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A.SUMÁRIO 

1 
A.1 Esta investigação tem por objetivo fornecer provas 

de irregularidades e de transgressões legais ocorridas na 
Amazônia brasileira e relacionadas à extração, 
industrialização e comércio de mogno após dezembro de 1992 
(informações adicionais sobre 1994 estão ainda por serem 
processadas e serão incluídas na segunda e atuali;ada edição 
deste relatório}. Com base nos levantamentos desta 
investigação, pode-se concluir que praticamente todo mogno 
proveniente da Amazônia brasileira (tanto para consumo 
interno como para exportação} origina-se de práticas ilegais, 
ou não foi submetido a nenhuma espécie de controle oficial. 
(veja a Introdução) 

/ 

. 
A.2 Após a assinatura da declaração de dezembro de 1992 

pelos membros da Associação dos Exportadores de Madeira do 
Pará (AIMEX), importadores de outros· países, e especialmente 
do Reino Unido, asseguraram que somente importariam mogno 
extraído legalmente .. O Pro~rama Amazônia da Friends of the 
Earth International reuniu amplas evidências de repetidas 
violações à legislação ambiental, trabalhista, comercial e 
fiscal, bem como de direitos humanos básicos. Tais práticas 
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ilegais demonstraram ser extremamente comuns entre firmas que 
negociam mogno, e são frequentes também entre companhias 
associadas à AIMEX. (ve}a a Introdução) 

A. 3 Tendências recentes no comércio de mogno apontam 
para um gradual deslocamento da extração ilegal de mogno em 
territórios da União, incluindo unidades de conservação tais 
como reservas extrativistas. Este é o caso do Estado do Acre, 
bem como dos territórios situados entre os rios Iriri e 
Xingu, no Estado do Pará. No entanto, reservas indígenas 
continuam sendo a maior fonte de exploração. Ao finalizar 
este relatório, FOEI-AP descobriu evidências de uma vasta 
operação de extração ilegal em andamento em uma área 
indígena, operada por uma grande companhia numa escala sem 

- precedentes. (veja 2.1, 2.4, 3.2) 

A.4 FOEI-AP coletou e analisou provas de 28 casos 
específicos relatados pelo IBAMA sobre atividades ilegais por 
parte de madeireiras do Pará após dezembro de 1992. 
Todos os indicadores mostram que estes casos constituem 
apenas uma pequena fração do volume real de extração ilegal. 
Dos 13 casos analisados neste relatório, deve-se salientar 
que 5 das madeireiras envolvidas pertencem à AIMEX. (veja o 
Anexo 3.1) 

A. 5 FOEI-AP coletou diversos testemunhos sobre a 
exploração frequente e recorrente de trabalho escravo ou 
compulsório na extração de mogno, especialmente no Estado do 
Pará, também envolvendo companhias pertencentes à AIMEX. Em 
1994, centenas de trabalhadores detidos nas sedes das 
madeireiras foram libertados pela Polícia Federal e pela 
Delegacia Regional do Trabalho. Os responsáveis por tais 
crimes nunca foram processados. (veja 2.3,. Anexo 3.2) 

A.6 Documentos internos do IBAMA mostram práticas 
ilegais disseminatlas em todo o setor madeireiro do Pará. De 
83 companhias conhecidas pelo IBAMA em 1993 (FOEI encontrou 
outras companhias não incldídas nos registros do IBAMA), 20 
não possuem registro oficial (em outras palavras, suas 
atividades são ilegais por definição), 27 declaradamente 
omitem informações sobre seus negócios, 33 negociaram além do 
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que lhes fora autorizado. Destas últimas, 10 são membros da' 
AIMEX. Outros documentos. internos obtidos por FOEI-AP mostram 
que funcionários federais, respondendo ã solicitação de um 
procurador público federal para que medidas legais fossem 
tomadas, recomendaram que ' 'tome-se toda cautela possível, 
pois trata-se que questão complexa''. (veja Anexo 3.3, 3.4} 

A.7 FOEI encontrou evidências, somente no Estado do 
Pará, de no mínimo 65,840 metros cúbicos comercializados além 
das quantias autorizadas das companhias em 1993, sem levar em 
consideração as práticas ilegais específicas ocorridas na 
extração e processamento de mogno comercializado dentro das 
quantias permitidas. (veja Anexo 3.3) 

A.8 Conforme relatórios internos do IBAMA, ao menos 
344,010 metros cúbicos foram comercializados em 1992-1993 sem 
certificado de origem, ou são considerados remanescentes de 
autorizações emitidas em anos anteriores, quando os 
controles oficiais eram ainda menores. o mesmo documento 
oficial também afirma que todas as 20 ''autorizações•' 
emitidas em 1993 para extrair mogno de áreas sujeitas a 
projetos de manejo florestal foram distribuídas sem qualquer 
base legal, bem como é' 'patente que a maioria das firmas que 
trabalha com exportação de madeira está manipulando dados 
florestais inventariados''. (veja Anexo 3.3} 

A.9 Das centenas de casos relatados de extração ilegal 
em áreas indígenas no Estado do Pará em 1.993-1994, FOEI-AP 
analisou 18 que foram registrados em documentos internos da 
FUNAI, 5 dos quais envolvendo firmas da AIMEX. O crescente 
envolvimento - de caciques no comércio ilegal foi registrado 
em toda a Amazônia, na maioria sem qualquer benefício para as 
comunidades e acompanhado de sérios danos· socias, alcoolismo 
e doenças. (veja 2.2, Anexo 3.5) 

/ 

A.10 FOEI-AP coletou amplas informações sobre as 
atividades ilegais de Iron_Fernandes da Silva, proprietário 
de uma firma fictícia não registrada em qualquer lista 
oficial ou empresarial, que provavelmente encobre negócios 
não declarados de firmas mais reconhecidas. O Sr da Silva 
assinou em 1.994 1 1 contratos' ' de assistência médica com 
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chefes indígenas Kayapó, em que os serviços previstos 
incluiam o uso de máquinas para abertura de estradas e 
extração de madeira, 25 caminhões, 180 trabalhadores, aviões, 
etc. Durante as 3 semanas que se seguiram a uma operação de 
apreensão de 1, 100 metros cúbicos de mogno no dia 07 de 
outubro de 1994, o Sr da Silva fretou 4 aviões para levar os 
chefes indígenas Kayap6 para São Félix do Xingu para 
pressionar as autoridades visando obter a liberação do mogno. 
(veja 2.1, Anexo 3.6) 

A .11 Com base nos dados analisádos, ( inf armações sobre 
1994, especialmente sobre o Estado do Pará, estão ainda por 
serem processadas} FOEI-AP concluiu que a exploração de mogno 

_ que ocorreu em áreas supostamente suj ed.t as ao manejo 
florestal é conduzida de forma quase que completamente 
ilegal, bem como não sustentável. Conforme relatórios 
oficiais internos, de 18 áreas autorizadas no Estado de 
Rondônia, 13 nunca estiveram sujei tas a qualquer plano de 
manejo. No que diz respeito às outras duas formas de 
exploração (' •extração seletiva' r e 1 'desmatamento''}, as 
concessões operadas regularmente equivalem a zero. (veja 
Anexo 3. 7} 

A.12 Falsificando c6digos em documentos de exportação, o 
mogno é em alguns casos exportado como sendo ''outras 
madeiras não-especificadas• 1 • FOEI-AP coletou provas sobre 
uma grande exportadora, Maderobco /Madex, responsável por 7 4 
embarques falsificados de mogno de Rondônia para os Estados 
Unidos. Cerca de metade destes embarques foram redirecionados 
para outros países, incluindo o Reino Unido. O volume total 
de embarques com códigos falsificados é de 5,711 metros 
cúbicos. A :eompanhia, apesar de ser processada por suas 
fraudes, ainda está autorizada a exportar. {veja Anexo 3.8) 
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