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Introdução 

Os recursos madeireiros da .Amazônia são imensos: cerca de 60 
bilhões de metros cúbicos de madeiras cujo valor na forma serrada é 
estimado em torno de 4 tri. lhões de reais. Atualmente, a Amazônia 
produz quase 70% da produção de madeira em tora do Brasil. A região 
parti.ci.pa com apenas 4% do comérci.o internaci.onal de madei. ras 
tropicais, mas essa proporção tende a crescer devi.do a exaustão dos 
recursos madei. rei ros das florestas tropicais da Asto , A Amazônia que 
representa um terço das florestas tropi.cai.s do mundo~ estó numa 
posição pri.velegi.ada para dominar o mercado i.nternaci.onal de 
madeira tropical no século XXI. 

Entretanto, na Amazônia assim como em outras. regiões tropicais, 
a exploração de madeirei. ra é feita de forma não manejada. Os 
impactos ecológicos desse tipo de exploração são severos por reduzi.~ 
signifi.cati.vamente a cobertura do dossel, aumentar a incidência de 
cipós e fogos florestais ( Uhl & Kauffman 1990, Veríssimo et al 
1992, Johnson & Cabarle 1993) 

Consideramos a informação como um pré-requisito fundamental 
para a adoção do manejo florestal. Ainda que milhões de dólares 
venham sendo destinados para a pesquisa florestal na Amazônia pelas 
agências internacionais de desenvolvimento, bancos de 
desenvo 1 vi. mento, fundações f t l ant róp í cns , e governos; apenas uma 
fração desse investimento estó providenciando os tipos de 
informações necessóricis para as soluções dos problemas do setor 
florestçll. ~t-tuma aval i.ação fei. ta recentemente sobre mais de 300 
trabalhos de pesquisa na órea florestól feitos na Amazônia, 
constatou-se que apenas 1% tratava sqbre exploração madeireira 
enquanto estudos abordando aspectos de economia e política florestal 
eram praticamente inexistentes (Schmidt & Chicharro 1990 segundo 
Waever 1991). 

O objetivo desse trabalho1é apresentar trêi tipos de 
informações que acreditamos serem essenciais para a adoção do manejo 
florestal na Amazônia. O primeiro tipo de informação é um perfil 
detalhado das atividades do setor madeireiro. Isso inclui. uma 
anóli.se das práticas de extração e processamento e o impacto 
ambiental, econômico e social dessas ações. 

O segundo tipo de informação é o conjunto das ,"melhores. 
próticas possiMeis" de manejo florestal para a Ama~óni.a. Isso inclui. 
informações sobre o planejamento da extração floresta\, operação de 
extraçao em si~,e tratamentos pós-silviculturais. Nao iremos aqui 
apresentar um ~ratamento exaustivo das recomendações técnicas de 



manejo, mas ao contrário ilustrar a relevância desse tipo de 
informação para o desenvolvimento sustentável do setor madeireiro. 
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Entretantq, não basta saber as motivações econômicas dos 
envolvidos com a atividade madeireira e como, em termos técnicos, o ' 
recurso deve ser usando de maneira mais sustentada. É preciso também 
gerar informações que ajudem aos tomadores de decisão e a sociedade' 
em geral a desenvolver uma visão de como usar, de maneira 
responsável, os recursos naturais em combinação com um modelo 
concreto para implementar essa visão. 

Os cientistas naturais geralmente restringem a sua atenção 
apenas para os aspectos técnicos dos problemas de uso ( i.e., 
informação de como manejar o recurso). No mundo real,entretanto, os 
problemas ambientais são complexos e multifacetados. A informação 
técnica representa apenas uma parte, as vezes pequena, da informação 
necessária para a solução dos problemas ambientais. 

Este trabalho é um sumário de uma série de estudos que que 
conduzimos em parceria com outros colegas do IMAZON 
( Instituto do Homem e o Meio Ambiente da Amazônia) sobre o setor 
madeireiro na Amazônia Oriental. A logomarca do trabalho do IMAZON 
no setor florestal é o compromisso de promover a exploração , 
florestal sustentável. Por essa razão, a questão central desse 
trabalho é : Quais são as informações necessárias para promover a 
exploração madeireira de maneira sustentada na Amazônia? 

Informação Necessária #01- O conhecimento do setor 
madeireiro. 

O ponto de partida foi satisfazen a nossa curiosidade, como 
pesquisadores, sobre o setor madeireiro. Nós estavamas interessados 
em entender as razões para a expansão desse setor e as implicações 
dessa expansão em termos sociais, econômico e ecológico. 

Quando começamos o trabalho, em 1989, observamos que uma 
vigorosa indústria madeireira havia se estabelecido na Amazônia 
Oriental, especialmente no Estado do Pará. Em duas décadas o número 
de serrarias dava um salto enorme: de menos de 100, em 1970, para 
cerca de 2.000 em 1990. Além disso, o número de espécies extraídas, 
no mesmo período, crescia de uma dúzia para mais de 300 espécies 
(Martini et al. 1994, Ros-Tonen 1993). 

As razões para o crescimento explosivo da indústria madeireira 
na Amazônia são muitas. A razão mais óbvia são as estradas: O 
governo brasileiro providenciou acesso a Amazônia durante os anos 60 
e 70 através d~ um ambicioso programa de colonizaçao e construção de 



estradas. Essas estradas (e .g., Belém-Brasília, Transamazônica, 
Cuiabá-Santarém) representaram um imenso subsídio para a indústria 
madeireira se estabelecer na região. Segundo, a exaustão dos 
estoques de madeiras do sul do Brasil. Terceiro, um aumento da 
demanda para madeiras em função do crescimento econômico do País 
(Veríssimo et al. 1992). E finalmente, a existência do recurso 
madeireiro abundante e barato (algumas vezes de graça) na Amazônia. 

:' 

Os Padrões de Exploração Madeireira 

t comum descrever a indústria madeireira na Amazônia usando 
sumários estatísticos, mas isso acaba nos dando uma visao limitada 
desse setor. Em nossa pesquisa de campo encontramos poucas 
tendências centrais nessa indústria, mas detectamos alguns padrões 
de exploração, processamento e comercialização. Para detectar 
padrões é preciso fazer levantamentos extensivos combinados a 
estudos de caso intensivos. São muitos os fatores que influenciam a 
indústria madeireira incluindo a composição da floresta local 
(especialmente a presença de espécies de alto valor), opções de 
transporte ( fluvial vs terrestre), disponibilidade de capital, 
opções de mercado ( doméstico vs. exportação), situação fundiária, 
aspectos culturais, etc. O papel desses fatores é evidente no Pará 
(Fig 1), maior produtor madeireiro do País, e ·onde identificamos 
cinco modelos de exploracão madeireira (Tabela 1) 

Modelo 1: Exploração Seletiva de Várzea - A exploração madeireira 
na vaárzea tem mais três séculos de história. Nas décadas recentes, 
a Vi rola surinamensis (Rol) warb (nome vulgar= "vi rola") tem si.do a 
principal espécie extraí.da. A . maioria da produção tem sido 
destinada ao mercado externo. A ativiqade madeireira é altamente 
seletiva com apenas 1-2 indivíduos extraídos por hectare. Moradores 
locais cortam as árvores. de virola com machados; os impactos 
ambientais da extração são pequenos. Os proprietários de terras ou 
agentes das serrarias providenciam comida, ferramentas, e dinheiro 
em troca de toras de vi.rola. Os arranjos contratuais são similares 
aquelas usados no comércio da borracha do final do século passado. O 
sistema madeireiro tem flouresci.do porquê a vi.rola é comum ao longo 
do canal principal do rio Amazonas, os custos do transporte fluvial 
são baixos, e o sistema socio-econômico de aviamento pré-existente 
pode ser facilmente revi.gorado. 

Modelo 2: Exploração Intensiva de Várzea - Recentemente, um· segundo 
tipo de exploraçao madeireira, muito mais intensivo tem se tornado 
comum na várzea. Nesse modelo; o povo local estabelece suas próprias 
serrarias. O mesmo motor que é usado para operar o barco da famailia 
é as vezes usado para fazer funcionar uma. serraria circular de 40-50 
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·- polegadas. Devido ao seu tamanho pequeno, essas serrarias se 

especializam no processamento de toras entre 15-45 centimetros de 
diâmetro utilizando cerca de 50 espécies. Essa exploração madeireira 
agressiva pode .levar a um significativo empobrecimento florestal. 
Barros e Uhl ( in press) levantaram que há aproximadamente 1,200 
serrarias desse tipo no estuário do rio Amazonas. Esse modelo 
intensivo de várzea tem se destacado devido: 1) uma demanõa 
crescente para a construção civil de casas de madeira nas cidades da 
Amazônia oriental; Z) uma mão-de-obra que é capaz de levar as toras· 
da floresfa até a serraria, quase sem precisar de investimento de 
capital; 3) a capacidade de utilizar os existentes motores de barcos 
para fazer funcionar as serras circulares ( Tabela 1) 

Modelo 3: Exploração Altamente Seletiva de Terra Firme -- Nas 
últimas três décadas a exploração madeireira se expandiu rapidamente 
para as regiões i.nterfluviais de terra firme .. A mais divulgada é a 
exploração de mogno, Swietenia macrophylla king, uma espécie de 
valor excepcional que ocorre no sul do Pará (fig 1; tabela 1). Em 
estudo recente, Verissi.mo et al (1995) achou que duas duzi.as de 
serrarias eram responsáveis pelo processamento de 90% do mogno 
extraido no Pará. Os lucros anuais dessas grandes companhias 
madeireiras excedem com frequência um milhão de dólares. Essas 
companhias eram frequentemente di ver si f i ccdns j . o processamento de 
mogno represento um item em sua variada pauta de negócios. Esse 
modelo ilustra que quando o valor do recurso madeireiro é elevado, é 
possível construir uma rede de estradas de centenas de quilômetros 
dentro da floresta para extrair um recurso vali.aso. A estrutura 
rudimentar de estradas e pontes construidas por madeireiros é a 
primeira etapa na expansão da fronteira agrícola. 

' ~ ' 

Modelo· 4: Exploração Seletiva de Terra Firme-- Nas áreas de 
colonização oficial onde a construção de estradas públicas é 
recente, tais como ao longo da estrada Pará 150 (Fig 1., Tabela 1), 
as condições para o rápido crescimento do setor madeireiro estão 
presentes, ainda que não haja espécies de valor excepcional, como 
mogno. Nessas áreas, o recurso madeireiro está localizado próximo as 
estradas e os colonos, interessados em desmatar as áreas de flor~sta 
para o estabelecimento de planti.os agrícolas, estão dispostos a 
fornecer madeiras para as serrarias a baixo custo. Frequentemente, 
os próprios colonos fazem a exploração e nogociam com os ,, 
caminhoneiros locais para levdr as toras até as serrarias (Uhl et 
al. 1991). Os impactos da exploração são pequenos; apenas poucas 
árvores são extraídas por hectare -- aquelas com a melhor forma e em 
·alta demanda. 'Esse modelo ilustra que nd ausência de espécie de alto 
valor, a 'expl or-oçõo madeireira -só começa após o governo construir 
estradas. A partir daí é que uma variedade de atores ( pequenos 



proprietõrios, motoristas de caminhõo, madeireiros) entram para 
providenciar .o capital e a mõo-de-obra necessária para o surgimento 
da atividade madeireira . 

• Modelo S: Exploração Intensiva de Terra Firme -- Ainda que as 
indústrias de terra firme começem removendo apenas uma espécie 
(modelo 3) ou poucas espécies ( modelo 4), essas áreas com o passar 
do tempo tem a sua infra-estrutura e acesso ao mercado 
aperfeiçoados. Por exemplo, no centro madeireiro de Paragominas na 
rodovia Belém.-Brasi. lia, as companhias madeirei. ras utilizam tratores 
de esteira para extrair em torno de 100 espécies ( 6 - 12 indivi.duos 
por hectare). Os impactos ambientais desse estilo agressivo de 
exploração madei. reiro 'é si.gnt fi. cativo ( Veri.ssi.mo et al. 1992). Esse 
é o modelo de exploração madeireira dominante na Amazônia Oriental. 
Aqui as empresas madeireiras de maior sucesso acumulam capital e se 
verticalizam. Com o passar do tempo essas empresas começam a 
exportar parte de sua produção 

Em resumo, não há nada misterioso sobre a expansõo do setor 
madeireiro na Amazôni.a Oriental. Uma vez tida a informação, nós 
podemos ver corno o comportamento dos diversos grupos soc irri s 
envolvidos nessa atividade faz sentido -- o tmpeto inicial para o 
estabel~cimento das serrarias na Amazônia, adoção de modelos .de 
extração altamente seletiva em algumas áreas e intensivo em outras 
partes, o aumento no processamento de madeira destinado a 
exportacão. Esses fatos são uma resposta racional desses grupos 
sociais para utilizar os recursos madeireiros levando em conta o 
valor e o acesso ao recurso madeireiro, o mercado, o capital 
di.sponi.vel, a ocupação fundiária, e os fatores cul turai.s. Em quase 
todos os casos, a moti.vaçõo basi.ca é g maxi.mi.zação dos lucros a 
curto prazo. De fato, a exploração madeireira é uma atividade 
altamente lucrativa para os madeireiros. 

Prevendo as tendências do setor madeireiro 
' 

A demanda interna e externa por madeiras da Amazônia deve 
continuar crescendo nas próximas décadas. A nível doméstico 
acompanhando o crescimento da economia e , em termos mundiais, em 
função da exaustão das reservas madeirei.ras do sudeste asiático, 
região responsável por 70% da madeira tropical comercializada no 
mundo. Tendo estudado analiticamente a economia da atividade 
madeireira podemos prever como a indústria irá responder a essas 
demandas crescentes por madeiras da região. Por exemplo, no modelo 
de exploraçõo intensiva de terra firme ( modelo 5) onde os estoques 
de madeira vêm sendo reduzidos, os proprietórios de serrarias estão 
preocupados com' o suprimento de mate ria pri.ma. Ini. ci.almente, a 



madeira estava apenas a poucos quilômetros de distância, mas ao 
longo do tempo os madeireiros foram tendo que ir cada vez mais longe 
para extrair madeira pagando mais caro por isso. Em meados dos anos 
90, as firmas mais capitalizadas começaram a adquirir extensas áreas· 
de floresta viróem e, entõo, literalmente mudaram seu parque 
madeireiro para esses locais (figura 2). Isso é o primeiro sinal 
claro da escassez de madeira em áreas de floresta de terra firme 
submetida a exploração intensiva. Tão logo os estoques de madeira 
entrem em exaustão em áreas de velha fronteira, parece ser provável 
que apenas as firmas com capital para construir suas próprias 
estradas, adquirir sua reserva madeireira, e terem, a sua equipe de 
exploração irão sobreviver. Os madeireiros menos capitalizado irão 
abandonar a atividade ou mudar para as áreas de fronteira novamente 
(i.e; migrarem para o modelo 4). 

Ao mesmo tempo, nas áreas de fronteira com exploração seletiva 
(modelo 4), a demanda crescente por madeiras da Amazônia irá 
estimular a abertura de mais serrarias e com isso o tempo aumentar a 
intensidade da exploração florestal. 

A resposta do crescimento da demanda de madeira poderá ser 
rápida também na várzea. Se os preços de madeira serrada aumentarem, 
pequenas serrarias poderão ser estabelecidas e iniciarem suas. 
operações dentro meses, como já ocorreu no passado recente ( Barros 
e Uhl, no prelo). As novas madeireiras na várzea, especializadas em 
poucas espécies, podem também se estabelecerem ao longo do baixo e 
médio Amazonas. As margens do rio Amazonas são locais atrativos para 
os madeireiros devido ao preço baixo da madeira em tora, mão-de-obra 
barata, baixo custo de transporte, e fócil acesso aos mercados 
internacionais. É provável que as muitqs serrarias venha a ser 
estabelecidas nessa região num futuro próximo. 

Entender as motivações e o comportamento da indústria 
madeireira tem permitido avaliar objetivamente os retornos 
econômicos da exploração e processamento madeireiro e os impactos 
ambientais dessa atividad~. Isto também tem permitido começar a 
fazer predições sobre onde, como, e porquê o setor madeireiro irá se 
expandir na Amazônia. Os resultados do nosso trabalho tem sido 
publicado em uma série de estudos (Uhl et al. 1991; Vertssimo et al 
1992; Veríssimo et al 1995; Barros & Uhl no prelo). Apesar de 
importante as informações contidas nessas análises não irão 
contribuir em si mesma para promover práticas sustentáveis de uso 
dos recursos florestais no regiõo. Para isso nós vamos precisar de 
outro tipo de informaçõo. 



Informação necessári.a 2: Saber como explorar o recurso 

florestal 
Para promover práticas sustentatávei.s na Amazoni.a é fundamental 

ter saber como manejar as florestas da regi.ão. Essa informação 
técnica de pesquisa faz parte do escopo tradicional da pesquisa de 
recursos naturais. Aqui enfocaremos a nossa abordagem nas práticas 
de exploração florestal na terra firme, de onde se estima que 80% da 
produção de madeira em tora na Amazônia seja originada (Ros Tonen 

1993) 

Atuais Práticas de Exploração 

Atualmente a exploração madeireira na terra firme pode ser 
melhor caracterizada como "mineração florestal.. (Figura 3, alto). Os 
madei. rei. ros i.ncialmente entram na floresta para extrai. r apenas as 
melhores madeiras -- poucas espécies C Modelo 3). Se após isso essas 
áreas de floresta fossem abandonadas, a cobertura do dossel e o 
estoque i. riam eventualmente retornar as condições ori.gi.ndis. 
Infelizmente isso não acontece. Os madeireiros acabam geralmente 
entrando nessas áreas de floresta, em intervalos curtos de tempo, 
paro remover as espécies de menor valor e para extrair indivlduos de 
pequeno diâmetro. de algumas espécies de valor comercial C i . e., 
modelo 3 evolui para o modelo 4 e eventualmente para o modelo 5; 
tabela 1). Isso resulta na abertura de novas estradas e trilhas de 
exploração provocando motor deteriorbçõo da floresta. Os cipós são 
frequentemente os mais favorecidos por distúrbios madeireiros, eles 
se adensam e crescem sobre as órvores juvenis causando deformidades 
em seu tronco. As áreas exploradas pcira fins madeireiros são 
ambientes ricos em material combustível (árvores quebradas e 
danificadas). Esses ambientes explorados têm também uma maior 
abertura do dossel, o que faz aumentar a radiaçõo solar sobre o solo 
da floresta. O resultado é um aumento na taxa de secagem dos restos 
de órvores e galhos ao ponto de facilitar a ocorrência de incêndios 
florestais ( Uhl e Kauffman, 1990). Em resumo, extração madeireira 
não planejada pode levar a degradação dos recursos florestais na 
Amazônia Oriental. Na figura 3 (alto) nos mostramos isso como um 
processo gradual, mas agora que os mercados se desenvolveram para 
centenas de espécies madeireiras, extensas áreas de floresta podem 
ser transformadas em florestas exploradas em questões de dias. 



Adotando Melhores Práticas de Exploração Florestal 

A falta de um modelo racional de exploração madeireira na terra 
firme não é surpresa. Devido a abundância do recurso madereiro a 
madeira é sub-valorizada e, portanto, usada sem muito cuidado; mas 
apesar disso a informação que estamos acumulando mostra que é 
possível manejar essas áreas de floresta. Em 1990, O IMAZON iniciou 
um estudo piloto de manejo florestal na região de Paragominas, o 
maior pólo madeireiro do Brasil. O trabalho vem sendo conduzido em 
uma área de 210 hectares pertencente a uma indústria madeireira 
local. A área foi dividia em duas parcelas de 105 hectares cada - 
em uma parcela foi. feito uma exploração típica sem manejo e na outra 
foi utilizado as »melhores práticas possíveis de exploração». 

Essa pesquisa tem sido dividida em três momentos -- antes, 
durante a exploraçao, depois da exploração. Antes da exploração, 
todas as árvores comerciais, grandes e pequenas, foram mapeadas e 
inventariadas ( i.e., caracterizada pelo seu valor, forma e volume). 
Esses dados são fundamentais para todas as decisões de manejo. Além 
disso, dois anos antes da exploração, os cipós, localizados nas 
proximidades das árvores a serem exploradas, foram cortados. Isso 
reduziu os danos ocasionadas ao redor das árvores durante a 
extração. Finalmente, antes de serem derrubadas, foi feito o traçado 
das estradas e dos pátios madeireiros para minimizar a área de 
floresta afetada pela exploração. Além disso, um limitado número de 
·indivíduos de espécies comerciais com boa forma foram selecionados 
para serem matrizes. 

Para a exploração foi escolhida uma equipe de motosseeristas e 
tratoristas bem treinados. Tratores tipo skider foram alocados 
especific6mente para a exploraçao no lugar de tratores de esteira. 
As trilhas de skider foram orientadas para minimizar os danos para 
as órvores que irão ser removidas nos cortes futuros. Com a mesma 
finalidade de reduzir os danos foi acoplado aos tratores guinchos 
para puxar as toras de sua área\de queda até a trilha do trator. 

As duas medidas de manejo pós-exploratório, corte de cipós e 
anelamento, estão sendo empregadas para acelerar o crescimento das 
árvores remanescentes de valor comercial . O primeiro é o corte de 
cipós nas proximidades das árvores comerciais. Os cipós podem 
competir com as árvores de valor comercial por luz e nutrientes e, 
em alguns casos, obstruir o crescimento das árvores, além de poder 
causar defeitos na sua forma. Um segundo tratamento silvicultural é 
o anelamento de árvores sem valor comercial que estão sombreando as 
árvores de valor comercial. As árvores aneladas morrem ao longo dos 
anos e os galhos que lentamente se decompõem providenciam 



nutrientes para a sobrevi.vência das árvores comerciai.s. Nós 
levantamos a hipótese de que se essas medi.das forem adotadas será 
possível manter a estrutura floresta ao mesmo tempo em que se usa 
os recursos mad~ireiros. 

O objetivo do projeto pi.loto de Manejo Florestal foi. avali.ar os 
custos ecológicos e econômicos e os benefici.os das medi.das de 
manejo. A pesquisa demonstrou seis importantes vantagens do manejo. 
Primeiro, o inventório e o mapeamento feito antes da exploraçao 
madeireira fez com que os danos fossem menores. Numa exploração 
típica, uma ou mais árvores derrubadas por hectare (quase 7 m3/ha) 
acabam não sendo achadas pelo operador de skider durante a operação 
de arraste. Entretanto, numa operação planejada, onde as trilhas são 
marcadas, o operador de maquina é guiado para a árvore derrubado por 
um auxiliar de trator. Com isso, o desperdício por falta de 
localização das árvores derrubadas é eliminado . Segundo, o 
planejamento cuidadoso das estradas madeireiras e trilhas de skider 
antes da derrubada, reduziu em 20% os distúrbios do solo quando 
comparadas a exploração tradicional. Isso porque as estradas são uma 
dos maiores responsóveis por distúrbios na estrutura da floresta, 
i.sso tem um grande impacto na recuperaçõo geral da órea. Terceiro, o 
corte de cipós, feito dois anos antes da exploraçõo, reduziu em 25% 
os danos nas órvores jovens ( ~ 10 cm dap) durante a operação·de 
corte. Isso devido a copa das árvores da floresta serem as vezes 
ligadas por cipós, a queda de uma úni.ca árvore provoca um 
efeito"dominó" derrubando ou danificando muitas árvores ao arredor. 
Quarto, os motosserristas treinados foram capazes de reduzir em até 
três vezes o despedício associado com a queda das árvores. Eles 
conseguiram isso fazendo cortes próximos ao chão e e empregando 
métodos corretos de queda. Quinto, o tempo de operação das máquinas 
foi reduzido em cerca de 20% nas operações planejadas. Isso foi 
possível devi.do ao fato de que todos as trilhos de skider estavam 
marcados possibilitando que os operadores das máquinas se 
movimentassem rapidamente até as'.árvores derrubadas. Finalmente, o 
anelamento das órvores indesejávei.s para a exploração subsequente 
providenciou mais espaço para o crescimento dos individuas de valor 
comercial. · 

Obviamente essas prescrições implicam em aumento no custo 
(cerca de US$50/ha), mas o que se ganha com o aumento da eficiência 
nas operações madeirei.ras permite que mais da metade desse pré 
investimento seja recuperado. A par disso,é importante frisar que o 
lucro dos madeireiros são suficientes robustos para custearam esse 
investimento. Além disso, exi.ste a possibilidade que os produtos 
não mcde i r e i r-os ; como as fibras florestais, frutas, e resinas, 
possam ser manejadas aumentando ainda mais os retornos econômicos. 
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Talvez o ganho mais importante seja a redução do ciclo de 
corte. A redução dos impactos ambientais na exploração madeireira e 
a aplicação dos tratamentos silviculturais poderão reduzir o ciclo 
de corte de 100-70 anos (sem manejo) para 30-40 anos (com manejo). 
Por essa razão, as madeireiras individuais que praticam manejo 
florestal só precisarão de metade da área de floresta atualmente 
utilizada para suprir suas necessidades. 

Finalmente, uma outra pesquisa conduzida pelos pesquisadores do 
IMAZON sobre eficiência do processamento de madeiro revela que um 
incremento na eficiência das serrarias pode reduzir ainda mais a 
área total de floresta requerida para manter a produção atual. 
Atualmente apenas um terço de cada tora é transformada em produto 
serrado final; mas a eficiência no processamento pode subir para 50% 
com a melhoria na manutenção do ~aquinário e treinameno da mão-de 
obra. Se isto for feito em conjunto com um programa de manejo 
florestal, as serrarias irão precisar de apenas um terço da área de 
floresta que agora utilizam para a sua produção. 

Os resultados dessa segunda fase da pesquisa estão sendo 
publicados em revistas cientificas. Entretanto, o mais interessado 
nessa informação são os envolvidos na exploração e processamento· do 
recurso madeireiro. Nós estamos organizando os resultados de nosso 
trabalho em um manual florestal especificamente destinado ao setor 
madeireiro. Consideramos que o reconhecimento do valor do recurso 
madeireiro tanto na mata quanto na serraria é a primeira etapa no 
processo gradual do desenvolvimento sustentável do setor florestal. 

************************************************************* ~ 
Sustentabilidade: Avanços graduais para atingir uma meta 
possível 

O conceito de sustentabilidade·implica em que a quantidade de 
um recurso natural a ser extraido deve está baseada na capacidade 
que o ~mbiente natural têm em reposiçõo repor esse recurso, em um 
certo período de tempo, sob regime de manejo. 

Os problemas frequentemente surgem quando se procura avaliar a 
sustentabilidade de uma atividade. Em geral não hó uma base de 
conhecimento para afirmar isso com absoluta certeza. O que podemos é 
fazer uma avaliação em termos comparativos do que é 
sustentabilidade. Por exemplo, ninguém dúvida de que a exploração 
seletiva de madeira é mais sustentável que o desmatamento. 

Para sair uma situação de uso predatório para uma situação 
sustentável é preciso atravessar uma sequência de pequenas etapas. 
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No caso especifico do setor florestal acreditamos que ocorrerá uma 
evolução gradual das próticas de exploração e processamento 

Nível 1: Apreciação da magnitude do desperdício das serrarias. 
Até recentemente, a madeira era tão abundante e barata na Amazônia 
que havia pouca motivação em reduzir o desperdício no processamento 
da madeira . Na medida em que a madeira vai se tornando mais escassa 
nos velhos centros madeireiros e o seu valor aumenta, essa situação 
tender a mudar. Agora, os madeireiros estão atentos a sugestões de 
como reduzir esse desperdicio.Eessa preocupação é uma etapa 
importante porquê representa uma valorização do recurso florestal. 

Nivel 2: Apreciação da magnitude dos desperdícios nas 
operações madeireiras. Os pesquisadores do IMAZON têm documentado 
que cerca de 7m3 de madeira por hectare são literalmente deixado 
para trás na floresta porquê os operadores das móquinas não 
conseguem localizar as toras derrubadas. Essa informação é uma 
estatística alarmante para muitas companhias madeireiras. Isto pode 
motivar essas empresas a adotar o inventário florestal para evitar 
esse desperdício. Novamente, isso representa uma apreciação do valor 
econômico do recurso -- um senso de que o recurso não deve ser 
desperdiçado 

Nível 3: Apreciação dos ciclos de corte. Anos atrás muitos 
madeireiros na Amazônia oriental acreditavam·que o crescimento da 
floresta era seria tão rápido que se poderia retornar a uma mesma 
área após dez anos. Agora os mesmos madeireiros observam que isso 
nõo é bem assim. Sem manejo os ciclos de corte serão provavelmente 
superiores a 70 anos. Se forem adotadas práticas de extração 
cuidadosa e medidas silviculturais, o ci,lo de corte pode ser 
reduzido para 30-40 anos. Alguns madeireiros começam a se mostrar 
interessados em adotar essas práticas de manejo. 

Nível 4: Um apreciação dos produtos não madeireiros. Uma 
apreciação do potencial econômico ~os produtos não madeireiros é uma 
etapa importante para concluir que floresta.é muito mais do que 
madeira e que essa riqueza de espécies na floresta deve ser vista 
como uma vantagem econômica. 

Nível 5: apreciação dos serviços do ecossistema local. Quem 
anda pelo interior percebe, durante a estação seca, que os pastos 
tornam-se amarelados enquanto a floresta ao lado continua verde. 
Isso ocorre devido ao fato da floresta se comportar de maneira 
diferente dos ecossistemas alterados. O sistema de raízes profundas 
dessas florestas são consideradas um importante fator de 
estabi I i.zação do clima regional (Nepstad et al. 1991). Provavelmente 
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sem a cobertura florestal o regime de chuvas sofreró mudanças 
imprevisíveis podendo provocar secas prolongadas com potencial de 
causar enormes prejuízos financeiros ao setor agropecuário. Uma 
apreciação do papel da floresta na manutenção do ciclo hidrológico é 
o reconhecimento de que a floresta nos fornece serviç0s que 
atualmente nao tem preço de mercado. 

Nível 6: Apreciação dos serviços da floresta em termos 
globais. Exploração madeireira sem cuidado, fogo, e uma excessiva 
pressão de exploração sobre certas espécies pode ter efeitos no 
clima e na biodiversidade global. A perda de espécies de valor 
econômico potencial e o aquecimento global estão entre os 
consequências da remoção da cobertura florestal da região. 
************************************************************* 

Informação Necessária #3 : Como promover práticas 
florestais sustentáveis ? 

Na primeira parte desse trabalho enfatizamos a necessidade de 
saber o que os madeireiros fazem, porquê fazem, e como as suas ações 
afetam a regiao. Em seguida, discutimos a necessidade de saber como 
manejar as florestas da região para produção de madeiras. Ainda que 
importantes, essas duas etapas de informação nao são suficientes 
para se conseguir uma mudança significativa no uso dos recursos 
florestais. De fato, dado a abundância e baixo valor dos recursos 
madeireiros e o descumprimento dos regulamentos florestais, é 
provável que as florestas sejam exploradas várias vezes até a sua 
exaustão. A terceira informàção necessária, então, é um entendimento 
de que os recurso madeireiros sõo esgotáveis dada o atual modelo de 
exploração. Uma visõo alternativa preciba ser desenvolvida paro 
substituir o modelo atual de uso não sustentável dos recursos 
florestais. Finalmente, essa visão alternativa deve ser somada a 
medidas concretas para implementar o manejo florestal. 

Uma Presença forte do Governo 

O Governo tem estado ausente do processo de ocupação e 
regulamento do uso da terra na Amazônia. De fato, a terra é as vezes 
usado pelo setor privado para ganhos de curto prazo em detrimento 
das futuras gerações e da biodiversidade. No caso do Pará, cerca de 
60% do Estado é composto de terras públicas e terras indígenas. O 
restante 40% de terras do Estado pertence ao setor privado. De 
acordo com a lei brasileira, 50% de cada terra privada na Amazônia 
deve manter sua cobertura natural. Por essa razão, se adicionarmos 
metade das terras.privadas (20%) as terras públicas e as indígenas 
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(60%), aproximadamente 80% da area total do Estado deveria ser, 
teoricamente, mantida na sua forma natural. 

Na ausência qe controle governamental, entretanto, a lei. dos 
50% tem sido ignorada. Propri.etári.os de terra irão extrair a 
madeira e então transformar a floresta remanescente em áreas para 
pastagens e cultivos agrícolas. Para isso não ocorrer é preciso uma 
política econômica de base florestal. Os ingredientes dessa 
políticas jncluem a restrição ao desmatamento e um zoneamento dos 
recursos florestais .cons i derundo , pelo menos, dois usos gerais: 
exploração econômica (produtos madeireiros e não madeireiros) e 
conservuçõói' A adoção dessas medi.das iria tornar a terra escassa 

., impulsionando o setor privado a adotar modelos intensivos de 
agri.cul tura . e pecuóri.a. 

1 

.. Mas ég(fto ser-rom utilizados os recursos florestais ? Certamente 
o s i s+emu' de parques e reservas biológicas em vigor deveria ser 
preservada no longo do estabelecimento de novas reservas nas áreas 
com alto e,ôél,emismo e e .u , cabeceira das bacias hidrográficas da 
Amazônia ,.'._:Y~D. Pere~~' Torborgh 1995), mas as grande extensões de 
florestas nçiJ:urais' 'iJbâ~rittm ser uti. l izadas de forma manejada. Essas 
terras nõo estão vnz lus . Caboclos, colonos e i.ndi.os vi. vem dentro e 
nas pr-ox imi dudes dessa florestas. Essas habitantes geralmente tem um 
conhecimento· empírico dos processos florestais. · Eles entendem os 
ritmos da mata e sabem distinguir muitos tipos de árvores, o que 
lhes colocam em condições de serem bons manejadores florestais. Um 
modelo que tem sido sugerido, dentro e fora do governo, é a 
transformação .. de terras públicas em li florestas de produção" para 
serem utilizadas pela população local e madei.rei.ros. Mas para ter 
sucesso, no caso das populações locais,~ preciso que haja garanti.as 
de acesso a consi.der,áveis áreas de floresta. O governo do Estado, 
por exemplo, póderi•'.cri.ar florestas estaduais de produção 
florestal. Não apenas criar "florestas de produçõo". Essas 
comunidades florestais precisam de assistência técnica de como 
manejar manejo os produtos madei.réiros e não madeireiros, 
conhecimento de mercado ( estabelecimento de contacto com 
compradores, ganhar acesso a informação sobre preços, e assim por 
diante). Finalmente, o governo deve garantir que as florestas sejam 
efetivamente manejadas. · 

Apesar do governo ter se mostrado letárgico em cumprir a 
legislaçêí'~'.·: floresàl\/;"ó sociedade organizada tem assumi.do, mui tas 
vezes, o· papel do próprio governo. No inicio dos anos 80 algumas 
organizaçõ1ês não governamentais começaram a realizar as tarefas .que 
cintes cabiam ao governo. Algumas dessa organizações estão 
demarcando~t~rras lndigenas e reservas extrativas; algumas estõo 

.,, 
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entrando com pedi.dos· na justiça para exigir punição aos 
trangressores da lei ambiental; outras estão providenciando 
informações técnicas e serviços de extensão para as comunidades 
florestais e mad~ireiros; etc. Em geral, as ONGS estão mostrando que 
os problemas podem ser resolvidos. O sucesso dessas organizações 
está associado com a disposição de realizar trabalhos difíceis, ter 
compromisso com o destino da região combinado com uma vlsão de como 
os problemas podem ser atacados. Essas características são muito 

·· ,. : mais importantes do.:·:que recursos fi.nancei. ros e infra-estrutura . 
. ,,.A 

O governo precfsa reconhecer a importância atual e potencial da 
atividade madeireira para o desenvolvimento regional. Experiências 
de manejo florestalf"'(lo nível empresarial e comuni. tario devem ser 
estimuladas. A criação de uma rede de manejo comuni.tario em 
"florestas de produção" poderó estabilizar a fronteira da Amazônia 
de maneira · mai. s ef ~i. ente do que outras medi. das. De fato se forem 
local i.zadas •nas proximidades das áreas desmatadas, essas florestas 
de produçõç podem s~ tornar "zonas tampão" contra futuros avanços do 
desmatament.Q,,,,desde 'que possam servi. r efetivamente como alternativa 
econômica -sos usosveradt ctonct s da terra que impl i.cam na remoção da 
cobertura florestéit:-· 

Como o Governo Poderia Monitorar o Uso da Terra na Amazônia 

·•\ 

Avanços recentes no sensoriamento remoto e a tecnologia de 
processamento providenciará as ferramentas necessárias para que os 
Governos do Paró e ,dos outros estados da Amazônia assumam por 
completo suas responsabilidades de guardiões do bem comum. O uso 
combinado do sensori.amento remoto, sistema de posicionamento global, 
e sistema de informQção geográfica (GIS) providenciará uma solução 
para o moni toramertt,: e ti tu lação da terra na Amazônia. As imagens de 
satélite (LANDSAT), quando propriamente classificadas, providenciam 
uma informação acurdda do uso da terra e são disponíveis a preços 
razoáveis. O uso do manual do GPS acoplado a uma estação de base, 
irá permitir a determinação das cnordenadas com resolução de 5 
metros através da comunicação do satélite. Além de eliminar a 
operação cara e pouca precisa dos levantamentos de terra. 
Finalmente, o uso do Sistema de Informação Geográfica combinado com 
as imagens de satélite de uso da terra e com os dados espaci.as de 
li.mi.te de propriedade obtida pelo levantamento do GPS, irá permitir, 
de maneira efici.en\l,.e acurada, fazer o morri toramente econômico da 
paisagem ~mazônica~...!Alêm· disso, poderá servir para detectar o 
desmatamehto t legal ""'bo nt vel da propriedade. Essa informação poderá 
servir como uma ferramenta valiosa para as agências federais e 
estatais de colet?rfe impostos e para a avaliação de empréstimos 
banca ri.os. ' ." '·~. ·,, 

'; 

" ·~ ~ .•..•.. ,. ,, 
·.l\'~~:i~t,., 

J,>.1111,-J 
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Conclusão 

Para resolver, os problemas complexos de uso dos recursos na 
Amazônia brasileira são necessarias informações. Parte dessas 
informações necessarias são técnicas que envolvem o conhecimento do 
que fazer, em termos biofisicos, para maneja~ um dado recurso. 
Cientistas estão aptos a adquirirem essa informação e transmitirem 
essa informação entre eles mesmos. Além das informações técnicas, é 
necessario entender as razões econômicas por trás das decisões de 
uso do recurso florestal. A procura de soluções para o problema de 
uso dos recursos florestais pode ser atingida quando o conhecimento 
técnico e econômico é combinado com um terceiro tipo de informação 
-- uma vi.são claramente articulada do modelo sustentóvel de como 
usar o recurso em questão. Finalmente, essa visão concreta necessita 
também de uma prescrição clara de como o Governo e sociedade civil 
podem agir para resolver o problema. 

O entendimento e solução dos problemas de uso dos recursos 
florestais requer uma visão pragmóti.ca. Pri.meiro,é preciso alguns 
anos para que os problemas sejam entendidos e resolvidos. Segundo, é 
preciso que os pesquisadores sejam capazes de irem aonde o 
problema estó. Por exemplo, não planejavamos i.nc1uir anólise 
poli.ti.ca e econômica em nossa pesquisa ou conduzir projeto aplicada 
de manejo florestal quando começamos esse trabalho. Mas dado a 
nossa meta -- providenciar a informação necessária para promover o 
uso sustentável dos recursos madeireiros -- ti.vemos rapidamente que 

· reconhecer que os aspectos- soei.ais, econômicos e poli. ticos do 
problema mereciam a mesma atenção que os aspectos técnicos e 
ecológicos. Ainda que possa parecer natural chegar a essa conclusão, 
isso representou uma posição corajosa porque todos sabemos que os 
cienti.sitas naturais acham que as questões financeiras devem ser 
tratadas por economistas e considerações politicas estão muito além 
do escopo dos biologistas. Finalmente, o nosso modelo requer 
tenacidade para produzir informaçãd em formas variadas (e.g., 
manual, filmes, artigos populares, em adição aos trabalhos 
cientifi.cos) para os diversos segmentos envolvi.dos no setor 
madeireiros. No mundo profissional cientifico, hó poucos 
i. ncenti vos, para comuni cor os nossso achados nesse foruns não 
convencionais. Mas, se os cientistas querem que suas informações 
provoquem mudanças na política de uso da .terra precisam reconhecer 
que vai ser preciso estudar os problemas de maneira multi.disciplinar 
e divulgar os resultados desses estudos em formato mais atrativos e 
acessíveis para os tomadores de decisão e o público em geral. 
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Figura 1. Padrões de Exploração Madeireira no Estado do Pará. 
A exploração madeireira de várzea é concentrada no estuário e 
ao longo do canal principal do rio Amazonas. A exploração 
madeireira de terra firme se concentra ao longo das estradas. 
A exploração de mogno é uma exceção. O valor excepcional 
dessa espécie resulta em sua extração mesmo em regiões 
remotas. 

1~ 

Figura 2. A expansão da exploração de madeiras na Amazônia 
Brasileira. Esquerda: exploração de várzea irá provavelmente 
se espalhar do leste para o oeste seguindo o curso do rio 
Amazonas. Direita: as empresas madeireiras mais capitalizadas 
tendem a se reestabelecer dentro das áreas de florestas para 
reduzir os custos de transporte. 

Figura 3. No Alto: típica exploração florestal que leva a 
degradação dos recursos florestais. Em Baixo: A alternativa é 
o manejo florestal que inclui inventário florestal, 
planejamento das atividades extrativistas, e os tratamentos 
silviculturais. 

Figura 4. Seis etapas do manejo florestal em termos de 
benefícios: a) menor desperdício durante a exploração 
madeireira; b) menor distúrbio no solo e na cobertura de 
dossel durante a queda das árvores; e) menores danos às 
árvores jovens durante a queda das árvores adultas; d) menor 
desperdício durante o corte e o traçamento das toras; e) 
menor uso do maquinário durante o arr.aste das toras; e f) 
menor competição entre árvores marcadas para os futuros 
cortes 



Tabela 1. Caracterí.sttcas dos cinco padrões de exploração madeirei. ra na Amazônia Oriental no í rri c'i o da 
década de 90. 

Modelo Sistema de 
Exploração 

1. Varzea- 
tradici.onal 

Altamente 
seletiva 

2. Varzea- - 
contemporâneo 

Intensiva 

3. Terra firme-- Altamente 
Seletiva 

fronteira incipiente 
Construçao de estradas 
e extração de madeira 
de valor mas esparsa 
mente distribui.das 

4. Terra firme-- Seletiva 
Nova fronteira 
infra-estrutura 
modesta 

5. Terra firme-- Intensiva 
Velha fronteira 
Bom aceso e infra- 
estrutura 

Nº espécies 
extraí.das 

1-2 

50-100 

-1 

5-15 

100-200 

Nº indi. v. 
extratdos/ha 

1-2 

1-3 

5-10 

Sistema Econàmi. co/Soci. a I 

---------------------------- 
Avi.amento--Povo local extrai. madeira 
manualmente em troca de vi.veres 
Grandes indústrias fazem o processamento. 
Produto final tipo exportação. 

Pequenas serra rias--Moradores locais extraem 
e processam madeira de baixo valor em serrarias 
equipadas apenas com serra-circular. 
Produto final de baixa qual idade 
uti. l izado poro construção regional de baixa 
renda. 

Grandes Negóci.os--di.versificadas e bem 
capitalizadas indústrias. Produto final 
ti. po exportaçõo 

Empresa Fami li.ar--famili.as de fora da 
regiõo com prévia experi.ênci.a no setor 
madetretro. Colonos envolvi.dos na extraçõo 
e as vezes transporte das toras. Produto 
final para o mercado doméstico 

Empresa fami. l iar--vertical izada. 
Produto final de moderado a alta qual idade. 
Maioria da produçõo destinada ao mercado 
Doméstico. Exportações crescentes. 
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PADRÃO DE EXPANSÃO 
DA !:XPLORAÇÃO J>!: 

MADEIRA 5A VÁRZEA 

' . 

ESCAt.A 
O 40Clie 
1 1 

PADRÃO DE EXPUSÃO 
DE EXPLORAÇÃO DE 

MAD.IURA NA ~ERllA Jl'l]UQ: 

~ LEGENDA ' a Aluais áreas de exploração madeireírase!ettvae intensiw 

fÜ~Í. AtuaiSáreasdeexptoraçaoaltamenteseJehva 

LJ Áreas de expansão madeireira 



, 

"'- 

.. 

LEGENDA 

r::t Exploração anamente seletiva;; 
~ · 1-2 espécies extraídas - • • .• 

~ . - 
Exploração seletiva: 
5-15 espéàeS extraídas 

Exploração intensiva: 
100 espécies extraídas 

o 
ESCAlA 

91 196n IT3 Recursos madeireiros exauridos 

... 

~ •.• . ~ V- 



ALGUNS BENEFICIOS DO MANEJO FLORESTAL 

Menor desperdlclo 
durante a extraçãe 

l 7.0 
LIJ 

~ ,;- 
o e <~ 
~"'E 15 - (J U) 

"'a ~ < 35- u I= . ffi :i: as 
gili 
WO 15•< > :i:- 
a: ·< 

(J E.JO MAtlê.lO GEMMAN 

PLANEJAMENTO DO CORTE E TRAÇAMENTO 

PLANEJAMENTO DAS ES1W\OA9 

Menor distúrbio no aolo e 
na copa dur afile a extração 

500 

IIEM MAIIEJO MANEJO 

J, 

EXlRAÇÃO PLANEJADA 

Menor uso do maquinário 
durante o arraste 

CORTI: DE CIPÓS 

Menorns danos· as Arvores 
Jovens durante a extnição 

lRAlAMENTOS SILVICULTURAIS 

Menor compellçio entre as 
Arvoresstemanescentes • 

iJ 1 ~o ~,u . w 

·a 
o•n- . ºu 

i "e ~w •- • o~ tl I L5 li ~j 0.25·~ ~. f li 
u.s ~~"' • ~. o. • •• 
'4 ~ W ·Ow 
•3 ~ o 'º i~ ,_. ~ - 
J!:l () '-;EM MAtll'../0 MANf'.JO 



E:XPLORACÃO MADEIREIRA SEM MANEJO 

Temoo: Ano O 
Floresta intacta 

Temoo: Ano 1 
Exploração seteava 

Tempo: Ano 10 
Elcploração 1mens111a 

SEQUÊNCIA DO MANEJO FLORESTAL 

Tempo: Ano o 
Inventario 11orestaJ 

Tempo:Ano1 
PlanelamentO das estradas. queda e 
movimentação das máquu,as seguida 
pela exÇ>toração 

Tempo: Ano 10 
Tratamentos sliv1allt!.lra1s 

Tempo: Ano 20 
Exploração de quaisquer arvores 
de valor 

Tempo: Ano 20 
TratamefltOS s1IV1cllll\Jra1S e 
monitoramento do cresc:mento 
daS árvores 

Tempo: Ano 30 
E.,nco=i-eomenio da rtcresta, invasão 
de após e togo 

Tempo: Ano 30 
Segunda exploração flores1al 


