suscitaram
dúvidas e divergências tanto na elaboração, quanto na análise das propostas
de valoração pela equipe pesquisada, sendo apresentado também os principais
questionamentos que precisam ser equacionados.
Quadro 1. Etapas operacionais do subprocesso de valoração econômica,
cujos conceitos encontram-se internalizados pela equipe técnica.
1. Cálculo do volume de madeira a ser indenizado por classe de uso: atual e potencial (adulto
e jovem)
2. Utilização do valor presente líquido (VPL) como método econométrico para a valoração e
seu respectivo cálculo
3. Atualização das bases de preços dos PFM e PFNM ao longo do tempo, com base em
índice oficial de preço, em geral IPCA
4. Ajuste dafórmula de cálculo do preço da madeira, previsto no Manual como preço da madeira
em pé (PMP), para a realidade de utilização de bases de preço para madeira em toras
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Quadro 2. Etapas operacionais do subprocesso de valoração econômica que
suscitaram dúvidas e mostraram divergências de entendimento na elaboração
e análise da proposta de valoração pela equipe técnica.
1. Definição das Bases de preço dos PFM e PFNM: listas oficiais de comercialização
(DOF/IBAMA, SISFLORA/PA, SEMA/PA, SFB, CONAB, etc.) e literatura especializada?
Continua fazendo sentido a previsão da realização de estudo de mercado local? Faria
sentido prever a apresentação de três propostas de preços baseadas nas diferentes BASES
e prever a utilização da maior?
2. Adequação da proposta de valoração apresentada, incluindo as espécies fornecedoras de
madeira comercial e potencialmente comercial e as espécies potencialmente fornecedora de
produtos não madeireiros: Base nas listas oficiais de controle de origem e comercialização
(SINAFLOR, SISFLORA/PA, SEMA/PA, SFB, CONAB, etc.) e literatura especializada?
Continua fazendo sentido a previsão da realização de estudo de mercado local? Menciona
a questão de se adotar a base de preço que seja mais interessante p/ o Instituto?
3. Definição sobre a cobrança pela madeira das espécies constantes das listas oficiais de
espécies ameaçadas de extinção: manter ou não a cobrança? Cobrar com base na lista de
madeiras nobres da SEMA-PA? Teria outras bases de preço? Ou cobrar apenas como não
madeireiro?
4. Definição sobre a cobrança da lenha: considerar ou não a madeira das espécies não
comerciais como lenha? Cobrar ou não pela lenha proveniente da galhada? Verificar a
questão do custo de extração para lenha que se aplicado o mesmo custo de extração para
madeira, resulta em VPL negativo.

Tanto as etapas cujos conceitos se mostraram internalizados pela equipe
técnica, quanto as que suscitaram dúvidas e divergências de entendimento na
elaboração e análise da proposta de valoração, revelaram importantes
oportunidades de melhorias no subprocesso de valoração econômica, quer seja
pela manualização detalhada - através da inclusão de um capítulo específico
sobre valoração na IN ICMBio nº 01/2018, por exemplo - dos procedimentos
cujos conceitos se firmaram e se tornaram rotinas operacionais ao longo destes
12 anos de aplicação do Manual; quer seja pela reavaliação e busca de
consenso e claro posicionamento institucional, nos procedimentos que
suscitarma dúvidas e divergências.
Do ponto de vista da capacidade técnica da equipe para a realização da
análise, a aplicação do questionário também permitiu algumas inferências: (i) a
experiência ou a realização conjunta da análise com outro técnico que já a
tenha realizado, parece ser mais importante no treinamento de pessoal, do que
a participação em cursos de capacitação; (ii) o domínio de conteúdos técnicos
específicos como noções de economia, botânica, mensuração, inventário,
manejo e mercado florestal são preponderantes para a realização da análise; e
(iii) a análise é facilitada quando realizada por equipe multidisciplinar.
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Vale ressaltar que entre as unidades pesquisadas, apenas uma não
respondeu ao questionário e coincidente possui em seus quadros, técnico que
passou recentemente por capacitação organizada pela CGIMP e profissional
da área de engenharia florestal, no entanto, justificou a não resposta ao
questionário pelas recentes mudanças da equipe técnica e pelo fato da atual
equipe ainda não ter realizado nenhuma análise de valoração econômica.
Neste sentido, a falta de experiência, decorrente das constantes
mudanças nas equipes técnicas, parece ser um fator dificultador importante
para a adequada realização da análise; e a capacitação técnica exige estratégia
diferenciada da normalmente empregada, incluindo a realização de atividade
prática de análise processual, com acompanhamento de mentoria.

4.2 Mapeamento do Processo (AS-IS)

Apresentamos a seguir trechos da IN ICMBio nº 01/2018 utilizado para
subsidiar a construção do AS-IS, realizado com base nos casos de
licenciamento ambiental federal (IBAMA), cuja análise da proposta de
valoração econômica é conduzida pela Sede do ICMBio, sendo equivalente aos
casos de licenciamento estadual ou municipal, cuja análise é conduzida pelas
Coordenações Regionais do ICMBio, bem como aos casos de autorização para
supressão de vegetação para atividades não sujeitas ao licenciamento. E,
portanto, o mapeamento obtido aplica-se aos três casos com pequenas
alterações nos atores envolvidos e procedimentos.
...Art. 4° O procedimento de concessão de Anuência para Autorização para Supressão de
Vegetação obedecerá às seguintes etapas:
I - Instauração do processo a partir da solicitação do órgão licenciador:
a) junto às Coordenações Regionais, em se tratando de licenciamento estadual ou municipal;
ou
b) junto à Sede do Instituto Chico Mendes, em se tratando de licenciamento federal;
II - Análise técnica;
III - Deferimento ou indeferimento do pedido;
IV - Emissão e pagamento das Guias de Recolhimento da União – GRU, referentes à análise
e à indenização por supressão de vegetação; e
V - Comunicação ao órgão licenciador.

23
§ 1º Caso o Instituto Chico Mendes considere a documentação apresentada incompleta, deverá
informar o fato ao órgão licenciador e o prazo para a anuência será interrompido até a sua
complementação.
§ 2º Caberá à Diretoria de Pesquisa, Avaliação e Monitoramento da Biodiversidade - DIBIO
designar equipe para análise e emitir a manifestação ao órgão licenciador em casos de licenciamento
federal.
§ 3º Caberá a Coordenação Regional a qual a unidade de conservação estiver vinculada
designar equipe para análise e emitir a manifestação ao órgão licenciador em casos de licenciamento
estadual ou municipal.
Art. 5º A concessão da Anuência para Autorização para Supressão de Vegetação está
vinculada à apresentação dos seguintes documentos:
I - Comprovantes de recolhimento das GRU emitidas;
II - Inventário florestal e florístico da área, a fim de identificar os aspectos qualitativos e
quantitativos da vegetação a ser suprimida;
III - Plano de Supressão Vegetal; e
IV – A licença ambiental vigente do empreendimento.
...Art. 6º A indenização da vegetação a ser suprimida será determinada pelo Instituto Chico
Mendes considerando o seu valor atual.
§ 1º A definição da metodologia para valoração econômica dos bens madeireiros e nãomadeireiros para fins da indenização de que trata o caput será fundamentada em termo de referência
ou manual elaborado ou aprovado pelo Instituto Chico Mendes.
§ 2º A valoração econômica dos bens madeireiros e nãomadeireiros terá como base o
inventário florestal ou o inventário florístico realizado pelo empreendedor, encaminhado pelo órgão
licenciador, sem prejuízo da consulta a eventuais estudos e informações disponíveis.
§ 3º Nos casos dos inventários florestais previstos no inciso II, do Art. 5º desta Instrução
Normativa, caso admitido o erro de amostragem, serão considerados, para fins de valoração
econômica, o valor paramétrico da volumetria determinado pelo limite superior calculado do intervalo
de confiança.

O Apêndice D apresenta o mapeamento AS-IS do processo de solicitação
de anuência para a supressão de vegetação em UC federais. Em análise à
figura, verifica-se que um processo administrativo relativamente simples,
resultou num mapeamento AS-IS relativamente complexo e longo. Tal
constatação deve-se principalmente ao elevado número de atores envolvidos,
decorrente de uma estrutura administrativa ainda bastante hierarquiza, bem
como da necessidade de geração de grande número de documentos técnicos
que subsidiem a decisão administrativa, característica intrínseca dagestão
ambiental brasileira.
Outra constatação bastante nítida do mapeamento AS-IS, refere-se à
duplicidade de atividades, notadamente na etapa de análise daproposta de
valoração, tendo sido esta (área em destaque no mapeamento AS-IS) a
escolhida para o mapeamento TO-BE. Vale ressaltar que além da análise do
inventário florestal e florístico, essa etapa inclui a análise da proposta de
valoração econômica, que é o foco principal do trabalho, pelos motivos
mencionados na Introdução.

24

Do ponto de vista gráfico, apesar da notação clássica do BPMN
(Business Process Modeling Notation) definir que atividades desconhecidas
sejam representadas por uma caixa preta, optou-se por representar a etapa de
análise do subprocesso de valoração econômica como uma caixa cinza,
indicando que esta etapa não está claramente definida na IN ICMBio nº
01/2018, porém são referenciados documentos complementares como o
Manual de Valoração Econômica de Flonas e o Termo de Referência para
Elaboração de Inventário e Valoração de Produtos não madeireiros em Flonas.
Todavia conforme evidenciado com a aplicação do questionário à equipe
técnica, a operacionalização dos procedimentos descritos nestes documentos
não são muito claros e permitem certo grau de subjetividade, motivos pelos
quais foram identificados como uma caixa cinza.
Neste sentido e visando dar maior clareza à operacionalização e análise
do subprocesso, a modelagem TO-BE concentrou-se nesta etapa (área em
destaque no mapeamento AS-IS) do processo.

4.3. Melhorias do Processo (TO-BE)

Durante a reunião de apresentação dos resultados do questionário e de
validação da modelagem AS-IS foi verificado alto grau de adesão e
concordância da equipe CGIMP com o feedback obtido com a aplicação do
questionário e com as demais proposições e dúvidas levantadas pelo autor,
tendo sido possível identificar de forma conjunta a oportunidade de
implementação de melhorias no subprocesso.
Vale mencionar que na etapa de planejamento do trabalho, apresentado
aos gestores, esta coesão não ficou tão evidente, sendo verificada certa
resistência à proposta, na foram de um trabalho aplicativo final “individual”.
Essa resistência, no entanto, revelou-se pontual e situacional, possivelmente
decorrente da mudança de lotação do autor durante a condução do estudo,
tendo sido equacionada com o passar do tempo e a partir dos avanços obtidos
no trabalho.
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Dentre as melhorias processuais na condução do subprocesso de
valoração econômica identificadas, destacam-se: (a) que a análise do
inventário florestal e florístico e da proposta de valoração econômica, seja feita,
preferencialmente pela Divisão de Manifestação para o Licenciamento
Ambiental (DMA), ficando a cargo da UC a vistoria às parcelas do inventário
florestal e florístico e análise do plano de supressão, manejo e afugentamento
da fauna, oportunidade em que poderá propor condições específicas,
relacionadas à minimização dos impactos da supressão de vegetação; (b) que
a análise da proposta de valoração seja realizada, seguindo as etapas e
procedimentos claramente definidos na manualização do subprocesso, na
forma de anexos da IN ICMBio nº 01/2018, conforme descrito no item 4.4.
Tais mudanças procedimentais permitirão ganhos significativos no que
diz respeito a: melhor distribuição do trabalho entre a equipe técnica; redução
do retrabalho, evitando situações indesejadas como a necessidade de se
“rebater tecnicamente” outras instâncias do próprio Instituto; redução da
discricionariedade na análise das propostas de valoração econômica; e maior
eficiência e efetividade da análise técnica, com consequente melhoria da
qualidade e redução no prazo de análise.
No que se refere à modelagem TO-BE (Apêndice E), as principais
melhorias implementadas foram: (a) definição de que análise da proposta de
valoração será realizada preferencialmente pela DMA, evitando-se assim o
retrabalho da realização da análise na UC e na DMA, a possibilidade de dois
retornos ao empreendedor para complementação e ajustes na documentação
apresentada, além de possibilitar a redução da carga de trabalho na UC, que
conhecidamente é onde todos os processos administrativos do Instituto se
encontram, caracterizando-se portanto como um gargalo; (b) clara definição
das etapas, informações e procedimentos da proposta de valoração a serem
analisados, acabando com a “caixa cinza”,de realização da análise com base
em Manual e Termo de Referência, como “elementos externos ao processo” e
ademais, carentes do detalhamento e respaldo institucional e normativo,
exigidos pelos processos conduzidos pela administração pública; (c) em
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termos da execução prática, apesar do aparente aumento no número de
atividades e produtos a serem elaborados, na verdade verifica-se uma clara
simplificação da execução, tendo em vista a clara definição dos procedimentos,
passando a análise a se configurar numa checagem do adequado emprego dos
procedimentos na elaboração da proposta de valoração, permitindo ao Analista,
a partir de então, dois caminhos: a devolução ao empreendedor para
adequação

da

proposta

de

valoração,

seguindo

os

procedimentos

estabelecidos, ou a realização dos cálculos, seguindo os procedimentos
estabelecidos e definição do valor a ser indenizado ao Instituto.
4.4. Proposta de Manualização do Subprocesso (TO-DO)

Durante a reunião de apresentação dos resultados do questionário e da
modelagem AS-IS à equipe da CGIMP, ficou definida que a forma de
manualização do subprocesso de valoração econômica, que melhor atende às
necessidades da Coordenação no momento é: (i) descrição pormenorizada das
etapas de elaboração da proposta de valoração econômica, com ajustes e
acréscimo de definições técnicas, discutidas durante a reunião; e (ii) inclusão
das etapas descritas, na forma de Anexos da IN ICMBio n° 01/2018.
Vale mencionar que em decorrência do Decreto Presidencial nº 10.139, de
28 de novembro de 2019, que dispõe sobre a revisão e a consolidação dos atos
normativos inferiores a decreto, será necessária a revisão de todos os
instrumentos normativos do Instituto (e de toda administração pública direta,
indireta e fundacional). Sendo essa uma oportunidade para a revisão da IN
ICMBio nº 01/2018, incluindo a manualização do subprocesso de valoração, na
forma supracitada.
Foram identificados também, a necessidade de pequenos ajustes de
redação na IN em vigor, como: a) o Art. 2º da IN define os termos “produtos
madeireiros” e “produtos não madeireiros”, porém, ao longo da IN são utilizados
os termos “bens madeireiros” e “bens não madeireiros”, sugere-se a
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uniformização do termo ao longo de toda IN; b) A IN utiliza os termos “valor
estimado de indenização da floresta a ser suprimida” e “valoração econômica
dos bens madeireiros e nãomadeireiros”, para descrever situações análogas,
precisa padronizar o termo a ser utilizado; (c) inclusão dos conceitos dos
termos: “espécie comercial”, “espécie potencialmente comercial” e “espécie não
comercial”, no Art. 2º da IN; (d) revisão do conceito do termo “romaneio”,
constante do Art. 2º da IN, de forma a ajustá-lo às normativas relacionadas ao
controle de origem da madeira em toras (e) inclusão das diretrizes gerais para
o inventário florístico das espécies potencialmente fornecedoras de produtos
não madeireiros, atualmente descritas no Termo de Referência para
Elaboração de Inventário e Valoração de Produtos Não Madeireiros em
Florestas Nacionais; (f) revisão do §1º do Art. 6º da IN, definindo a metodologia
para valoração econômica dos produtos madeireiros e não-madeireiros, com
base em anexos específico da IN.
Tendo em vista a limitação de tempo para a conclusão do presente
estudo, optou-se pela apresentação da proposta de manualização (TO-DO),
discutida com a equipe CGIMP, na forma de itens, contendo a descrição das
etapas necessárias à operacionalização do subprocesso, que comporão
Anexos no processo de revisão da IN ICMBio n° 01/2018 (apresentado abaixo),
sem preocupação com as formalidades da redação normativas, que serão
posteriormente elaboradas em conjunto com a equipe CGIMP.
Anexo. Procedimentos a serem adotados na elaboração da proposta de
valoração econômica dos produtos madeireiros e não madeireiros, para
fins de indenização da vegetação a ser suprimida, prevista no Art. 6°:
1. Elaborar a lista de espécies a serem valoradas, devendo ser
consideradas todas as espécies constantes dos resultados do inventário
florestal e florístico;
2. Elabor a lista de espéciesdo inventário florestal com potencial madeireiro,
classificando-as em comerciais, potencialmente comerciais e não
comerciais, com base nos sistemas oficiais de controle de origem e
comercialização de madeira (DOF/IBAMA, SISFLORA/PA, SEMA/PA,
Concessões Florestais e Estaduais, etc.) e no diâmetro a altura do peito
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para definição das espécies potencialmente comerciais, conforme
conceito estabelecido no Art. 2º da IN;
3. Elaborar a lista de espécies do inventário florestal e florístico,
potencialmente fornecedoras de produtos florestais não madeireiros com
base em dados oficiais de comercialização (CONAB, Centrais de
Abastecimentos - CEASA, Secretarias de Fazenda dos Estados,
Concessões Florestais e Estaduais, etc.), revisão de literatura, e mercado
local;
4. Realizar a estimativa de produção dos produtos não madeireiroscom
base em dados de literatura e estudos específicos, levando em
consideração: o levantamento fitossiológico para espécies herbáceas,
epífitas e lianas, a densidade da espécie, a parte da planta utilizada, a
fase reprodutiva dos indivíduos, o porte da planta (diâmetro, altura,
densidade de galhos), o rendimento em produto, etc.;
5. Calcular as receitas bruta e líquida de cada produto não madeireiro,
utilizando-se as equaçãos: RBP = Dap*PA*PC e RLP = RBP - CC ,
sendo: RBP = receita bruta do produto (R$/ha); RLP = receita líquida do
produto; Dap = densidade absoluta de indivíduos produtores (nº de
indivíduos/ha); PA = produtividade média por indivíduo, em unidade
usada para o produto (litro, kg, metro, lata, arroba, etc.); PC =preço do
produto na floresta; e C = custos de coleta. Para efeitos de indenização,
considerar apenas as receitas positivas ou seja, quando a receita for
maior que os custos;
6. Precificar a madeira em toras das espécies comerciais e potencialmente
comerciais e da lenha, com base nos sistemas oficiais de controle de
origem e comercialização de madeira (DOF/IBAMA, SISFLORA/PA,
Secretarias de Fazenda dos Estados, Concessões Florestais e
Estaduais, etc.), sendo admitida a realização de estudos de mercado, no
caso de inexistência de dados oficiais para o estado, devendo a base de
preço utilizada ser corrigida por índice oficial de preço (preferencialmente
o índice de preço ao consumidor amplo – IPCA), caso a mesma seja de
data anterior a três meses da data de realização da proposta de
valoração. Da base de preços da madeira em tora poderá ser descontado
o custo de extração e transporte, baseado em literatura especializada ou
estudo de campo, devidamente embasado tecnicamente;
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7. Precificar os produtos florestais não madeireiros com base em consulta
a dados oficiais de comercialização (CONAB, Centrais de
Abastecimentos - CEASA, Secretarias de Fazenda dos Estados,
Concessões Florestais e Estaduais, etc.) e a estudos especializados,
sendo admitida a realização de estudos de mercado, no caso de
inexistência de dados oficiais para o estado. No caso de utilização de
dados de preço mínimo estabelecido pela CONAB, deverá ser
considerado o custo mínimo de produção estabelecido para o produto,
acrescido de margem de lucro mínima de 20%;
8. Realizar cálculo do valor presente líquido (VPL) das espécies a serem
valoradas, conforme planilha modelo de cálculo do VPL, constante do
Anexo x para produtos madeireiros e do Anexo y para produtos não
madeireiros;
9. Realizar o cálculo do volume total de lenha (VTL), considerando: o
volume de fuste danificado das espécies comerciais (VFD); o volume total
(fuste + galhada) das espécies não comerciais (VTNC); e a galhada das
espécies comerciais e potencialmente comerciais (VG), conforme a
fórmula: VTL= VFD + VTNC + VG. Para fins de valoração da lenha não
será considerado o custo de extração, tendo em vista que o mesmo já foi
considerado no cálculo da madeira em toras;
10. Realizar a valoração decorrente do produto madeireiro lenha, mediante
a multiplicação do volume total de lenha pelo preço do metro cúbico de
lenha, obtido conforme descrito no item 5.
11. No caso de uma mesma espécie ser valorado como produto madeireiro
e produto não madeireiros, deverá ser considerado aquele que
apresentar o maior VPL.
A manualização descrita acima representa importante avanço para a
valoração econômica em UC, no entanto, está longe de esgotar a discussão,
uma vez que continua centrada apenas na vegetação (produtos madeireiros e
não madeireiros), não contemplando sequer, aspectos mais simples e que já
foram alvo de estudo de abrangência nacional, como o impacto econômico das
atividades de uso público; produção e conservação de recursos hídricos; e
potencial econômico decorrente da redução das emissões do desmatamento,
degradação, aumento e manutenção do estoque de carbono florestal – REDD+
(MEDEIROS, et al.,2011), sem falar naqueles de mais difícil quantificação.
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5. CONCLUSÕES

• A estratégia de aplicação de questionário estruturado a atores chaves,
associada à discussão coletiva dos gargalos identificados, mostrou-se
bastante adequada para o diagnóstico e proposição de melhorias do
subprocesso de valoração econômica para fins de indenização da
vegetação,

no

contexto

do

licenciamento

ambiental

de

empreendimentos no interior de UC federais;
• As propostas de melhorias na operacionalização e a manualização do
subprocesso de valoração econômica, mostraram-se potenciais para
a redução do nível de discricionariedade tanto na elaboração das
propostas de valoração pelos empreendedores quanto na sua análise
pelo ICMBio, permitindo, também, melhor distribuição do trabalho
entre a equipe técnica, redução do retrabalho e maior eficiência e
efetividade nas análises;
• A

experiência,

multidisciplinaridade

e

domínio

de

conteúdos

especializados como noções de economia, botânica, mensuração,
inventário, manejo e mercado florestal pela equipe técnica, mostraramse preponderantes para a adequada análise de processos valoração
econômica, devendo as estratégias de capacitação a serem adotadas
considerar tais especificidades;
•

A manualização do subprocesso de valoração econômica, incluindo
melhorias procedimentais que permitirão maior rigor na cobrança pelos
produtos madeireiros e não madeireiros, mostra-se potencial para o
aumento da arrecadação do ICMBio, podendo contribuir também para
a conservação da vegetação em UC afetadas, em casos em que a
valoração econômica da vegetação, se configurar como impedimento
econômico à supressão da vegetação;

•

A exigência legal de revisão e consolidação dos atos normativos
inferiores a decreto, imposta pelo Decreto Presidencial nº 10.139, de
28 de novembro de 2019, mostrou-se como oportunidade para a
revisão da IN ICMBio nº 01/2018, incluindo a manualização do
subprocesso

de

valoração

econômica,

sendo

necessário

refinamento e elaboração normativa da proposta aqui apresentada.

o
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APÊNDICES
Apêndice A. Questionário sobre os procedimentos de análise das propostas de
valoração dos PFM e PFNM, visando a anuência para a autorização de supressão
de vegetação no interior de UC federais, no contexto do licenciamento ambiental

O presente questionário é parte integrante do Trabalho Aplicativo Final (TAF) do Analista Ambiental,
Luciano Lopes Reis, no âmbito do Programa de Formação em Gestão para Resultados, ministrado pelo
ICMBio/Acadebio. E tem como objetivos gerar subsídios para o mapeamento e propor melhorias no subprocesso “Valoração dos produtos madeireiros (PFM) e produtos não-madeireiros (PFNM)”, integrante do
processo “Anuência para autorização de supressão de vegetação (ASV)”, conduzido pela DIBIO/CGIMP/DMA e
no interior de UC
Unidades de Conservação, no âmbito do licenciamento ambiental de empreendimentos
federais.
O questionário foi elaborado com base na Instrução Normativa ICMBio nº 01/2018, que estabelece os
procedimentos para concessão de anuência para a autorização de supressão no interior de UC federais para
atividades sujeitas ao licenciamento ambiental; em especial no Manual de Valoração Econômica de Florestas
Nacionais e no Termo de Referência para Elaboração de Inventário e Valoração de Produ os não madeireiros em
Florestas Nacionais, citados na IN como referências para a elaboração da proposta de valoração a ser
apresentada pelo empreendedor. E deverá ser respondido com base nos procedimentos normalmente
empregados pela Unidade na análise dos processos de solicitação de anuência para emissão de ASV, em
especial das propostas de valoração dos PFM e PFNM, apresentadas pelos Empreendedores.
Questionário Analista/Técnico Ambiental do ICMBio
Nome do Entrevistado (opcional):
Unidade:
Cargo:
Contato:
1. Na análise dos processos de anuência para ASV, os
cálculos do volume de madeira por espécie e da densidade
das espécies fornecedoras de PFNM, constantes do
inventário florestal e florístico apresentado, são verificados?
2. Normalmente você leva em consideração/analisa a
proposta de valoração apresentada pelo empreendedor?
3. A proposta de valoração é confrontada / são realizados os
cálculos de verificação da proposta de valoração
apresentada?
4. A valoração dos PFM e PFNM é baseada no método do
valor presente líquido (VPL)?
5. Nos cálculos realizados são considerados como madeira
comercial apenas as espécies apresentadas na proposta de
valoração?
6. Na valoração dos PFM considera-se as espécies
protegidas por lei ou ameaçadas de extinção, incluindo as
nos cálculos, quando não constantes da proposta de
valoração?
7. Nos cálculos realizados durante a análise é considerado o
volume econômico de lenha (VML), mesmo que não tenha
sido apresentado na proposta de valoração do
empreendedor?
8. Normalmente verifica/questiona o critério de preço dos
PFM e PFNM apresentado na proposta de valoração?

9. Os critérios de preço dos PFM e PFNM apresentados na
proposta de valoração são corrigidos ao longo do tempo,
através de índices oficiais de preço?
10. É verificado/questionado os componentes da fórmula de
cálculo do preço da madeira em pé – PMP (lucro; custos de

Sim

Não

Como é feita a verificação?

Como é feita a análise?
Quais cálculos são feitos?

Utiliza algum outro método de
valoração?
Quais outros critérios para
definição de espécies comerciais
são utilizados?
Qual o critério/base de preço
para a precificação da madeira
destas espécies é utilizado?
Por quê?

Qual(is) outro(s) critério(s) de
preço utilizado(s) na análise?
PFM –
PFNMQual(is) índice(s) utilizado(s)?

Qual(is) critério(s) utilizado(s)?
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beneficiamento, extração e transporte; e fator de conversão
de madeira em tora em madeira serrada) apresentados nas
propostas de valoração?
11. É realizada a correção da estimativa de volume de
madeira, quando o erro amostral é superior a 10%, porém o
inventário florestal é aceito em função da heterogeneidade da
floresta?
12. É verificada a lista de espécies potencialmente
fornecedora de produtos não madeireiros apresentada na
proposta de valoração?
13. É verificada a estimativa de produção dos produtos não
madeireiros apresentada na proposta de valoração?

Por quê?

Qual(is)critério(s)/bibliografia(s)
utilizado(s)?
Qual(is)critério(s)/bibliografia(s)
utilizado(s)?

Apêndice B. Imagens da reunião de apresentação dos resultados do
questionário e do mapeamento AS-IS.
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Apêndice C. Apresentaçãopowerpoint utilizada durante a reunião de
avaliação dos resultados do questionário e do mapeamento AS-IS.
Slide 1

Slide 2

Slide 3

Justificativa
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Slide 4

Slide 5

Slide 6
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Slide 7
Metodologia

Slide 8
Questão Apresentada

% Sim % Não

Justificativas das Respostas e Observações
Relevantes

1. Na análise dos processos de anuência para ASV,
os cálculos do volume de madeira por espécie e da
densidade das espécies fornecedoras de PFNM, 100%
constantes do inventário florestal e florístico
apresentado, são verificados?

0%

Como é feita a verificação? Todo o inventário é
recalculado a partir dos dados básicos obtidos em
campo utilizando-se das formulas apresentadas no
relatório de IF, sendo os dados de campo, verificados
através de vistoria amostral das
parcelas do IF.

2.
Normalmente
você
leva
em
consideração/analisa a proposta de valoração 100%
apresentada pelo empreendedor?

0%

Como é feita a análise? São verificados os cálculos,
as formulas, os preços e os índices de atualização
para cada espécie, por meio do uso de planilhas
eletrônicas

3. A proposta de valoração é confrontada / são
realizados os cálculos de verificação da proposta 80%
de valoração apresentada?

0%

Quais cálculos são feitos? São corrigidos os valores
por indicies oficiais, as madeiras potencialmente
comerciais são incluídas, as variáveis de custo são
conferidas. Em geral a proposta de valoração do
empreendedor
apresenta
valor
inferior
ao
recalculado pelo ICMBio, por fatores diversos.

4. A valoração dos PFM e PFNM é baseada no
método do valor presente líquido (VPL)?

0%

Utiliza algum outro método de valoração? Não, se
utiliza somente o VPL, pois é o método previsto pelo
Manual de Valoração.

100%

5. Nos cálculos realizados são considerados como
madeira
comercial
apenas
as
espécies 0%
apresentadas na proposta de valoração?

Slide 9
Questão Apresentada

Quais outros critérios para definição de espécies
comerciais são utilizados? Se adiciona ao calculo as
madeiras tidas como potencialmente comerciais,
além de consulta a literatura especializada e dados
100% de mercado como o extrato de madeiras
comercializadas da SEMA/PA. A valoração é baseada
na
listagem
do
Inventário
Florestal
total,
considerando espécies comerciais e não comerciais

%
%
Sim Não

6. Na valoração dos PFM considera-se as espécies
protegidas por lei ou ameaçadas de extinção,
40%
incluindo as nos cálculos, quando não constantes da
proposta de valoração?

7. Nos cálculos realizados durante a análise é
considerado o volume econômico de lenha (VML),
40%
mesmo que não tenha sido apresentado na proposta
de valoração do empreendedor?

8. Normalmente verifica/questiona o critério de
preço dos PFM e PFNM apresentado na proposta de 100%
valoração?

9. Os critérios de preço dos PFM e PFNM
apresentados na proposta de valoração são
80%
corrigidos ao longo do tempo, através de índices
oficiais de preço?

Justificativas das Respostas e Observações
Relevantes

Qual o critério/base de preço para a precificação da
madeira destas espécies é utilizado? Entendimento 1)
Utiliza-se o preço da media do grupo de madeira mais
alto ou o preço médio das madeiras nobre da região 60%
se o maior valor de mercado for da produção de não
madeireiro cobra-se este se não cobra pelo valor
madeireiro. Entendimento 2) Essas espécies são
passíveis de valoração apenas como PFNM.
Por quê? Entendimento 1) Poderia ser utilizado, mas
não se configura prática, geralmente utiliza-se apenas
40% a valoração do volume comercial da espécie arbórea
sem considerar os resíduos; Entendimento 2) Para
melhorar a precisão da valoração.
Qual(is) outro(s) critério(s) de preço utilizado(s) na
análise? Sempre é questionado, já que em geral, os
valores apresentados pelos empreendedores são
inferiores aos obtidos pelo ICMBio, nas seguintes
fontes: Extrato de comercialização de madeiras da
0%
SEMA/PA, Secretaria da Fazenda do PA, preços médios
das concessões federais e estaduais, literatura
especializada, política de preços mínimos do governo
federal,
etc.
Sendo
sempre
garantido
ao
empreendedor o direito ao contraditório.
Qual(is)
índice(s)
utilizado(s)?
Atualmente, correção pelo IPCA. Até os anos de
2016/2017, a VALE S.A. obtinha de forma paga, junto
20%
à SEMA/PA uma lista atualizada de preços da
madeira por espécies, não necessitando a correção
dos preços da madeira pelo IPCA.
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Slide 10

Resultados - Questionário
Questão Apresentada

Slide 11

Slide 12

% Sim % Não

Justificativas das Respostas e Observações
Relevantes

10. É verificado/questionado os componentes da
fórmula de cálculo do preço da madeira em pé – PMP
(lucro; custos de beneficiamento, extração e
transporte; e fator de conversão de madeira em tora 80%
em madeira serrada) apresentados nas propostas de
valoração?

Qual(is) critério(s) utilizado(s)? apenas são utilizados os
cálculos de extração e transporte, pois configura o
preço em tora encontrado em listas oficiais. Os dados
são comparados com os dados atuais (valor do
combustível, custo da hora trabalhada, época do ano)

0%

11. É realizada a correção da estimativa de volume
de madeira, quando o erro amostral é superior a 10%,
60%
porém o inventário florestal é aceito em função da
heterogeneidade da floresta?

0%

12. É verificada a lista de espécies potencialmente
fornecedora de produtos florestais não madeireiros 80%
apresentada na proposta de valoração?

Qual(is)critério(s)/bibliografia(s)
utilizado(s)?
São
verificadas as listas, são realizadas pesquisas em fontes
20% oficiais nacional (CONAB) e regionais, pesquisa em
artigos científicos, site de ong como Imazon, imaflora,
etc e conhecimentos profissionais.

13. É verificada a estimativa de produção dos
produtos florestais não madeireiros apresentada na 80%
proposta de valoração?

Qual(is)critério(s)/bibliografia(s)
utilizado(s)?
São
verificadas as listas, são realizadas pesquisas em fontes
20% oficiais regionais, pesquisa em artigos científicos da
internet e conhecimentos
profissionais.

Por quê? Entendimento 1) Sim, evitando prejuízos para
o instituto, sendo aceitável erro superior a 10% no caso
de florestas heterogêneas. Entendimento 2) Não, os
inventários com erro superior a 10%
devem ser
rejeitados.
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Resultados (TO-BE) para discussão
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Apêndice D. Mapeamento AS-IS do processo de anuência para autorização de supressão de vegetação em
unidades de conservação federal
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Apêndice E. Mapeamento TO-BE do processo de anuência para autorização de supressão de vegetação em
unidades de conservação federal – foco no subprocesso de valoração econômica da valoração

