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PROJETO MADEIRO/PERSPECTIVOS E PLANO DE TRABALHO PARA 1991 

INTRODUCAO 

O Projeto Madeira esta agora comp 1 etando seu segundo ano. 
Durante estes dois anos os integrantes do Projeto se dedicaram na 
quantificaçao dos impactos ecologicos, economicos, e sociais da 
atividade madeireira no Estado do Para. A atividade madeireira no 
Estada foi desdobrada em cinco dinamicas (Tabe1 a 1) ~ e pasqu í sas , 
tipo "estudo de caso", foram realizadas enfocando em cada dinamica. 

Como resultada destes estudos nos temos um bom entendimento da 
atividade made i reira no Para. Sabemos, por exemplo, que no caso da 
terra firma, a atividade madeireira, geralmente, começa com uma 
extraçao bastante seletiva, mas, ao 1 onga do tempo, com a chegada de 
industrias grandes e diversificadas numa determinada area, essa 
atividade se torna cada vez menos seletiva. Tambem, sabemos que os 
impactos eco l og icos sao pequenos cuando a extraçao é se 1 et i va, 
porem, os danos ecol cs í cos aumentam consideravelmente uma vez que a 
extraçao intensifique. Tambem, observamos que a atividade 
madeireira na terra firme provoca impactos secundarias. Principal 
entre eles é a tendencia pelas estradas madeireiras de servir cornos 
vias de accesso a f 1 aresta--col anos perseguem essas estradas abrindo 
suas roças nas f l ores tas se 1 et í vamente explorada, as i acabando com a 
cobertura florestal numa determinada regiao. Se nao existisse essas 
estradas esse desmatamento, aos maos dos cal onos , nao aconteceria. 
A atividade madeireira, tambem, modifica o microclima da floresta se 
tornando a f1 aresta menos humida e mais quente e, portanto, mais 
suscepti vet ao fogo. Apesar destes impactos, a nossa pesquisa 
ec:onamic·a ~~ a atividade madeireira na terra firme revela que 
esta atividade.é bastante lucrativo, suficiente para cubrir, com 
pouco sacrific:io:. os custos de uma extraçao bem planejada e um ,, 
programa de manejo apos a extraçaa, se estes foram institutidos. 

:- ..•.. ·~ ..• """ ' ·, 
Na varzea, tamb~m,'" a nossa pesquisa mostra a atividade 

' . madeireira evoíuiu--começando de uma forma muito sel at i va e hoje se 
apresentando bastante intensiva. De fato, hoje tem mi 1 hares de 
fami 1 ias que operam serrarias pequenas na estuaria Amazonica--uma 
coí sa que quase na.o existia a 20 anos atras. Estas serrarias, 
geralmente, se equipam com uma serra circular e procesam toras 
peq~1enas ~ 15 at 45 cm dbh) produzindo nesta maneira tabuas de 
bai:~eal idade d.:stinada para cons1:_~:?-rdeste. Corno..., 
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consequenc ia desta pressa.o nos suspeita.mos que as f1 ores tas da 
regia.o sao cada vez mas comprometidas. 

1991 VISTO COMO ANO DE TRANSICAO PELO PROJETO MADEIRA 

E faci 1 imaginar como o Estado do Para inteiro ia ser sujei to 
a essas dinamicas madeireiras com suas impactos ao longo das decadas 
que vem. Isto é indesajavel • Agora é o tempo para nos começar unir 
a nossa informaçao e cal ocar estes dados em uma forma coerente para 
que a d inamica madiereira no Estado seja modificada. De fato, este 
ano deve ser visto como o ano de transiçao do Projeto Madeira--a 
1 ongo deste ano o enfoque do Projeto vai se mudar de pesquisa no 
campo para a apl icaç:ao dos resulta.dos da pesquisa com a final idade 
de influenciar a forma da practica da atividade madeireira no Para. 
No final das contas, isto foi sempre nosso objetivo de longo prazo. 

A atividade madeireira no Para pode ser inf 1 uenciada a.traves 
de l imitaçaoes impostas a nivel Estadual e/ou Federal • Neste ponto 
tem duas areas merecendo a nossa atençao. Primeiro, nos devemos 
considerar l imi taçoes referente (]I.IDE a a.ti vida.de madeireira deve ser 
permitida a ser pr-act í cedo no Estado. Segundo, devemos considerar 
elaborar 1 imi taçoes referente COMO essa atividade deve ser 
practicado no Para. Em outras palavras a nossa meta deve ser de 
desenvolver uma poli tica que restringe onde e como a atividade 
madeireira deve ser practicada no Para. Até certo ponto, nossas 
pesquisas de campo nos ajudaria na el aboraçao de tal poli tica. 
Porem, vai ser necesario algumas investigaçoes a mais de nossa parte 
para desenvolver um raciocínio bem coerente. 

ELEMENTO 
PARA 

A ATIVIDADE ~OEIREIRA NO 
\ :....' 

O Estado do Para é muito variavel em solos, clima, vegetaçao, 
e fauna. Essa vari-aç~à'/~iversidade deve ser considerada em qualquer 
plano sobre os usos deis. recurso madeireiro do Estado. O que nos 
podemos considerar fazer é um zoneamento fl arestal discriminando 
entre as areas do Estado que devem e nao devem ser abertas a 
atividade madeireira. Quais sao os criterios para fazer tao 
descriminaçao. Primeiro, entraria a diversidade/riqueza biologica 
do Estado. Podemos identificar e mapear as areas e regioes do 
Estado que~ao especial mente ricas em espécies, em culturas ~--- .•. ~- 
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i nd i genas, e/ ou que contem e 1 ementas geo 1 og i cos e geomorpho 1 og i cos 
raros. Os +ont z s de informaçao sao: resultados do Workshop 1990, 
IDESP/estudo sobre areas unicas no Para, SUDAM, RADAM, FUNAI ,e 
conversas com biol egos e antropol egos como David Dren/passaros; Bi 11 
Overall/insetos; Nelson Rosa/plantas; Andrew 
Rylands/UFMG/mam1feros; Mareio Ayres/primatos, Elaine Elizabetsky e 
Darrel Posy/indios, etc) • Somente com estas informaçoes podemos 
construir um mapa interesante mostrando as areas do Estado que devem 
ser preservadas a qual quer custo. 

Paral l elamente, devemos examinar a Estado com os 1 entes do 
madeireiro ( i .e., pensando como madeireiro) , 1 oca 1 izando as areas 
onde o recurso madeireiro ja foi total mente esgotado <e ,g., Zona 
Bragantina, Baixo Amazonas) e onde o recurso esta em fase de ser 
esgotado <BR 010, Media Amazonas). Das regioes na.o tocadas, 
devemos achar maneiras de aval iar a riquesa do recurso presente 
discriminando entre as areas produtivas e ricas em madeira de l e i e 
as areas menos ricas ou com menos patentialde. 
para isto sao: Projeto madeira/dados ineditos, 
estudos de fotointerpretaçao, dados de Landsat 1 

com madeireiros no Estado ente iro • 

Fontes de informaçao 
SUDAM, RADAM, 
IBAMA, e entrevistas 

.Juntando estes dais mapas, podemos começar a ver o Estado de 
uma outra otica--agora pela primeira vez nos vamos dar uma voz a 
natureza {mapa 1) • As areas onde tem uma sobreposiçao de riquesa 
biol og1ca (mapa 1 > e riquesa madeireira (mapa 2) vaa ser as zonas de 
tensao/de conflitos. Este exercia vai mostrar tais areas no 
presente e vai mostrar onde estes c:onf l i tos podem acontecer no 
futuro. 

-"'1.~- 
Vol tàXao para a questao central: onde deve ser permita a 

ati vida.de ma~ireira no Estado, estes dais mapas apresentaria uma 
ind icaçao prel im-inar. Mas nos devemos considerar os impactos 

" secundarias da atividade madeireira, tambem. Por exemplo, 
reconhecendo que a; ~ti vida.de madeireira pode provocar a col onizaçao 

. ' ' espontanea e, tambem, fogos destrut í vos podemos Julgar prudente a 
. ' abol í çao da at i v i dade madeireira em areas da f 1 aresta virgem perto 

de centros de cal oru z açeo e/ou em areas do Estado que experimentam 
est iagems 1 ongas. Entao, proponho um terceiro mapa que mostra as 
areas do Estado que sao suscept1 veis os impactos secudarios da 
atividade madeireira. Mesma que tais areas nao contem uma rtquesa 
b io 1 og i ca ~ta, a sua proteçao deve ser contemp 1 ada--se nao, a 
entr-a~a da força madeireira pode-acabar tot~ente com a cobertura 

•r~ • ~~• - --- - __.. r-~ ~ 
_, 



4 

f l arestal nestas areas por causa dos impactos secundar-i os asociados 
com a ativada.de madeireira. 

Em cone 1 usa o, devemos contemo 1 ar a f abri caça.o de um cuatro 
mapa--mapa de sintesis--o qual junta a informaçao nos tres mapas 
anteriormente discutidos. Com este mapa o Estado tera em maos, 
pela primeira vez, criterios para disciplinar onde a atividade 
deve ser pract i cada no Para . 

Pessoal §. tempo para fazer este projeto: uma pessoa/seis meses. 

ELEMENTO 2: CcttO DEVE SER PRACTirADO A ATIVIDADE MADEIREIRA 

A nossa pesquisa revela, como foi citada encima, que a 
extraçao madeireira, de modo geral , causa muitos danos desnecesarios 
na f 1 cresta. Os resu l ta.dos, tambem, surgirem que os gastos 
requeridos para reduz ir estes danos e para manejar o recurso 
madeireiro sustentavel mente podem ser superados, considerando a 
recita liquida das empressas envolvidas. Mas, ainda precisamos 
entender melhor os custos de manejo e os efeitos que manejo pode 
trazer. Portanto, pretendemos analizar as tentativas pasados e 
presentes a manejar a fl aresta Amazonica. 

Este trabalho tera dois fontes de informaçao--publicaçoes e 
dados que vem da pesquisa e experiencias que vem do setor privado. 
No caso dos dados da pesquisa, pretendemos estudar a l i teratura 
profundamente; no caso das exoeriencias no setor privado devemos 
pensar em visitar as industrias inovadoras • 

. ~ ... 
Al gu~, ~as entidades de pesquisa que podem contribuir 

ínformaçoes stlbre a questao de custo e viabí l idade de manejo na . ';. 
Amazonia sao: 1h o grupo ae SUDAM/FCAP em Santarem, 2) o grupo de 

"-."- . CPATU trabalhando\'em Belterra; 3) a grupo de INPA em Manaus dirigido 
por Niro Hiruguchi~ 4) o grupo de FUNTAC no Acre; 5) o grupo de ---~ .... Wilfredo Franco em d.coporo, Venezuela; 6) o grupo de CTFT/CIRAD no 

'· -, 

Guiana Francesa; 7) o grupo de DeGraaf no Suriname; e 8) o grupo de 
Anthony Andersen/Museu Goel di. 

As entidades privadas que tem initiativas na area de manejo e 
que podem ser visitadas sao r 1) Jari em Amapa; 2) Maginco e Bennach 
(Belém e sur do Para) ; 3) Robinson Lumber e Eidai <Belém e Baixo 
Amazonas) ;~) Am.?.;:one:< e Cemex (Santarem) ; e 5) Bajo Cal ima, 

~ --, -· --~ 
- - ---- .r-~ ~ 
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Col ombia entre outras. .Juntando essas industrias nos devemos ter 
uma gama de. estrateg ias de extraçao e manejo--al gumas industrias 
trabalham de forma altamente seletiva (e .g., Maginco); outros sao 
menos seletivo (e.g., Cemex); e ainda outros sao essentialmente 
operaçoes de corte razo (e .g., Bajo Cal ima) . 

De forma geral , pretendemos responder a tres perguntas nesta 
pesquisa: 1) cuales abordagems de manejo florestal funcionam; 2> 
porque funcionam= 3) cuanto custa estes abordagems? Fundamental a 
este trabalho é uma anal ises dos custos e benefícios de manejo. Em 
cada industria pretendemos calei tar dados sobre os tec:nicos 
empragados na extraçao de madeira, os custos destas medidas; e os 
resL1l tados destas abordagems em termos de crescimento/aumento no 
incremento anual. Beneficias ecologicos e sacias podem ser 
considerados também. 

Este trabalho é distinto aos trabalho pasados em dois 
respeitos. Primeiro, pretendemos enfocar na questao dos custos e 
beneficias envol vides no manejo da fl cresta Amazonica--fazendo esta 
aval iaçao através de uma anal isis objetiva de todas ás informaçoes 
disponi veis. Tentativas anteriores com este fim foram fragmentadas 
e nao satísfatorias. Segundo; pretendemos apresentar os nossos 
resultados em formas uteis tanto para as industrias como para o 
governo C IBAMA) • No caso das industrias, desenvolveremos guias do 
campo enfocando nao, apenas, em tecnicas de manejo mas, tambem, em 
tempo requerido, cus+o , e resultados anticipados por cada tec:nico de 
manejo. Cuanto o governo, usaremos um formato anal itico, 
considerando os custos e benefícios de manejo junto com sugestoes 
para como encorajar e fiscalizar usos sustentaveis da floresta. 

O conjun~~- informaçoes coleitadas nesta pesquisa deve mostrar e 
responder a ~;gunto , "como deve ser manejada. a f1 ores ta. 
Amaz on i e a. par à-'~ f i ms ma.de i r e i r os• 

\\ 

Pessoas §. tempo ~ ~--t:._zer este projeto: ~ pessoa/ seis meses. 
', '• "· ··,. 

ELB1ENTO 3: INFLUENCIPiNDO A POLlTICA FLORESTAL DO ESTADO 

Entendidos os impactos da ativadade madeireira e elaboradas as 
respostas as questoes de onde e como deve ser practicada a atividade 
madeireira, chegaremos a questao 
informaçoe;s tém o seu \mpacto no 

-~ 

de como guarantir 
ambito político. 
-- ~-,~ 

•• ~;.._~ à- 

que estas 



O que. é que nas precisamos saber para agir com eficaz na area 
pol itica. Eu v~jo como ferramentas fundamentais entendimento em 
tres areas: 1) a estructura de poder do governo do Para; 2) a 
estructura de poder dos orgoes federais que trabalha na area do meio 
ambiente dando destaque especial a IBAMA; e 3) a pol itica florestal 
do pais enfocando nos leis florestais e sua interpretaçao. 

A. Estructura. de poder no Para.. Um bom entendimento da governo 
do Estado vai ser necesario nao apenas para o Projeto Madeira, mas 
para todos os programas de IMAZON. Alem disso, o fato que tem um 
novo governo asumindo poder agora se torna este momento oportuno 
para fazer tal aval iaçao. O enfoque da anal í s í s , de forma geral , 
estara em identificar os canais dentro dos quais a poli t ic:a 
ambiental do estado é discutida é elaborada e, dai, ganhar acceso a 
estes canais. Um plano de trabalho detalhado ainda nao foi 
elaborado. 

Pessoas ê. tempo para fazer este projeto: uma pessoa/ tres meses. 

B. Estructura de poder ao n i ve 1 feder a 1 referente a.suntos 
ambientais: A ni vel federal tem cinco orgoes que 1 igam cem 
questoes relacionas ao meio ambiente. Eles sao os Ministerios do 
Meio Ambiente, de Ciencia e Tecnol agia, de Justiça, de 
Desenvolvimento Interno, e de Assuntos Estrategicos. De alguma 
forma os tecnocratas destes orgoes vai tomar decisaes sobre os 
futuros usos da mata Amazonica e/ou vao de í xar- a f 1 aresta aberta aos 
forças do mercado e iniciativa privada. Para as nossas ideas ter o 
seu impacto ia ser imprescindevel que nos entendemos bem este rede 
de pade~-~~Isto envolveria, como foi colocado no caso do Estado, 
que nos id~if icar os canais dentro dos quais a pol itica ambiental 
do governo f~~ral é discutida é elaborada e, dai, ganhar acceso a 

\, ,:· ·~ 
'j\ 

IBAMA (enca1~~- ·.rio Ministerio do Meio Ambiente) deve receber 
atençao especial nest~. ànal isis por ser a entidade especificamente 

' responsabilizada por adiinnistrar o recurso fl arestal da Amazonia. 
Portanto, podemos pensar em uma caracterizaçao completa de IBAMA 
considerando: o mandato des·~a entidade, orçamento, estructura 
(departamentos, programas, atores chaves) , proceso de tomar 
decisoes, 1 igaçoes com outras entidades, etc. A final idade de tal 
anal isis i.Sls de entender o funcionamento de IBAMA e de el abarar uma 

estes canais. 
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estrategia de açao definindo a maneira mais eficaz para o Projeto 
Madeira interagir com IBAMA. 

Pessoas ê. tempo necesario para fazer f\ pesgLlisa.: 1 pessoa/6 meses. 

Anote: E posivel que outras entidades vao participar nesta anal isis pol itica ao 
ni vel federa 1 (e ,g., Greenpeace, Worl d Wil dl ife?) • 

e. A poli ti ca f1 ores tal da Arnazon ia: Na.o basta ter novas 
ideas, bem a.profundadas, sobre onde e como deve ser pract i cada a 
atividade madeireira sem entender o modela presente que os pol iticos 
usam na d iscusao e resol uçao de assuntos f1 crestais. No primeiro 
momento, é este modelo, esta otica, que precisa ser analizado. Quer 
dizer que qualquer nova politica precisa ser ccnt ex tual í z eda dentro 
da otica preexistente. 

As políticas atuais, de nossa entender, nunca formam 
analizados rigorasamente de ponta de vista ecol ogica. Parece 
prudente entender bem as condicoes que criaram a poli tica fl arestal 
existente e dai caracterizar a uti 1 idade destas poli ticas e sua 
eficazia. Tem algumas tentativas recentes neste sentido (e.g., P. 
A. Leme Machado, "A Leg1slaçao Ambiental no Brasil e na Amazonia- 
Situa.çao Atual e Perspectivas"; r-euru ao recentemente de SEMAC no 
Acre visando a cr i açao de diretrizes que possam disciplinar a 
atividade madeirera). A nossa meta deve ser de juntar essas 
informaçoes com as reai idades ecol ogicas referente o que é entendido 
sobre as pract i cas de ex p 1 oraçao ma.dei reira, a regeneraçao flores tal 
apos extraçao, e as opçoes na area de manejo florestal. Este 
traba 1 ho deve criar uma interface com o traba 1 ho e i tada encima que 
visa avaliar os custos e benef ic:ios porque aval ia.mos ate que ponto 
os 1 eis e~~~jam, descorajam e/ou ignoram o que a pesqu í sa mostra a 
ser practicas"'-;}.;orestais sabias. 

,\ 
V Pessoas ê. tempo p'ara fazer ª- pesquisa: 1 pessoa/6 ~ 

4: 

~, ""·, 
',. 

lNITIATIVOS · . NO SETOR 

- ...• 

ELEMENTO PRIVADO 

Esse programa de ínfl uenc iar a poli tica fl arestal da Amazonia 
é por def iniçao um trabalho de longo prazo. Tambem, é importante 
frisar que o problema de c:omo usar a f1 aresta Amazonica de forma 
racional nao tem, necesariamente, uma unica sol uçao , Até. agora 

·---·~ -~-:,,,- 
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foram discutidas initiativas na ambita pol itico, mas initiativos no 
setor privado, tambem, podera ter importancia. 

Nos temos identif ícados algumas industrias com verdadeiros 
interesses em desenvolver practic:as de manejo fl arestal 
sustentaveis. Porem essas industrias nao tem baseamento na area de 
manejo e portanto, reclamam que nao sabem como proseguir. Nos 
acreditamos que medidas tomadas no sentido de orientar essas 
empressas innovadoras em tecnicas de manejo e custos e benef icios 
destas t ecm cas podem ajudar na criaçao de um grupo pequeno de 
industrias que provem modelos de uso sustantavel da f l aresta 
Amazon í ca para fins madeireiras. Uma vez que o manejo e mostrado a 
ser econom1camente viavel pela propria initiativa privada, as outras 
industrias possam seguir o ejempl o destas industrias innovadoras. 

Pretendemos começar trabalhar com uma industria. Uma vez 
selecionada a empressa farei mos uma anal isis completa dos 
proseguimentos da empressa na area de extraçao, transporte, e 
processamento da madeira para determinar o tempo, custos e lucro em 
cada processo. Esta anal isis revelara onde se concentram os lucros 
e os custos. Dai pretendemos fazer um inventario da propriedade 
f l crestada da empressa e desenvolver dois p l anos de manej o--um para 
areas ja exploradas e um outro para areas a serem exploradas no 
futuro. Estes planos incluira estimativas detalhadas dos custos e 
ganhos de manejo. 

A segundo etapa sera a i mp 1 ement açao dos planos de maneja. A 
implementaç:ao pode incluir um elemento experimental. Por ejemplo, 
podemos comparar os danos na extraçao em duas tal oes 1 ado ao 1 ado- 
uma sujeita a manejo f1 arestal (implica um inventario antes da 
exp l or-açao ~"t:_,dirij iria a extraçao, pre-expl oratoria carte de 
cipos, etc.) ª.~,outra executada como sempre' (sem pensar em 

Ao l ~o do trabalho, podemos achar importante expandir o 
'. trabalho a incluir outras industrias ou arranjar maneiras para 

outras industrias El- ~s-. tec:n ices de !BAMA acompanhar este projeto "- ·, ' "- 

manejar) • 

piloto. 
'- 

F'essoas ~ tempo gara fazer ª- pesquisa: primeira etapa--1 pessoa/6 
meses; segL1nda etapa--2 anos/2 pessoas. 


