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1.INTRODUÇAO 

:; 

Fruto de um acordo firmado entre o IBAMA e a FUNATURA. o 

est.uoo "l"loono: Situaçao atual, analise do potencial e maneJo 

t l.or-estal" visa perm1t1r- aos orgàos resoonsaveis e interessados 

pelo tuturo oessa valiosa especie. uma visào de curto pr-azo sobr-e 

o estado atLtal e o potencial de u til J. z a c ac das r-eservas 

e::istentes na ~rnazonia brasileira. 

o mogno~ Swietenia macrophylla King (Meliaceae), por- 

tratar-se de uma espécie de elevado valor comercial. tanto no 

mercado nacional quanto internacional. vem. ao longo do tempo~ 

sofrendo considera~el pressào de exoloraç~o. Essa exploraç~a, cu- 

Ja teno e-:-1 e 1. a tem sido potencial1.::ada sobr-etudo nos últimos 

.lustros. coloc.;. planejamento, controle e 

tiscal1::açào do setor florestal. uma preocupaç~o prioritária 

quanto ao aproveitamento futuro da espécie isoladamente. bem como 

suaparticipaçao no cor1 Junto · das espécies presentemente 

arr-oladai; nos planos de maneJo e par-ticipantes dos mercados 

made1r-e1ros. Na:o menos prioritária, e de forma simultânea~ a 

conser-vaç~o da espécie. bem como a manutenç~o de bancos de 

germoplasma que continuem representando as suas populaç.f:!es 
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naturais constituem também fonte fundamental de preocupaçlo, que 

somadas àquelas. resultaram na decis~o de elaboraç~o desse 

primeiro estudo regional de forma à facilitar uma análise das 

possibilidades do emprego de tecnologias capazes de garantirem 

sua persisténcia no curto. médio e longo prazos. 

O presente relatorio contém os resultados finais do estudo 

em apreço~ concernentes à delimitaç~o da àrea de ocorrencia da 

especie na fimazonia. uma analise do seu potencial, e do manejo 

florestal ao qual a mesma encontra-se submetida. 

r 
1: 

! 

... .::. 



2. VIS~O GERAL DOS RECURSOS FLORESTAIS BRASILEIROS 

2.1 Consideraç~es preliminares 

Uma abordagem histor1ca da evoluç~o da situaç~o dos recurses 

florestais brasileiros revela que a exploraç~o florestal tinha 

avançado. até o final da seculo XIX. em praticamente todas a 

tioologias florest,:1is e::isi:entes na pais. No presente século 

atingiu de forma bastante mais acentuada as florestas de pinheiro 

Caté os anos 70). tropical õmida e os cerrados (sobretudo nas 

duas Gltimas décadas). A seguir é apresentada uma vis~c geral dos 

recursos flpresta1s do Brasil e feita uma analise do modo como se 

processou a exploracào nas diferentes tipologias vegetais. com 

base em trabalho elaborado por ARIMAT~A SILVA (1991). 

2.2. Floresta Atl~ntica (Floresta Ombrófila Densa) 

A e:!plorac:~a da floresta atL:mtic:.a. cu í o remanescente n a o 

e: cedE a 3 milhbes de ha. foi efetuada ao longo da e>:tensa 

costa do Brasil oe duas maneiras: a corte raso. quando se tratava 

de limpar a àrea para a agricultura e pecuária: seletivamente~ 

quando se tratava da retirada do pau-brasil. E nesse caso era 



urna rudimentar. queimava-se pu r a e 

simplesmente o material lenhoso. Ambas as modalidades contavam 

com m~o-de-obra totalmente desqualificada (escrava ou indigena), 

e eram mot1vaaas por interesses economicos imediatistas. 

2.3. Floresta Tropical Omida (Floresta Ombrôfila Densa) 

De acordo com PANDOLFO (1978), a floresta amazônica brasi 

leira cobre cerca de 260 m1lhôes de ha. representando 78 % das 

florestas do Brasil. 

Na floresta trooical um1da (amazonica ou ombrcf1la densa). 

a ex~loraçào foi durante mais de 200 anos praticada de forma se 

letiva. e ainda hoje o é. mesmo que parcialmente. E, segundo YA- 

RED (1990). embora a seletividade n~o represente um desmatamento 

em si. tem contr1buido em maior ou menor escala para a eras~o 

genética ou mesmo extinc~o de populaçbes de algumas espécies de 

interesse economico. Nos casos do desmatamento praticado nesse 

tipo de floresta através da implantaçào de programas de 

colonizaç~c e de proJetos agropecuar1os. ou da inundaç~a de 

areas por lagos de usinas hidre1etricas. a queima ou sttbmers~o d~ 

fitomassa tem causado cons1aer?ve1s preJuizos econom1cos. 

Na re91~0 ama=on1ca como um toao. afirma MENDONÇA FILHO 

(19861. a falta de m~o-de-obra especializada é apontada pelas in- 

dustrias florestais como um dos maiores problemas oor elas 

entr-entados. BRUCE (1974). ao enumerar os problemas bàsicos da 

produç~o florestal no estado dci Amazonas aponta ~ entre outros. 

não soa m~o-de-obra desqualificada. como também a falta de uma 

torça de trabalho estàvel. 

4 



2.4. Floresta Estacional (Decidual e Semidecidual) 

Esta tipologia ocorre desde o Nordeste até o Sul do pais~ a 

exemplo da mata atlantica. Localiza-se entre esta e a caatinga ou 

entre a mata atlantica e o cerrado. No Sul. fa= contato ao norte 

e ao sul com a floresta de coniferas nativa 1bac1as do rio Paranà 

e rio Uruguai). 

De acordo com IBDF/RADA~IBRASIL (1983). poucos sào. na regi~c 

Noroeste. os remanescentes que podem com segurança atestar a sua 

antig~ e1:1stência= trata-se de uma vegetaçào comprovadamente em 

vias de ext1nçào. As areas remanescentes de floresta estaciona! 

dec1dual ou semidec1dual (conhecidas pelas denom1naçbes de mata. 

mata sec2 e =ona da mata. entre outras) obtidas de 

IBDF /RADAl1BRAS1L ( 1983) e IBDF (1983) n~o ultrapassava. no 

inicio dos anos oitenta. 4.7 milh~es de hectares. 

Também nesse tipo de floresta a exploraçâo aconteceu de for 

ma seletiva E a corte raso. Seletiva. com a extraç~o das madei 

ras II de lei" par<=< cons truc::ê:les rurais e Ltrbanas e u s o s d i v e r s.o s 

nas m1neracbes. A corte raso. quando cedeu espaço para a agr1cul- 

tura e pecu~r1a ou para a produç~o de carvào vegetal. 

2.5. Floresta de Araucária (Floresta Ombrófila Mista) 

MACHADO & SIQUEIRA (1980). discorrend~ sobre & ocorr@ncia 

natural da Araucaria angustifolia. afirmam que a espécie abrange 

desde o estado de Minas Gerais ao Rio Grande do Sul; apresentam 

uma estimativa da sua àrea original na ordem de 18,3 milhôes de 

5 



ha. Em 1978. segundo os autores. a área remanescente da espécie 

era de apenas 562 milha. 

A exploraç~o da floresta de arauc~ria (alternativamente de 

nominada floresta ou mata de Pinheiro do Paranàl ocorreu também. 

a exemplo das tropical umida e mata atl~ntica. inicialmente de 

torma seletiva. com o corte apenas dos pinheiros e das "madeir-as 

de lei"= depois se processou a corte r-aso - a flor-esta toda 

associada ao gener-o cedendo espaço para a agricultura. 

O transportE da madeira era realizado por rodovias ou ferro 

vias. A liqaçào ferroviar1a entre o Porto de Paranagua e o pla 

nalto funcionou como corredor de exportaç~o. vez que a ''madeira 

de pinho'· era vendida para os mercados sul-americano e europeu. 

2.6. Caatinga (Estepe) 

A vegetaç~o remanescente da caatinga atinge atualmente cer 

ca de 40 milhbes de ha. ocupando 37 % da regi~o Nordeste e cerca 

de 2.5 % do estado de Minas Gerais (IBDF/RADAMBRASIL, 1983 E: 

IBDF/CETEC. 1983). 

A exploraç~o da caatinga ocorreu a corte raso. para ceder 

espaço pecu,.ir"" a a , a agricultura de subs1st~ncia e mais 

recentemente ao reflorestamento. sobretudo no oeste da Bahi6. 

Historicamente a caatinaa sofreu e sofre também exploraç~o sele- 

tiva. fornecendo lenha para consumo doméstico e material 

para construçbes na zona rural. Segundo IBDF/RADAMBRASIL 

lenhoso 

( 1983). 

sua fisionomia revela expressiva dominancia de formaç~o arbórea 

aberta. propria de àreas intensivamente utilizadas. Mas. segundo 

a mesma fonte. a caatinga n~o tem revelado, nos ültimos anos, mu- 



dancas substanc1a1s. 

locais tradic1ona1s. 

permanecendo a atividade a9ricola nos 

2.7. Cerrado (Savana) 

O cerrado abrange uma àrea de 200 milhbes de ha, sendo 70 % 

localizado na reg1~0 Centro-Oeste. 

A remoc~o do cerrado. feita sempre a corte raso, 

intimamente associad& à evoluçào do parque siderurgico bras;;..- 

le1ro. Somente nas duas últimas décadas ê que a agricultura 

passou a pressiona-lo. apos ~ criaç~o. pelo Governo Federal, de 

tirn programa especifico oara o oesenvolvimento dos cerrados 

(POLOCENTROJ. e apos a geraçào de tecnologias de produç~o agrico 

la em solos pobres. 

De acordo com THIBAU (1973), a exploraç~o do cerrado para a 

producXo de carv~o que se processava em Minas Gerais e estados 

vizinhos là época em que apresentava seu trabalho no I 1 

Congresso Florestal Brasileiro) chegou a constituir-se na maior 

e;: p lor-açào florestal do pais. tanto em ter-mos de volume como em 

area e m~o-de-obra envolvidas. Podia-se estimar. segundo o autor~ 

que pelo menos :,i:, mil pessoas estavam envolvidas nas a t í.v í c s o as 

produtivas de carYoejamento, em regime constante de trabalho. D~ 

modo geral. avançava o autor~ considerando os dependentes e os 

serviços sucessivos que ger-a. podia-se estimar que 10 % da 

populaç~o rural de Minas Ger-ais dependia direta ou 

do carv~o vegetal. 

indiretamente 
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2.8. Reflorestamento& 

Com a ediç~o de um novo Codigo Florestal. em 1965. reforçado 

pela aprovaç~c da Lei 5.106. em 1966. a polit1ca governamental de 

estimulo ao reflorestamento teve continuidade com a criaç~o do 

IBDF. no ano de 1967. 

O objetivo era. ent~o. 1ndu:ir a iniciativa privada a 

eApandir suas atividades em um setor de longo prazo de maturaç~o 

de investimentos. mas com a garantia de disponibilidade de 

insumos a baixo custo. A necessidade de execuç~o das metas 

estabelecidas no Programa Nacional de Papel e Celulose e no Plano 

de Carv~o Vegetal para Siderurgia determinaram o surgimento do 

Decreto-Lei 1.376 em dezembro de 1974, que criou o Fundo de 

Investimentos Setoriais (FISET). 

A partir dai. toda a politica de estimulo ao reflorestamento 

no pais passou a ser conduzida pelos incentivos fiscais deduzidos 

do Imposto de Renda aas pessoas jurid1cas. Os recursos captados 

através de fundos setoriais passaram a ficar centralizados. sendo 

geridos e administrados por agEncias de desenvolvimento 

espEcificas e bancos oficiais. 

Hté 1966 o Brasil tinha acenas 500.000 ha de florestas 

plantadas. 

Sequndo IBDF 11985). entre 1968 e 1973. o reflorestamentc no 

pais situou-se entre 100.000 e 250.000 hectares por ano. A partir 

de 1974. essa média elevou-se para uma e::tens~o que variava dos 

300.000 aos 450.000 hectares por ano. Na primeira metade dos anos 

80 essa média reduziu-se para cerca de 300.000 ha/ano, com a nova 

orientaç~o do Governo Federal de melhorar a produtivid~de das 

8 



florestas e de ampliar a participaç~o do setor com 

recursos prcpr1os, no programa de reflorestamento. Em 1986 e 

Governo eliminou totalmente os incentivos fiscais para e 

•• reflorestamento e a área anual de plantio sofreu grande reduçào • 

a partir do ano seguinte. 

Dados do IBDF apresentavam 4.7 m1lhbes de ha em 198!:,. 

retlorestados com Eucalyptus spp (62 1.)~ F'inus spp ( 36 'l. ) . 

Araucaria angustifolia l2 %). No presente. estima-se que a area 

retlorestada do pais atinJa cerca de 6,5 milhbes de hectares. 

A e:.:pi.orê\ç.::~o de florestas plantadas teve inicio nos 

povoamentos de Eucalyptus e Pinus. respectivamente d~ Companhi~ 

••aulista de Estradas de Ferro e do Instituto Florestal de Sào 

Pau 1 o. i n t en s a f 1 cando-se na de cada de 7(1• quando os primeiros 

reflorestamentos incentivados entraram em idade de corte. 

A partir da execuc;:ào dos primeiros cortes. 

passaram a desenvolver individualmente sistemas 

as empresas 

prcprios de 

el:plorac;ào. com diferenças tais entre um e outro que vérias 

alternativas surgiram para diferentes ioades de desbaste no 

caso do Pinus. 

H e::plorac;:.;o d a s florestas de rao1do crescimento está 

progressivamente oespertando a a~enc;:ao da empresas brasileiras. h 

povoamentos. o aumento da capacidade crodutiv~ 

industrial~ a crescente escassez e sazonalidade da mâo-de-obra 

rural~ em determinadas regiões. e a expressiva reoresentaç~o aos 

custos de exploraçâo no custo final da madeira est~o 

continuarào determinando profundas alteraç~es QOS procedimentos 

da atividade (IBDF. 1981). De forma generali~ada. os trabalhos de 
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exploraç~o, s~o ainda executados manualmente ou com participaç~o 

var1àvel dos recursos disponiveis de mecanizaç~o (IBDF, 1981; 

MENDONÇA FILHO, 1986). 
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3. VISAO GERAL DO RECURSO FLORESTAL MOGNO 

Seoundo LAMPRECHT ( 1990) • sob a denom1naçâo "mogno'' 

encontram-se no mercado aproximadamente uma centena de madeiras 

pertencentes às mais diversas familias e g~neros. 

MIRANDA BASTOS (19::il). cita que o mogno verdadeiro é 

representado apenas pelas arvores do genero Swietenia. fam111a 

das 11eliàceas. no qual ELAKE. em "Revision o f tr1Ê' Tr-ue 

10 j. Mahoganies". (Journal ot the Washington of Sciences". vol. 

reconhece 5 especies: Swietenia mahogani tL.) Jacq.~ descrita em 

1760: Swietenia humilis Zucc •• descrita em 1836: Swietenia ma 

crophylla ~ing~ descrita em 1886= Swietenia cirrhata BLAKE e 

Swietenia candollei Pittier. descritas em 1920. 

Atualmente. considera-se como mogno as árvores pertencentes 

ao genero Swietenia. destacando-se: S. mahagony (encontr-ada no 

sul da Florida e Antilhas). S. humilis (encontrada na =esta do 

F-·acifico. do México a Costa ~ica) e S. ma.crophy l la (encontrada 

Colombia. desde o México. atravessando a América Centr~l. 

Vene=uela, Peru e Brasil. 

MikANDA BASTOS (1951) faz interessantes citaçbes sobre o 

mogno, das quais destacam-se: 
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a) o mogno foi uma das primeiras madeiras da América apre- 

ve1tada pelos europeus. tendo sido introduzida em 1595 

na Inglaterra: 

b) na Alto Ama=onas. territcr10 do Peru. a valiosa essência 

foi descoberta em 1784 pelo naturalista Hipblito Ruiz. na 

regi~o do rio Pachita; 

e) Em territoric brasileiro. segunoo informaçào prestada 

pelo Professor Paul Le Co1nte. a descoberta do mogno 

deu-se em 1931 ou 1932. quando ele reconheceu como mogno 

uma amostra de madeira com a qual fora 

Transmitida essa noticia ao industrial frances Emile 

Chen1vesse~ este transferiu suas maquinas de !quites para 

ManaLts e ltacotiara. onde passou a beneficiar toras 

oriundas do ent~o terrJtcric do Acre. 

LAMB (1966) cita. no entanto. que o Brasil e xpo r t s ve 

mogno J <:\ a partir de 1900. mas que os volumes e}:por-tados 'só 

passaram a ser s1çini f ici:'mtes a partir de 192t). Hnos 

depois. a e x o Lor ac à o organ1:::.:ad.:; do mogno teve inicio nos 
;. 

vales das rias Tocantins. proi:imo de t1arabc1~ no estado do 

Para e prox1mo a Barreirinhas. no r-10 TapaJós. 

Desde essa epoca a import=nc1a econom1ca do mogno só fez 

crescer. atetanoo de for-ma s19n1f1cat1va a economia dos estados 

onda sua presença é marcante. como: Acre. Rondônia e Pará. e tam 

bém naqueles onde sua ocorr@ncia é limitada. como: Amazonas~ Ma 

to Grosso~ Tocantins e Maranh~o. 
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4. A VEGETAÇAO DA AMAZONIA BRASILEIRA 

Considerando-se aue a ocorrencia do mogno no Brasil situa-se 

na reg1~0 Ama=onica. e necessar10 uma visào conJuAta da cobertura 

vegetal regionai. 

Seaundo ARAUJO et allii (19801. baseado no Sistema de 

Class1f1cac~o Fis1oncm1co-Ecologica da Vegetaçào Neo-Tropical. 

elaborado pelo Projeto RADAMBRASIL~ determinou-se para a Amazon1a 

brasileira os seguintes tipos de vegetaç~o: 

4.1. Savana (Cerrado) 

Denom1nacao para as varias formaçbes herbaceas nas arEas 

tropicais e subtropicais da =ona neotropical. intercaladas por 

pequenas plantas lenhosas atê arboreas. em geral apr-esentando 

florestas de galeria. Exclusiva das areas areniticas l1:.:1v1adas~ 

suas espécies arboreas dominantes variam de acordo com a situaç~c 

Apresentando fácies diversos. distribuem-se 

genéricamente ao sul e a leste da Ama=ónia Legal. embora tennam 

expressivas àreas em Roraima e Amapà, além, é claro~ de algumas 

areas isoladas de superfic1e reduzida ao longo de toda a bacia 
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amazônica, totalizando 709.760 km'. 

4.2. Savana Estépica 

Def l.ne a vegetaç~o neotropical de arborea. 

em geral com plantas lenhosas espinhosas e um campo 

c;iran,1no ide savan 1 cola perene~ mu a tas vezes com inclus~es de 

floresta-de-galeria. Sua presença ocorre ao norte. em Roraima~ 

com 1nflu~nc1a cl1matica andina e completamente dominada por 

~ 
v1cariantes homoloqos da estepe. Ocupa uma ~reade 12.194 km~. 

4.3. Vegetaç~o Lenhosa Oligotrófica dos Pantanos e das Acumu- 

laç~es Arenosas (Campinarana) 

O termo campinarana e brasileiro e restringe-se exclusiva- 

mente às areas com drenagem impedida da bacia do alto rio Negro. 

Caracteriza-se por vàr1as formaçbes. com vegetaçào de alturas 

vc?r1.;.:i.ve1.s. obviamente a de•oendet- o a SLta local izaç~o no c on t e x t,o 

geomorfo!Dgico. de gramineo-lennosa à arbbrea. mas sempre com a 

mesma composicào florist1ca. Ocupa uma area de 57.256 kmL. 

4.4. Floresta Ombrófila Densa 

Representa a vegetaç~o de maior expressividade na regi~o 

amazonica n~o so pela sua extensào como por sua comole::1dade. 

A heterogeneidade dessa floresta. com a predominancia de grupos 

de espécies gregàrias em algumas àreas alternando-se com outras 
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onde hà gregarismo. correlacionar 

florist1ca1volume/ambiente nesta escala de trabalho que, além de 

n~o comportar as informaçbes, proporc1onar1a uma idéia falsa de 

uniformidade na composic~o, d1str1buiç~o ~ densidade e porte da 

floresta. nos diferentes ambientÊs ecclog1cos. Ocupa uma área de 

1 • 997 • :3.48 i,·.m2. 

4.5. Floresta Ombrófila Aberta 

Dentro ao espace amazonice reoresenta o segundo tipo flores- 

tal de maior expressividade, constituido por uma feiçàc florestal 

cuJas àrvores apresentam-se mais espaçadas, muitas palmeiras e 

s1nús1as arbustivas ralas. compreendida dentro de um b1oclima de 

3U a 90 dias secos. Ocorre sobretudo nas e 

ocidental da Aniaztm1a, onde. nos estado do Acre, merece? destaque. 

Ocupa uma area de 1.071.643 Km~ 

4.6. Floresta Estacional Semidecidual 

O conceito ecolo91co desta reg1~G està preso ao clima de 

duas estacbes. uma chuvas~ e outra seca, com escassez de precipi- 

taçào piuv1ométr1ca. Estruturalmente difere das formaçbes ombro- 

filas. tanto pela presença de arvores caouciiol1as como por 

apresentar aspectos xerofiticos. tais como: individues de cooa 

reau~ida, folnas p1nadas e outros mecanismos de proteç~o contra a 

seca. Ocorre em algumas partes a le~te do estado da Mato Grosso e 

ainda em pequenas àreas ao longo do eixo Parà-Maranh~o. Ocupa uma 

~ 
àrea de 62.840 krnL. 
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4.7. Floresta Estacional Decidual 

O seu conceito é semelhante ao da sem1dec1dual. com c:ondi- 

çbes climaticas mais severas. aumentando o percentual de decidu 

idade foliar dos individuas. que passa a ser de 50 % ou mais. Lo 

caliza-se na tai::a de transiç~o entre a Amazonia propriamente di 

ta e o espace extra-amazonice. Ocupa urna area de 67.683 ~m2. 

4.8. Areadas FormaçOes Pioneiras 

Ao longo do litoral. bem como dos cursos d'agua e n.as 

depr-essdes 1nundê\ve1s. ooservam-se frequentemente ar-eas com 

vegetaçào gram1no1des e/ou lenhosa que, por sucessào natural. 

tendem a serem substituidas ao lonoo do tempo. Estes terrenas 

pedolog1camente instaveis~ pela constante depos1ç~o de sedimentos 

e pelo rejuvenescimento dos solos r1be1r1nhos com as depos1çbes 

aluviais e lacustres. foram denominados de formaçbes 

Ocucam uma area de 120.838 km2. 

pioneiras. 

4.9. Areas de Tens~o Ecológica 

A variaçâo dos gradientes ecolôg1cos tclima~ litologia e 

re-levo) quase sempre reflete no cond1c1onamento da vegetaç~a. 

Porém~ as mudanças ecolog1cas ocorrem lentamente sobre o terreno. 

formando faixas ~e transiç~o que s~o areas em que espécies dos 

diferentes tipos de entram em competiç~o~ 

constituindo-se nas àreas de tens~o ecolôgica. Bastante comuns 
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nas ~reas de transiç~o climática entre a Amazônia e o Centro- 

Oeste, apresentam relativa signific~ncia no extremo noroeste do 

estado do Amazonas e. ainda de maneira dispersa~ nas demais àreas 

envolvidas por esse estudo. Ocupam uma àrea de 795.532 km2• 

4.10.Refúgio Ecol6gico 

Caracteriza-se como uma vegetaç~o reliquia, sobre relevo 

residual. cuJa fitofisionomia n~o tem similar na paisagem domi- 

nante. Geralmente ocupa àreas restritas. demonstrando um elevado 

ç r au de especial 1.:zac';l;l.o dos ir1d i viduos qu e s~o er-vas e arbListos. 

Situa-se em alguns pontos do estado de Roraima~ geralmente sobre 

terrenos de altitudes elevadas e solos l1t6licos. Ocupa uma area 

A Figura 01 apresenta um mapa esquemático da cobertura 

florestal do Brasil, com destaque para a Floresta Dmbrbfila 

Aberta. onde se da a maior ocorrenc1a do mogno. 

1, 



Figura 01 - Mapa esquemàt1co da cobertura florestal do Brasil 

Fonte: FIBGE (1991) 
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5. OCORReNCIA E DISTRIBUIÇAO DO MOGNO 

NA AMAZONIA BRASILEIRA 

Os limites de ocorrencia do mogno no Brasil. sí tL1ados. na 

re91~0 Amazónica. vem ser1do paulatinamente ajustados à realidade. 

como sera mostrado a seguir. 

A Figura 02 mostra a distr1bu1ç~o do mogno na América do 

Sul • segundo os dados disponíveis em 1960. onde nào se encontra 

incluída a reqiào do estado do Para. que atualmente responde pela 

maior parte do volume de mogno extraido no pais. Esse fato 

evidencia a precariedade das intormaçbes disponiveis àquela 

epoca. 

1-·oster 1ormen te LAMB (1966) propôs uma nova d1stribu1ç~o~ 

como mostra a Fiqura 03. 

HoJe. sabe-se que esses l1m1tes s~o outros. como será mos 

trado através de oados compilados de tres fontes principais~ a 

saber: 1nventar1os florestais realizados na regiào ama~ón1ca: 

inventario florestal realizado pelo ProJeto RADAMBRASIL e os 

Planos d~ ManeJo cadastrados nas Superintendencias do IBAMA. 

19 



Figura 02 - Area de ocorr~ncia do mogno na América do Sul, 

segundo informaçôes disponiveis em 1960 

Fonte: SUDAM (1973l 
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Figura 03 - Distribuiç~o do mogno na América do Sul segundo 

LAMB (1966) 

21 



5.1. Inventários florestais realizados na regi~o amazOnica 

5.1.1. Levantamentos florestais realizados pela Miss~o FAO na 

Amazônia (1956-1961) 

Lonsiderado até hoje como um dos mais consistentes trata- 

lhos de 1nventàrio florestal realizado na Amazania, consumiu 

1.334 dias de viagem onde foram mensurados l.388,76 ha de 

unidade!:: amostrais locadas ao longo de 4.255.44 km de picadas, 

com um total de 155.001 arvores enumeradas. A Figura 04 mostra a 

1oca112açào das regibes inventariadas. com destaque para regi~o 

8. onde ocorreu o mogno. Essa regiào mereceu um estudo especial 

sobre o mogno cuJos resultadas publicados constituem até o pre 

sente uma das mais imcortantes fontes de informaçbes sobre essa 

esoe=ie. Ao mesmo tempo que aJudou a ampliar a area de ocorr~ncia 

do mogno até entào conhecida. permitiu também descartar outras 

onde sud presença nào foi assinalada. 

5.1.2. Inventário Florestal do Polo Carajás 

Abrangendo um~ area de 8.617.500 ha~ situada nos munici 

pios de Xingu. Maraba e Araguaia Paraense. apresentou um grande 

po~encial de mogno por hectare. evidenciando à epoca~ o que se 

verifica hoJe. onde essa regiào comparece com o maior volume de 

mogno e::pl o r acio , 
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Figura 04 - Areas inventariadas pela Miss~o FAO na Amazônia entre 

1954-1961 (Area 8, Araguaia, com ocorrência de mogno) 

- • 
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5.1.3. lnventãrio Florestal do Polo Tapaj6& 

Abrangendo uma area de 5.267.407 ha. dos quais, 4.867.800 

ha são de cobertura florestal~ o potencial de mogno é bem menor 

que o do Polo CaraJàs. evidenciando n~o estar localizado no cen 

tro da =ona de ocorrencia do mogno. 

5.1.4. Inventário Florestal Preliminar da Floresta Nacional do 

Tapajós 

Cobrindo uma área de 408.629 ha. esse inventário tem como 

particularidade o registro da presença do mogno, ainda que de 

forma bastante rarefeita em local nào abrangido pelos limites 

oe ocorrencia citados anteriormente. 

5.1.5. Inventário Florestal da Gleba Gonçalves Dias 

Locali=ada no municipio de Porto Velho, Rondônia, a Gleba 

Gonçalves Dias teve seus 280.000 ha inventariados de forma siste 

m~t1ca. n~o sendo registrada a ocorrencia do mogno. Esse fato é 

aqui destacado para mostrar certas peculiaridades da espécie~ 

pais essa area localiza-se dentro da regi~o de ocorrencia do mog 

no e e coberta em su~ quase totalidade pela floresta aberta, f1- 

s1onomia onde o mogno tem mais facilidade de se desenvolver. 

5.1.6. Inventário Florestal da Gleba Cajueiro 

Localizada parte no municipio de Porto Velho e parte no 
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municipio de Ariquemes, com 235.000 ha. apresenta as mesmas pecu- 

liaridades da Gleba Gonçalves Dias com relaç~o ao mogno, quais 

seJam: localizaç~o dentro da zona de ocorrencia do mogno, predo- 

minancia da floresta aberta e ausencia do mogno conforme os dados 

do inventário realizado. 

5.1.7 Levantamento de reconhecimento de solos, da aptid:&o 

agropa.storil, das forma.çbes vegetais e do uso d. 

terra em área do Território Federal de Rondônia. 

Esse trabalha. reali=ada em 1975, quando Rondonia ainda 

era territbrio. abrangeu uma area de 1 728 000 ha. locali~ada ao 

longo oe um eixo com aproximadamente 285 km de 

largura msdia de 57 km na direçào Costa Marques Vila Rondônia. 

O inventario florestal levado a efeito teve uma intensidade 

amostral muito reduzida e o mogno ocorreu na formaç~o florestal 

identificada como Categoria - ·-· floresta de terra tJ.rme com 

redu=ido sub-bosque e estratc superior formado por emergentes com 

altura superior a 30 m. Essa categoria ocupa 31 % da area total. 

5.1.B. Inventários Florestais de Hidrelétricas 

r:AMALHO (1992) cita que nos 1nventàrios reali=ados nas 

sreas de inundaç~o das hidreletricas c:onstr-uidas (Bc?lb1na. 

Samuel. lucurui) e nas projetadas (Cachoeira Porteira. Kararatl- 

Babaquara). apenas no de Tuc:urui foi constatada a presença de 

mogno. 
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5.1.9. Inventário da Floresta Estadual do Antimari (Acre) 

Este 1nventàrio, realizado em uma area de 66.168 ha. no 

centro-leste do estado do Acre. municipio de Rio Branco, 

constatou a presença de mogno em niveis que podem ser 

considerados como modestos (CAVALCANTI~ 1991). 

5.2. Inventário Florestal realizado pelo Projeto RADAMBRASIL 

Sequndo ARAUJO et alli1 (1980), o inventario florestal da 

fimazonia teve diversas etapas. considerando-se que foi realizado 

para cada tolha ao milionésimo. com intensidade amostral diferen- 

te. sem levar em conta a dispers~o das varieveis volume e ocor- 

rencia de espec1es economicamente valiosas. dentro de uma mesma 

regiào f1toecologica, formaç~o ou subformac~c. 

A presença do mogno foi constatada nos seguintes volumes: 

Volume L : Folhas SB 23 - Ter-esina e SB 24 - Jaguaribe 
Volume 4 : Fo 1 rias SB .• -. - Ar-aguai.;;. e se .• ~. - Tocantins ._..._ .::..:. 

Volume 7 Folha SB 21 - TaoaJós 
Volume 12 : Folha se 19 - Rio Branco 
Volume 1:. : Folha SB 18 - Javari e se 18 Contamana 13 
Volume lb : Folha se 20 - Porto Velho 
Va lwne 19 : Folha SD 20 - Guapo ré 
vo lume 21) : Folha se 21 - Juruen.;. 
Volume 22 : Folha se r:'-"':• - Tocantins .. ..,__ 

A Fi9Ltra 05 mostra a ocor-rencia do mogno segLtndo os dados 

obtidos nas unidades amostrais oriundas do Projeto RADAMBRASIL. 

Em funç~o da forma como cada volume foi elaborado, ~s vezes 

pode-se obter os dados individualment'e por unidade amostral. 

Quando isso n~o é possivel os mesmos aparecem agregados, como 

mostrado na Tabela 01 a seguir: 
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Figura 05 - Ocorrenc1a de mogno. segundo unidades amostrais do 

RADAMBRASIL 

Fonte: ARAUJO et all11 (1980) 
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1 abe 1 a 01 Volumes obtidos atraves do inventario florestal 
realizado pela Pro)eto RADAMBRASIL 

Volume 
num. 

l a po Loç r a Unidade amostral Volume 
nürner·o m:3, /ha 

Freq. 
n/ha 

u .• ~ 1-!oresta atierta - b a í x o poucos 

04 Contato Lerrado1 
Floresta A. -:r 1. .l 1 1 . .,:, 
F 1 o t-e'=: ta Aber te:l Pi.21 6.27 l 

,.... 'i 7 1-~.74 4 1-1 • .L ..:, 

A.25 4 ~ .. -. -. 111LO ,1... 

A.2t, 19,23 6 
A.48 0.69 1 ~ 

(l/ F i ore:: ta f'.:~berta Vêu,..1.as o , 27:, o , 3:. 
" F lorest.ã1 De1-1sa v.;ir ias (_J, l 64 O. ::.1 

1-· Floresta Abert<=:1 A.1ü4 1 .. 52 1 ..,;. 
?-~ • ~s:· 1::',.72 1 

1:. F lot-esta Aberta 14 • ;;,9 : .• '.21 1 
Floresta Densa A. :,6 zo , ~.() 1 

16 F- lot-E·sta Aberti;l. r--1. 7b 7 ~ '.3,1 l 
f-4.114 12.07 1 
A.125 ::4.31 '""' .:.. 
í..:..129 10,J5 1 
,:; . 1:.5 2, LJ::::, l 
A.138 : .• 85 1 
(-'1.143 3. 48 1 
A.148 21.12 6 
P, • 1 :-,(1 9 .. 8:2:, l 

1·· lorest.a Densa A.37 4,42 1 
?-\. 41 1.81 1 

J. 9 Floresta Aberti=1 iCl .12 1, 64 1 
4 A.1::, 1. :.B 2 

A .,. - 10.62 1 . ,_,_.::_ 
~ A.41 :;, , 59 1 . f;. ~-.4 18.22 4 

?:, • 65 6,79 1 
A.7U 4,65 1 
A~ 7 ":.:. u,67 1 
A. ;6 1,71 2 

F lorE·S"C.ci Densc, A. 4? o. ~.e;· 1 
~. 46 19.35 , 

zo F .l or e s ta ;Abet-ta Vêll'"1aS ú.931 O. 0=·4 ,. 
ú,581 0,065 Ir- var-1.ai; - 

22 Contato ~ler-esta 
cmbr-cfila/estac1onal Vcir-1.as bai:-m poucos 
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Como mostram os o~oos d(:\ 1·abela (J l • o mogno ocorreu 

predominantemente na tipologia F-loresta Aberta. Isso n~o 

s1.9n1. f a c s que a espec1e ocorra exclusivamente nessa t1palog1a. 

Com relaçào ctOS vo l urne s apresentados. observa-se uma aus~r.c:1.a d!:! 

entre os mesmos e a t1polog1a~ mesmo quando esses 

volumes referem-se a unidaCeE amostrais proximas. 

5.3. Inventários florestais para atender planos de manejo 

il 86/86-i=,'. dE? f .i n a l a d a o e 2 

e::.iJorac;:tjo das 1 lor-estõ'ls r.e t av as, , 

IJesdE! 1 '7'87. 

protoc:oladc:;. analisado e deierido ou n~G os planes elaborados 

pE-• los pr c.pr' l.E têtl" l OE de florestas nativas. Sl?J ctm 

tisicas ou J LI!" L:::li cas. No Ane:-:o que acompanha o or-esente 

relatorio. os 2.295 planos protocolados nos estados do Acre. 

l'iê,to for~m e~austivamente 

processados e analisados. resultanoo em 34 üuadros e 64 Grafices. 

de completo e 

1nform~cces r~l~vant~s nEi2s cDnt1das. 

Por problemas lo9ist1co~. os estacios do locant1ns .e Maranh~o 

1 n i Ê: li zrns-n tr.,,; O·:,, 

nei :i.. c:ienc1.as tanto na sua elaboracào. quanto na sua õ,1a 11 se, 

campromet.endo muit~s v~zes sua cr-edibilidade 

pr a.ma r a e de dados. As p r a n c i p a a e dE'·ficiências. no que concerne ao 

mogno. r~ferem-se à duv1oa ouanto a real exist~ncia da espécie~ 
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volume médio apresentado e àrea pretendida para exploraç~o. 

Como mostra o Quadro 1 (Anexo), de um total de 2.295 planos. 

1.208 (52.6 %) n~o possuem mogno e 1.087 (47,4 %) possuem. Destes 

apenas 89 foram deteridos até o inicio de 1992, 

representando 8.2 % dos planos de manejo que contém mogno. Em 

relaç~o a àrea e volume, esses planos representam 27,78 % e 

32,60 % respectivamente (Quadros 2 e 3 - Anexo). 

A seguir serà mostrada e analisada a situaçào dos estados, 

rel~tivamente à expioraçâo do mogno, nos quais os dados foram 

coletados. 

Estado do Amazonas 

Esse foi o ünico estado que n~o apresentou planos de 

c:ontendo mogno. sendo também o que menor número 

manejo 

tinha 1 
protocolado. Entretanto, os planos que n~o contém mogno 

destacam-se dos outros estados por apresentarem uma àrea média 

bastante elevada (7.437 ha). com destaque para os mun1cip1os de: 

Beruri. Carauari~ Làbrea e Tapaua. 

5.3.2. Estado do Acre 

O Acre é o estado que recebeu o segundo menor numero dE 

planos de manejo sendo o total da área maneJada e o 

correspondente volume. os menores entre os estados. (Quadros 1~ 2 

e ..::, - Ane;.:o l 

No entanto. os planos de manejo desse estado apresentam 
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algumas peculiaridades~ como : todos os planos protocolados 

contem mogno. revelando a importancia da espécie para a 

exploraçàc madeireira local ; 50 % desses planos mostram um 

volume médio de mogno entre O e 1~00 m3/ha e o restantes 50 % n~o 

ultrapassam a marca dos 5~00 m3/ha. valores esses condizentes com 

a re~lidade do estado (Gráfico 18 Anexo) ; as areas solicitadas 

para o manejo também s~o de médio a grande porte ( 50 X delas com 

area entre 1.000 a 2.000 ha - Grafice 19 - Anexo). 

O municipio que apresentou o maior número de planos foi o de 

Rio Br-anco (Quadro 6 - Anexo)~ demonstrando a dependencia da 

exploração à infra-estrutura existente. Apesar disso~ um única 

projeto de grande porte garante a Sena Madureira a maior drea e 

volume de e::ploraçào aprovados. (Quadr-os 7 e 8 - Anexo) 

A evoluc~o da ~rea e do volume maneJado apr-esentado pelos 

Gràficos 16 e 17 (Anei:o) indicam. em conjunto com os demais dados 

do estado. que a atividade madeireira pretende assumir um papel 

cada ve~ mais relevante na economia estadual. com o mogno sendo o 

fator- m~is importante nesse processo. 

5.3.3. Estado do Mato Grosso 

~lato Gro~so é o estado a apresentar o terceiro maior número 

de planos de manEJD contendo mogno (76) e o primeiro em 

quantidade _de cl~nos que nào cont~m mogno - 471.(0uadra 1 Anexo). 

O total da àrea manejada nesse estado supera todos os demais 

e a re1açào entre àrea e volume"dos planos que contém mogno para 

os que n~o contém demonstra que essa espécie n~o usufrui da mesma 

relevància para o setor madeireiro como em outros estados. Uma 
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das causas é o fato dele ocorrer apenas em parte do estado. 

Os volumes médios de mogno assinalados nos planos 

apro~, 1.mc1m-se bastante da realidade. Setenta e quatro por cento 

dos planos apresentam um volume médio entre 0.10 e 5, 00 m::' lha 

(Gr-ca1f1.co 32 do Ane::o). 

O municipio de Aripuan~ praticamente mobiliza mais da metade 

ca area e do volume de mogno no estado. através de 6 proJetos (2 

deferidos e 4 pendentes). Alem desse municip10~ o de Juina 

protocolou 40 planos. dos quais 38 foram indeferidos (Quadros 15~ 

16 e 17) . 

5.3.4. Estado de Rondônia 

é o estado que apr-esentou maior número de planos ~e manejo 

(1377), sendo 909 (66 %) com mogno. Destes, 903 ou fol'""am 

indeferidos ou est~o pendentes (Quadro 1 do Anexo). 

A quantidade de planos de manejo protocolados nesse estado 

(60 •1 ,. do total levantado). quando processados no con í un t o dos 

planos, modifica drasticamente as estatisticas e avaliações sobre 

a 1moor-t?nc1a dos mesmos para o controle da exploraç~o racional 

oos recursos florestais. 

l::.n1 e:-:tensáo ae area maneJ ada. Rondonia o cu p a o terceiro 

1 ugar (Quadro Ane~:o j • revelando uma das pr-inc:ipais 

caracter i sti cas dos D 1 anos. qua 1 seJ a. áreas de peqL1ena e:: tensêo ~ 

onde 38 % tem até 1u0 ha e 70 % tém até 300 ha. Essa situaç~o 

retrata o processo de ocupaç~o territorial a que foi submetido o 

estado, onde o pequeno proprietário buscava. de imediato~ auferir 
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alguma renda, através da comercializaç~o das espécies de valor 

econOmico porventura existentes na sua gleba. 

l\los municipios onde for<=1m implantados projl?tos 

governamentais de colonizaç~o~ é onde se encontra o maior número 

de planos pr-otocolados (Ar-iquemes, Alta ~lar-esta do Oeste~ 

~spig~o do Oeste. Pimenta Bueno e Presidente Médici). 

O gr-ande n~mero de planos contr-ibuiu para a precariedade na 

elaboraçào dos mesmos. e. dessa forma. a maioria apresenta dados 

e 1ntorrnaçbes de baixa confiab1lidade. 

Rondonia. 1 u z desses n(1meros • configura-si? como um 

pois~ d~ SEll t12rritôr10 t12m saido o 

segundo maior volume de mogno do pais. nctadamente nos últimos 

lustros. 

Ultimamente at~ tribos e associaçàes indigenas tem 

protocolado planos de maneJo na Superintendência Estadual do 

I BAMf-1. demonstrando QLIE as onde o mogno era 

tradicionalmente explcr-ado ou estão se exaurindo ou localizando- 

se cada vez mais distante dos centros de processamento. 

5-3.5. Estado do Parà 

E!· o estado mo:11$ importante na e:-:ploraç~o do mogno. fato 

demonstrado pela eievada proporç~o (86 'l.) de Planos de manejo 

aprovados relativamente ao numero de planos protocolados. 

Considerando-se apenas os planos deferidos. o Para contribui com 

82 % do número; 70 % da area e 91 % do volume dos planos de 

manejo que contém mogno. 

Vinte e cinco por cento ds àreas desses planos situam-se 
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entre 500 e 600 ha e 18 % apresentêm áreas situ~das entre 1.000 e 

2.000 ha. (Gr~fico 47 - Anexo). 

O volume médio de mogno apresentado pelos planos de maneJo 

encontram-se. em sua maioria • dentro de valores condizentes com 

a realidade. Assim, 56 % apresentaram valores entre 0.10 e 2,00 

m:3,/ ha. Dentre esses. existem alguns com valores idênticos. 

revelanoa a precariedade dos 1.nventàr1os florestais realizados. 

Podem ser destacados tambem os volumes considerados altos ( 15,0G 

a 20.00 m3/ha) com uma participaç~o 

desejàve1. evidencJando provaveis erros em seus valores.(Gráf1.co 

4c:i - ~ne:.:o) 

Ü mun l. C:i PlO com maior numero de planos protocolados foi 

F-· ar ac orm n as (2~). seguido de Maraba (12). (Quadro 22 Ane:-:o) • 

S~o Féli:.: do xingu apresenta a maior area manejada ( 32%) , 

seguido de Paragominas (10%) e Marabà (10%). (Quadro 23 - AnexoJ. 

Em termos de volume~ S~o Félix do Xingu destaca-se dos 

mostrando com isso sua importancia n~o só no cenát- a e 

como no nacional, compondo com X1nguara o eixo pars 

onde se tem deslocado a exploraçàa de maior porte do mogno E que . . 
devera aumentar com o correr do tempo. 
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6. CONSIDERAÇOES SOBRE D ESTOQUE REMANESCENTE DE MOGNO 

6.l. Consideraçôes preliminares 

Corno Jà visto. discutido e apresentado anteriormente, os 

limites de ocorr~ncia do mogno ainda guardam uma boa dose dE 

1mprecis~o. Em geral. associa-se como macrc-regiào de ocorrenc1a 

da moçino. 

Amazônia. 

os limites da floresta ombrcfila aberta situada na 

Entretanto~ !Eabe-se que a correlaçào tloresta 

aberta/mogno tem suas limitaç~es na medida em que a escala da 

analise vai se aproximando das dimensbes reais do terreno. 

A seguir. serào apresEntadas consideraçbes sobre as área~ 

remanescentes de mogno em cada estado ande ele ocorre~ através de 

dados extraidos dos Quadros em Ane:10. e cuJos componentes tem o 

seguinte s1gn1t1cado 

Area total : area total do estado (Fonte: FIBGE, 1991); 

Area de ocorrenc1a: definida em funç~o dos locais onde foi 

constatada a presença do mogno; 

Area desmatada : obtida através dos dados do monitoramento da 

cobertura dos diversos estados e considerada como a área jà 

explorada. Coincidentemente, os dados apresentados reportam- 



se até o ano de 1987 (exceto para o Estado oo Mato Grosso), 

ano em que se iniciou a exploraç~o controlada pelos Planos de 

ManeJo 

Planos de maneJo: àrea coberta pelos planos de maneJo proto 

colados nas Super1ntendenc1as do IBAMA. Referem-se a área eY 

plorada a partir de 1987 e seu total inclui as àreas cuja ev 

ploraç~o ainda vai ser efetuada (até depois do ano 2000 como 

aparece em alguns planos oe manejo): 

~arques+ Reservas: área ocupada pelos Parques (Estaduais, 

l~ac1ona1s) e Reservas (B1olôg1cas, Ecolôgicas, etc.), que se 

encontram locali=aoas na àrea de ocorrência do mogno; 

~reas indigenas: areas ocupadas pelas populaç~es indigenas em 

suas di fet-entes formas (~rea • Parque • Reserva) e que se 

encontra na area de ocorrenc1a do mogno: 

Florestas Nacionais e Estaduais: localizadas na àrea de ocor- 

r~ncia do mogno: 

Reservas Extrativistas locali~adas na área de ocorr~ncia do 

mogno. 

l::.sses componentes. apos sua comp1laç~o, permitem obter os 

totais ( 1 ) ' que representam a área disponivel para exploraç~o 

em cada estado. obtida pela subtraç~o do sub-total (1) da àrea de 

ocorr~ri eia ; e l2J~ que representa também a ~rea disponivel para 

caso se queira manter as Florestas Nacionais~ 

Estaduais e as Reservas E::trativistas como reserva estratégica. É 

obtida pela subtraç~o do sub-total (2) do total (1). 
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b.2. Estado do Acre 

~m funç~c da literatura consultada. da compilaç~o dos dados 

e das 1nformaçbes locais obtidas quando da coleta dos dados, o 

Estado de Acre to1 considerado como àrea de ocorrancia de mogno, 

na sua totalidade. Como mostra a Tabela 02, apôs as deduç~es 

consideradas necessàrias. restaria uma área de aproximadamente 

12.000.000 de ha. na hipotese dada pelo total (1) e 10.000.000 de 

ha pelo total (2). 

labela O~ - Are~ disooniveJ para a e::oioraç~o de 

mogno: Estado do Acre 

----~-------------------------~-------------------- --------------------------------------------------- 
Discriminac~o Area (km2) % 

Ar-ea tot<Õll 
Area de ocorrência 

153.698 
153.698 

100.00 
100,00 (*) 

Area desmatada (Até 87) 
Planos de Manejo 
Parques+ Reservas 
Areas lndigenas 

8.133 
482 

6.825 
18.932 

5 ~ 29 ( **) 
0~31 
4~44 

Sub-total (1) :.4 .372 22 .. 36 

Florestas Nac. + Est. 
Reservas E~trativistas 

2.396 1.56 
11, 59 17.807 

Sub-ta ta 1 ( 2) 20. '.203 1:-.::., 15 

T o t a 1 
T o t a 1 

( 1 ) 
( 2) 

119.326 
99.123 

77,ó4 
64,49 

======~======~~======;:===~=--~----=----=:----===-- 

* Em relaç~o à area total. 

** Esta e as percentagens subsequentes s~o relativas 

à àrea d~ ocorrência do mogno. 
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6.3. Estado de Rondônia 

Da mesma forma oue e Acre. o Estado de Rondónia teve toda 

SL\c\ e::tensào territorial considerada como área de ocorr~ncia 

do mogno, mesmo sabendo-se que em sua parte sudeste, onde ocorre 

o cerrado. sua presença seJa nula. Entretanto. como boa parte 

desse cerrado pertence a àreas 1ndigenas sua área ser à 

au toma ti camen te sLtbtraida. Juntamente com a destas 

indigenas, e o restante nlo terá express~o para alterar a 

s1gnit1canc1a dos demais resultados. 

Tabela e,:::. Area disponivel para a exploraç~o do 

----------------------~----------------~----------- -------------------~-------------------------------- 
1Jiscr1m1nac;:~o A rea ( \.:.m2) 

Hrea total 
Area de ocorrência 

238.379 
238.379 

100.00 
100,00 (*) 

Area desmatada (Até 87) 
Planos de ManeJo 
Parques+ Reservas 
Areas I nd í.qan s s 

14.073 
763 

17. 331) 

5.90 (**) 

46.232 

() ,32 
7,27 

19.39 

~>ub-total ( 1) 78.398 32,88 

Florestas Nac. + Est. 
Reservas E~trativ1stas 

5.058 
2.046 

2,12 
0,86 

Sub-to ta 1 ( 2 l 7.104 2,98 

1 o t a 1 
T o t a 1 

( 1) 
( 2) 

1 ~.9. 981 
152.877 

67.12 
64,14 

==;=~==~====================================~=====~ 

* Em relac~a a àrea total. 

** Esta e as percentagens subsequentes s~o relativas 

a àrea de acarr~ncia do mogno. 
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6.4. Estado do Par~ 

Os levantamentos florestais realizados pela FAO no estado do 

Par~ evidenciaram um primeiro limite de ocorr~ncia do mogno, 

corroborado posteriormente por varies outros invemtê\rios e 

mapeamentos. 

Atualmente. com os dados disponive1s, e tomando-se como base 

a srea dos municipios onde o mogno foi identificado, pode-se 

considerar que 50 % da àrea total de estado abriga ES$a esp~c1e, 

com preferenc1a para as partes sul e leste do estado, onde ocorre 

a floresta ombrcfila aberta. Da mesma forma. estimou-se em 10 % a 

area desmatada até 1987 nessa regi~o. mantendo-se o percentual 

ocorrido em todo a estado. J 

Tabela 04 - Area u a s con í ve I para a e::ploraç~o do 

mogno: Estado do Para 
---- ---==========~================================ 
ua s c r iminaçào Area ( km2) '% 

Area total 
Area de ocorrénc:ia 

1.246.833 
623.417 

100,00 
50,00 (*) 

~rea desmatada (Até 87) 
Planos de ManeJa 
Parques+ Reservas 
Are<=1s Indígenas 

62.342 
1.37ü 

43.230 
137.921 

10.01) i**) 
()!'22 

6.93 
22"t12 

:::iub-totê l ( 1 ! ::44.863 39~28 

Florestas Nac. + Est. 
F,eservas Ei:trativistas 

6. C)(h) 0~96 

Sub-to tc11 ( 2) 6.000 0.96 

T o t a 1 
T o t a l 

( 1 ) 
( 2) 

378.554 
372.554 

60.72 
~.9. 76 

~;=============;=============~===================== 
* Em relaç~o à área total. 
*1 Esta e as percentagens subsequentes s~o relativas 

a àrea de ocorr~ncia do mogno. 
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6.5. E&tado do Mato Grosso 

Da mesma forma que no Estado do Parà, o Estado do Mato 

Grosso abriga o mogno apenas nas reg1bes norte e oeste de seu 

territc:irio. Os limites dessa ocorrencia sào mais dificeis de 

serem detectados em funçào das alteraçbes fisiogr.â\ficas 

principalmente na parte florestal. onde a floresta ombrófila 

aberta passa por modif1cacoes até transformar-se no cerrado. Essa 

d1.nàmica pode originar manchas de floresta contendo mogno como 

em Pontes e Lacerdas e Vila Bela da Santissima Trindade 

localizados na reg1~0 sudoeste do estado. 

T.abela ú5 - Areç1 disponível par-a a e::plor-aç~o do 
mogno: Estado do Mato Grosso. 

======-==============-============================= 
Discr-1.minaç:~o Ar-ea (km2) 

Area total 
Area d~ ocorr~ncia 

901.421 
285.176 

100.00 
31,64 (*) 

Area d&smatada (Até 82) 
Planos de ManeJo 
Paraues + Reservas 
Areas Indígenas 

8.637 
418 

3~03 <**) 
O .15 

:,5 .127 19.33 

Sub-total ! 1) 64 .182 22 .. 51 

~lorestas N~c. + Est. 
Reser-vas E:: tt-a ti v a s tas; 

Sub-total ( 2 l 

1 o ta 1 (1} 
T o t a l (2) 

'.22ü.994 
220.994 

77.49 
77,49 

* Em relaç~o à àrea total. 

** Esta e as percentagens subsequentes s~o relativas 

à área de ocorrência do mogno. 
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Assim, considerou-se como área de ocorrência do mogno apenas 

os municipios com pianos de manejo contendo mogno, pt'"otocolados 

na Superintencéncia do IBAMA. Da mesma foF"ma, a àrea desmatada 

F"efere-se somente a esses municipios, sabendo-se que a mesma 

encontra-se defasada, pois sua determinaç~o foi realizada em 

198(! • 

..•. ,• 
6.6. Estado do Amazonas 

No Estado do Amazonas. desde a implementaç~o dos Planos de 

ManeJo. não foi protocolado nenhum contendo mogno. evidenciando 

que as reservas no estado são de pouca express~o, ou seu 

potencial ainda nào foi devidamente avaliado. 

Os principais dados sobre a ocorrencia do mogno provem de 

ProJeto RADAMBRASlL com 1niormaçOes coletadas na regi~o sul- 

sudoeste. Pode-se especular. baseado no mapeamento da vegetaç~o. 

que a àrea de ocorrência no estado varie entre 10 a 20 % da àrea 

~ 
total do mesmo (150 a 300 mil km~). Como os limites s~o bastante 

imprecisos. ?S informacàes para o estado n~o serào apresentadas 

como as aos anteriores . 

.. 
6.7. Estados do Tocantins e Maranh~o 

Nàa tendo sido possivel a cc!eta de dados sobre os planos de 

manejo nesses dois estados. fica dificil avançar além das infor- 

macbes existentes. com destaque para o trabalho da FAO contido 

em SUDAM (1973), que culminou com a proposta de criaç~o de uma 

Reserva Florestal Federal de Mogno , com o nome "PiF"anha", por 
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situar-se às margens do rio com do mesmo nome. A àrea levantada 

por aquele estudo abrangeu 3.500 km2. 

'No estado do Maranh~o hà referencias de que o mogno chegou a 

e}: is t1.t-- perto de lmperatr1=:, mas, atualmente, aceita-se a 

oc:orréncia de uma estreita f ai ::a contigua aos estados do F'ar-á e 

1 ocantins. rvo denominado "bi co do Papagaio". 

f 6.8. Avaliaç~o do estoque atual de mogno 

Qualquer avaliaçào que se faça do estoque atual de mogno. em 

func~o dos dados disponive1s. so pode ser efetuada através de uma 

ra=oavel dose de subJetividade. 

Varias enfoques podem ser defendidos com igual vigor. desde;c 

aqueles baseados na relaçào f1tof1sionom1a/volume de mogno aos 

baseados na relaç~o volume de mogno/economicidade da exploraç~o. 

A aval1açâo que serà feita a seguir, levarà em consideraç~o 

os seguintes fatores 

ª' a à r-ec-1 de ocorr~nc1a a ser considerada sera a soma das 

totais assinalados cama (2) constantes das Tabelas 02, c)3 ._ 

.. e 05. Ficam assim excluidos os estados do Ama:onas, 

Tocantins e Maranhào. em funç~o da 1mprecis~o dos limites de 

ocorrÉncia do mogno ou da area diminuta que a mesma 

apresenta. A area total resultante abrange entào 845.548 km2. 

b) visto que o mogno n~o tem uma distribuiç~o espacial regular e 

sim em grupos, n~o s coerente uma vinculaç~o estreita entre a 

área obtida no item anterior e um volume médio global para a 
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estimativa do estoque existente. Os dados da Quadro 2 

(ANEXO). mostram a seguinte proporç~o entre a àrea dos 

proJetos protocolados com mogno, em comparaç~o com aqueles 

sem mogno : Acre - 100 % com mogno: Mato Grosso: com 

mogno; Parà - 24 % com mogno e RondOnia 72 % com mogno. o 

estado do ~cre ainda n~o dispde de dados que per-mitam 

estabelecer essa percentagem de forma mais coerente com a 

realidade. O alto percentual obtido por Rondonia deve-se a 

e::ist'éncia de urna grar,de riurne r o de planos indeferidos que, 

caso seJam abstraidos. fazem aquele valor cair para 40 % 

Nos outros dois estados, os valores devem ser super1cres aos 

encontl'"ados. pois parte dos pl'"ojetos sem mogno encontram-se 

tora da ~rea de ocorl'"ancia do mogno. Desta forma, 

considerados os seguintes percentuais para essa estimativa: 

Mato Grosso - 20 % ; Parà - =s % : Rondonia - 40 % e Acre - 

40 % . Aplicando-se esses valores aos tot&is assinalados como 

( 2) nas Tabelas 02. 03. 04. e 05, obtém-se uma área de 

238.135 ~m2, considerada como aquela onde efetivamente existe 

mogno. 

e) Consultando os dados do Quadro 4 (ANEXO), verifica-se que o 

ano de 1990 foi aquele com uma solicitaç~o maior em relaç~o ~ 

àrect a ser e::p 1 orada tom LI 2. 412 ha • que p r ocíu z 1 r 1am 107.616 

m3 de toras. com um rendimento de 2.5 m3/ha. que pode ser 

considerado como aceitàvel em se tratando de àreas onde a 

exploraç~o do mogno el'"a a finalidade principal. 

d) Considerando-se um contingenciamento de 200.000 m3 de mogno 

sel'"rado por ana, uma perda de 2/3 da madeira bruta quando de 



seu beneficiamanento e a ocorréncia de um volume igual a 1 

m3/ha~ verifica-se a necessidade de 600.000 ha/ano para 

atender a essa demanda. 

e) Comparando-se esse valor com a area disponivel 

item b (238.135 km~. ou seja. 23.813.500 ha) pode-se inferir 

que o estoque disoonivel suporta a exploraç~o pelos prO~imos 

4U anos. 

A estimativa assim obtida pode ser considerada como 

conservadorit em tunç.~o das reduç'bes. às vezes 

praticadas nas areas ou rendimentos utili=ados. 

Caso os Planos de ManeJc apresentassem intormaçôes com um 

ç r au de confiança mais elevado~ seus dados poderiam ser 

trabalhados de outra forma. de maneira a permitir uma estimativa 

menos dependente de consideraç~es subjetivas. ainda que as 

mesmas estejam respaldadas na experi~ncia dos componentes 

equipe responsavel peio tr-abalho e de outro!á:. e:1perientes 

tecnicos consultados. 

A apl1caçào de qualquer tecnica estatística aos dados 

e::istentes n ao atribui aos resul lados obtidos um maior grau de 

confiança que aquele consegL1ido. em função das 

peculiaridades que cercam a d1stribuiç~o do mogno, e da tamanho 

da area de ocorr~ncia. 

Em SUDAM (1973). no capitula que trata do levantamento do 

mogno, o autor conclui que um levantamento de 10 % abrangendo 

uma àrea pequena, n~o dara os resultados desejados, porque 

evidentemente o mogno cresce em canteiros ou grupos. 
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ARAUJO et ellii (1990) , discorrendo sobre o inventário 

realizado pelo Projeto RADAMBRASIL na Amazônia pondera que~ 

considerando a e:-:tens~o da regi~o amazônica, a variaç'âto em volume 

por ha e em domin*ncia de grupos de espécies~ n~o é possivel 

extrapolar valores médios para indicar o potencial madeireiro. 

LAMB (1966) afirma que n,o hà justificativa para estimar o 

volume de mogno no Brasil. com base em informaçôes disponiveis 

incompletas;. Embora trate-se de uma ponderaç~o feita hà alguns 

lustros. a mesma continua tendo validade na presente~ conforme 
•• 

pode ser inferido pelos resultados deste estudo. 

! 
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7. ECOLOGIA, SILVICULTURA E MANEJO DO MOGNO 

7.1. InformaçOes gerais sobre o mogno 

A espec1e Swietenia macrophylla King, familia Meliaceae~ 

recebe diterentes denominaçdes de acordo com os paises e linguas, 

como segue: mogno, aguana~ araputanga ou ainda cedro-1 no Brasil; 

mara na B0liv1a. caoba em espanhol. mahogany em ingl@s, acaJou em 

francos. echtes mahagony em alem~o. A espécie ocorre naturalmente 

entre as latitudes 20°N e 1s0s. desde Yucatan no México, passando 

pela America Central, Colômbia e Venezuela, até as zonas de baixa 

altitude da Amazônia ocidental 

Bolivia. 

do Equador, Brasil E 

A mesma denom1naç~o recebem as duas espécies pertencentes ao 

mesma gênero S. mahagony e s. humilis, sendo a primeira 

originaria das Antilhas e da parte sul da Florida; e a segunda 

ocorre ao longo da costa do Pacifico. oesde o sudoeste do Méx1c~ 

até a Costa Rica. Além disso. existe um hibrido criado em Porto 

Rico (Swietenia macrophylla x s. mahagony)~ cuJas caracteristicas 

silv1cultura1s e demais aspectos est~o ainda se~do estudados. 

Também as espécies Khaya ivorensis, K. »enegalensis, K, 

grandifolia e K. anthothe~a~ meliàceas do continente africano 
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recebem a mesma denominaç~o e/ou s~o apresentados no mercado como 

mogno africano. 

O mogno é uma arvore imponente. perenifolia ou com curtos 

periodos de desfolha= atinge alturas de 40 a 45 me DAP de 100 a 

200 cm. esporadicamente superiores. O tronco é cilindrice~ às 

entretanto. de ramagem grossa e b a f ur c ado , apr-esentando 

com frequencia rai=es tabulares pouco acentuadas. A copa das 

àrvores Jovens é estreita e sern ramificaç;;co, e a dos e}:emplares 

mais idosos ampla. densa e fortemente ramificada. A casca de 

arvores Jovens e cin=enta e lisa. tornando-se marrom-acinzentada 

e gretada ao avançar da idade. As folhas pinadas alternas têm 25 

a 4::, cm de comprimento~ sendo compostas por 3 a 4 pares de 

ioliolos opostos. 

7.1.1. Propriedades tecnol6gicas e uso da madeira 

As propriedades tecnológicas da madeira de mogno apresentam 

variações considerá ve a s. possivelmente como resultado das 

1nteracbes genctipo x ambiente. Apresenta uma densidade básica em 

~ 
torno de 0,53 g/cm~; retraçào volumétrica de 8.6%, radial de 3,2% 

e tangencial de 4.5%: e a 15% de umidade apresenta uma resist~n- 

eia mecanica de 547 ~gf/cm~ para compress~o axial e 924 kgf/cm2 

pat-a flexào estática: madeira relativamente fácil de secar; 

apresenta facilidade de trabalhar e apresenta um acabamento liso 

e brilhante de alta qualidade. A coloraçâo vai desde o marrom 

avermelhado e marrom amarelado até o marrom vermelho escuro. 

A madeira de mogno constitui uma das melhores e mais 
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valiosas do mundo~ sendo amplamente utilizada na fabricaç~o de 

móveis de requinte, embarcaç~es. lambris. painéis, folhêls 

decorativas. revestimentos a.n ternos. cai>:i 1 haria ~ 

venezianas~ instrumentos musicais. de 

molduras, 

decoraçtles. 

marchetaria. obras de talhas, etc. 

MIRANDA BASTOS (1951), cita que o mogno plantado em zona 

seca, apesar de crescer menos que o plantado em terreno ümido. 

fornece madeira de melhor qualidade. Admite-se também que, de uma 

maneirc:1 geral • a madeira oriunda da mata nativa é superior em 
• 

qualidade que a madeira obtida de plantaçbes. 

O mogno apresenta desrama natural deficiente, e pode tambem 

apresentar bJfurcaç~o quando atacado pela broca, devendo-se neste 

caso realizar poda oas galhos visando melhorar a qualidade do 

fuste e o rendimento das toras. De acordo com VINCENT. citado 

por EVANS (1986), o crescimento n~o é afetado quando se poda até 

a metade da altura total da cirvore. 

A macie1ra de mogno apresenta uma boa resist~ncia contra 

biodegradaçâo. em condiçdes normais de umidade e temperatura. 

7.2. Caracteristicas das âreas de ocorrência natural do mogno 

O mogno ocupa preferencialmente terras baixas compreendida 

entre O e 4:;':,(, rn , alcançc:tndo um mà::imo de até 1.800 metros de 

altitude. Deser,vo 1 ve-se tanto em florestas higrófilas 

peren1fol1as como em florestas higrófilas caducifolias, com 

precipitaç~o anual compreendida entre 1.400 a 3.500 mm~ com O a 4 

meses secos. Ocorre na faixa de amplitude térmica compreendida 

entre 20° e 2s0c, com um minimo médio de 11 a 22°c e um máximo 
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medio entre 22° e 3oºc. 

Ocupa diferentes tipos de solo, desenvolvendo-se tanto em 

solos aluviais, argilosos pesados, lateritas, como em rendsinas 

superficiais. O mogno apresenta o melhor incremento em solos 

profundos, ricos em nutrientes e bem drenados, com pH de 6,5 a 

7 "=• .. Ocorre em solos com drenagem imperfeita, n~o tolerando, 

porem. aguas estagnadas. F'ITT ( 1969) , visitando àrea de 

ocorrência do mogno, perto de Araguatins, constatou que a espécie 

ocorre somente nos melhores solos derlvado de ln trL1se:ies de 

d1abase, com pH de 6 a 7. locais estes utilizados pelos 

agricultores nômades da regi~o. 

Cabe sali~ntar que o mogno apresenta uma distribuiç~o 

bastante irregular nos diferentes de ecossistemas, 

ocorrendo oeralrnente isolado, ora em pequenos grupamentos, e a 

sua ocorrencia n~o abrange necessariamente toda a àrea de uma !· ,· 
mesma tipologia florestal e/ou uma unidade de solo relativamente 

uniforme e continua. 

7.3. Fenologia e obtenç~o de sementes 

O mogno. quando plantado. começa a frutificar regularmente a 

partir dos 15 anos de idade. As pequenas flores de coloraç~o 

cre~e-amarelada est~o inseridas em paniculas de 15 a 25 cm de 

comprimento. O fruto é constituido por uma capsula lenhosa com 12 

a 16 cm de comprimento. com 5 valvas cada uma~ contendo 2 

fileiras com 10 a 14 sementes aladas de 8 a 11 cm de comprimento 

cada. A frutificaç~o de mogno, segundo PITT (1969)~ ocorre entre 
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Junho-julho na regi~o de Tocantins. 

Os frutos amadurecem aproximadamente 1 ano depois de 

fecundados. O fruto é deiscente~ podendo a semente ser colhida no 

chào ou entao colhido e fruto maduro na àrvore para a obtenç~o 

das sementes. O número de sementes aladas varia ente 1.300 a 

3.700 sementes/kg (ARAUJO. 1971; LAMPRECHT, 1990; EVANS, 1986). O 

poder germinativo de sementes frescas varia entre 60 e 90%~ 

podendo manter-se até durante um ano em recipiente fechado e 

(2º a 5º C). Sob condiçbes naturais~ o poder 

germinativo extingue-se dentro de poucos meses (EVANS, 1986; 

LAMr'RECH r , 1990: PITT, 1969). Os seguintes valores foram 

encontrados por ARAUJO (1971): 92% de germinaç~o de semente logo 

apos a colheita; 66% apos 30 dias: 49% apos 45 dias e 31% apôs 60 

dias. 

7.4. Caracteristicas silviculturais 

7.4.1. Produç~o de mudas no viveiro 

A semeadura e realizada em sulcos com profundidade de 2 a 4 

cm ou por- introduç~o individual da semente no substrato. A 

ger-minaçêío (hipogeaJ 1nic1a-se apos 14 a 28 dias. As mudas 

desenvolvem-se sob leve sombreamento dur-ante 3 a 6 meses. ou na 

car1 te1ro de semeadurc:1 ou repicadas em recipientes. Com 6 meses 

as mudas atingem 60 a 75 cm e aos 9 meses alcançam 1~0 e 1~: 

metros. O plantio efetua-se com mudas de raiz nua~ cem mudas em 

recipientes ou com mudas truncadas - "stump" (comprimento da 
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ou ainda com muoas desfolhadas - "strípling" (BASTOS, 1951; F'!TT, 

1969; LAMF'RECHT, 1990). 

SCHIMIDT (1974) realizou semeadura de mogno a profundidade 

variando entre 1 e 8 cm. e obteve os seguintes resultados: nào 

toi verif1caoa uma diferença entre os tratamentos em relaç~a a 

germ1naç~o das sementes que situaram-se entre 55,1 a 60,7 %, 

porsm as sementes semeadas com menor profundidade apresentaram 

crescimento maior em altura~ em peso seco. Constatou-se também 

que as mudas cr1g1nadas dE sementes com profundidade superior a 6 

cm apresentaram problemas de ~novelamente. 

7.4.2. Plantaçbes 

O mogno é bastante apropriado para reflorestamentos de 

enriquecimento em fa1::as, em linhas ou em àreas, para sistema de 

produç~o agroflorestal (em Java. com milho e tapioca), bem como 

para tlorestamentas em consorcio com outras espécies~ tais como 

Tectona grandis lna lndia), L~ucaena leucocephala (na Filipinas), 

Eucalyptus platyphylla e Artocarpus integra (Java). Além disso. 

obtiveram-se bons resultados em plantaçbes sob um povoamento 

precursor 1por exemplo. de Albizzia falcataria). É: atualmentE 

plantado em todo e espaço tropical. como por exemplo, Jamaica. 

Tr1n1dad1 

Filipinas 

1986) • 

Serra Leoa. Nigéria~ India. Siri Lanka, Malásia e nas 

( LAMF·RECHT , 1990: YARED e CARPANEZZI, 1981; EVANS, 

Cl plantio de milho consorciado com mogno nos dois primeiros 

anos n~c chegou a afetar o crescimento do mogno, e sob o ponto de 
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vista economico. PORRAS & LUYANO~ citado por EVANS (1986) 

considera que o sistema agrosilvicultural ( Taunç y a ) seria a 

melhor maneira de utilizar a terra na peninsula de Yucatan~ no 

México. A espécie é também utilizada na àrea destinada a proteç~o 

ambientc:1.l em Trinidad, sendo plantada nas clareiras situadas 

acima da cota 700 m. visando diminuir a eros~o e otimizar a 

produçào de agua. 

~aseando-se nos ensaios realizados pela SUDAM no centro de 

silvicultura experimental de Curuà-Una (Santarém. estado do 

OLIVEIRA classifica o mogno como espécie de 

crescimento excepcionalmente ràpido em altura e diàmetro~ sendo 

indicado para ser plant~do em terras argilosas, sob abrigo 

parcial ou associado à rebrota natural de capoeira. 

O mogno foi plantado no planalto de Belterra, municipio de 

Santarém, estado do Par~ (YARED e CARPANEZZI, 1981) empregando-se 

o método "rec:ru", nas seguintes condiçôes: precipitaç~o média de 

2.077 mm. sendo 4 meses com chuva inferior a 60 mm/m~s= 

temperatura média de 24.9°C: relevo plano com latossol amar-elo 

d is t.r-o f a co , textura muito argilosa. pH 4.2, f6sforo 1 ppm, 

.J/ potassio 16 ppm • Ca+Mg o.:: m.e.'l.. Al f r a ç a o 

areia-limo-ar-gila 6-10-84; vegetaç~o secundàr1a (capoeira) com 25 

anos oe idade com 25.5 m~/ha de area basal. com altura dominante 

de 22 a 25 metros. loda a vegetaç~o original com DAP 20 cm fo.i. 

el1m1naoa (broca). ane1adas as arvores com DAP entre 20 a 30 cm e 

acima deste. envenenadas, e plantando-se o mogno com espaçamento 

de 4 fu x 4 m. Foram gastos um total de 154 homem-dia/ha de 

m~o-de-obra no campo, dos quais 45 H/D na preparaç~o do terreno, 

44 H/D no plantio e 65 H/D na manutenç~o do plantio até a idade 



de 4 anos. Aos 48 meses de idade o mogno apresentou uma 

sobrevivência de 87.2% sem sofrer nenhum ataque da broca d~s 

meliàceas (Hyp6ipyla grandella (Zeller. 1948)), e alcançou um 

DAP médio de 5.04 cm e altura média de 5,45 metros. 

7.4.3. Crescimento, produtividade e rotaç~o 

Plantios de mogno em Seaquaqua. Fiji, 

década de 1950. visando produzir madeira faqueada. apresentam um 

fMA de 14 m3tha/ano com rotaç~o de 30 anos. Nas Antilhas 

registram-se1 emm rotaçôee d8 40 a 50 anos. incrementes na ordem 

de 15 a 20 m3/ha/ano (EVANS, 1986= LAMPRECHT, 1990). 

O incremento media anual de mogno situa-se entre 0.6 a 1,4 

cm para DAP e de 1.0 a 2.6 m em altura. podendo-se citar os 

se9Ltintes IMH: 1.36 cm em DAP e 1.26 m em altura aos 48 meses 

de um plantio estabelecido em Santarém. estado do Parà, aos 76 

meses com 1,6 cm em DAP e 1,9 m em altura GOLFAR! & CASER 

(1977) citados por YARED & CARPANEZZI (1981); aos 72 meses com 

1.16 cm em DAP e 2.57 m em altura LAMB (1966), e segunde DUBOIS 

(1971) citado por YARED & CARPANEZZI (1981) para as ccndiçbes 

ama2on1cas um IMA de 0.6 a 2.0 cm em DAP e 1.0 a l~B m em altura. 

O desenvolvimento em diametro. tmed1do a 50 cm do ch~o) e em 

altura de um oovoamento de mognci na Martinica ( Antilhas). foram 

respectivamente os seguintes nas idades citadas: 2.86 cm e 1.85 m 

com 1 ano: 4 .14 cm e :. , 25 m aos 2 anos= 8~59 cm e =· ~ 27 m aos 4 

15,28 cm e 7,05 m aos 6 anos; 23 .. ~,5 cm e 12,75 m aos 10 

33, 1(> cm e 18~5(> m aos 15 a.nos; 46,47 cm e 20~25 m aos 20 

anos; 

anos; 
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anos e 62,07 cm e 22,25 m aos 25 anos (BASTOS, 1951). O mesmo 

autor menciona que o mogno rebrota~ se cortado antes de 20 anos 

de idade. e também que, em condiç~es favoràveis, o mogno poderà 

ser aproveitado a partir de 25 anos de idade. Porém. aos 40 ano~ 

é que a árvore apresenta a plenitude de seu desenvolvimento e o 

maximo de suas qualidades. 

LEDOUX & LOBATO (1976) observaram oue uma árvore (MG 1015) 

de mogno, plantada no Horto do Museu Goeldi (Belém), atingiu uma 

é:tl tura de 17,30 m aos 8,5 anos de idade e 20,00 m aos 10 

anos. Além disso a linhagem Araguat1ns - Fl. originária do norte 

de Go1às (Tocantins) apresentaram. nas respectivas idades, 

seguintes alturas: 1~ meses 0.43 m: 20 meses 0,87 m; 25 mese5 

1.7ú m; e aos 56 meses de 

idade alcançou 7.90 m em altura. e um diametro de 12,4 cm na base 

do fuste e a,~ cm a 1.50 m de altura. Em Curua-Una. PITT ( 1969) , 

observou que aos 20 meses de idade o mogno cultivado no 

descampado alcançou uma altura de 2,8 m e apenas 0,4 m quando 

plantado em linha de enriquecimento moderadamente abertas na 

florest~. 

7.4.4. Proteç~o florestal 

O maior problema f1tossan1tár10 quE enfrenta o mogno. e 

também outr~s meliàceas. e o ataque da broca das gemas apicais 

Hypsipylla grandella e H. ferrealis (na América) e H. robusta (na 

Asia). Outras pragas conhecidas s~o: Platypus sp.~ Scolitida~ 

(Trinídad), Zeuzera coffeae e Atta sp. Além disso ocorre toda uma 

série de fungos deterioradores de troncos e raizes (LAMPRECHT, 
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1. 990) • Por outro lado a casca dos arbustos podem ser atacadas 

pelos roedores até uma altura de 50 cm. O mogno n~o tolera nem 

geadas nem longos periodos de seca, reagindo também com grande 

sensibilidade a queimadas. Na mata nativa verifica-se com 

frequenc1a a presença de àrvores adultas ceadas, diminuindo assim 

consideravelmente o volume aproveitavel do fuste. principalmente 

da primeira tora da base. 

BARROS & BRANDI (1975i. realizarám ensaios em viveiros e em 

campo para verificar se havia diferença na intensidade de ataque 

de Hypsipyla grandella na mogno plantado pura e consorciado com 

Erithryna poepiggiana constatando-se que n~o houve diferença 

entre os tratamentos. Os mesmos autores citam que uma parcela de 

mogno, e 1 rcundada por p s r c e 1 as de F' inus car ibaea var. horidurensis 

e Hibiscus ~latus. ambas com altura super-1or ac mogno t2 m) n~o 

sofreu nenhum ataaue deste inseto. ~ANASHIRO & YARED ( 195' 1). 

afirmam que o ataque de broca ao mogno plantado em campo aberto 

é muito intenso~ sugerindo utilizar esta espécie nos plantios 

mistos ou em linhas de enriquecimento~ em florestas secundàrias 

ou floresta pr1màr1a com boas condiçbes de luminosidade para 

evitar e/ou atenuar o problema de ataque da broca. Visando o 

mesmo ObJetivo. MIRANDA BASTOS (1951) cita que deu ótimo 

resultado deixar a plantaç~o cr-escer sem salvo dos 

c1pôs. 

7.5. Manejo florestal 

Para maneJar uma determinada floresta é necessario conhecer 



em primeiro lugar suas caracteristicas biomét.ricas, 

silvicultura1s e econômicas. Em funç~o dessas e outras 

informaçôes torna-se possivel estabelecer critérios para nortear 

o maneJo florestal. 

7,5.1. Caracteristicas gerais das florestas com mogno 

O mogno ocorre principalmente nas florestas higr-ófilas 

perenifelia e semi-cad~cifblia (ombrôfila densa e ombrófila 

aberta, segundo classificaçào da Projeto RADAMBRASIL), de baixas 

altitudes, e. excepcionalmente. nas areas submontana e montana 

b s a x a , 

A Tabela 06 apresenta os valores médios das sub-regibes e/ou 

das tipologias florestais onde foram registradas a ocorr~ncia de 

mogno pelo Projeto RADAMBRASIL. De acordo com os dados observa-se 

que a frequ@nc1a média de mogno com DAP > 30 cm situa-se entre 

0.031 a o.eo àrvores/ha e o volume dp fuste com casca entre 

u.049 a 3.924 m3/ha. Em relaç~o a todas as especies que compbe a 

floresta o mogno representa entre 0~05 a 1.20% do número total de 

arvores e entre 0.05 a 3.36% do volume total. As cifras antes 

menc1onaoas 1nd1cam que tanto os valores absolutos como os 

relativos n~o s~o significativos para a floresta. 

O volume a~s especies com valor comercial no mercado externo 

(incluindo o mognoJ somam entre 9 a 14 m3/ha. DaqLielas que 

apresent~m valer no mercado interno, entre 15 a 44 m3/ha. O 

volume total das florestas ohde ocorrem o mogno oscilam entre 68 

a 144 m3/ha~ o que vem a indicar que a maior parte do volume da 

madeira n~o alcança valor comercial no mercado. 
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Tabela 06 T1polcg1as florestais brasileiras onde ocorre o 

mogno e suas caracterist1cas comerciais. 

SL1b-regi~o e/ou 
Tipologia 

No. No. m3 

Valores médios/ha (DAP > 
NM NT VM VE VI 

20 cm) 
V1 ( *) 

Superficie arrasada do médio 
Xingu/TapaJós (Fa) 
Platcs de Dardanelos/ 
Aripuan~/TapaJ6s (Fd) 
Baixos da Amazônia (Fa) 
Aluvial da Ama=on1a (Fa) 
Bai::os Platcs da Ama=t:1nia (Fa) 
Baixos Platos da Amazt:1n1a 1Fd) 
Baixas Caae1as de Montanhas do 
Sul da Amazcn1a !Fd, 
Superfic1e Dissecada dos Altos 
Xingu/TapaJôs/Made1ra (Fa) 
Asas Antropicas 
Floresta Ombr6f1la Aberta 
Tr-cp a ce l das Ter-rt1s f.ai::as 0.250 37 0.271 
Floresta Estaciona! Sem1decidual 
Tropical da Terras Ba1.:;as 0.200 47 1.745 
Floresta Estacionai Semidec1dual 
Tropical Submontana (Pré-cambr.) 0.300 64 2.148 
Flor-esta Estaciona! Semidecidual 
Tropical Submont.(Meso=.Paleoz.) O.SOO 67 3.924 
Contato Floresta Ombrofila/ 

0.033 66 0.275 

0.031 
ü.040 
0.032 
0.039 
0.04: 

44 
40 
56 
60 

0.164 
0.424 
0.049 
0.208 
0.846 

o , 069 63 o , 215 

O. 1 so 
ü.282 

:',4 0.945 
0.28:::: 43 

Flore5ta Estacionai 
F!oresta Ombr6f1la Aberta 
Submontana com C1po 
Floresta Ombrofila Aberta 
Submontana com Palmeira 
Contate Floresta Ombrof1la/ 
~loresta Estacionai 

0.455 67 1.353 

l). 054 4 -. ..::. 0.931 

0.065 46 0.581 

m3 m3 

11 43 

9 44 
15 3:: 
15 24 
23 2() 
28 22 

26 39 

::2 33 

';· -. 

m< ~· 

113 v7 

130 v7 
113 v1:2 
99 v12 
97 v13 

·124 v13 

127 v16 

115 v16 
79 v16 

7:', v19 

? :· 83 v19 

? ? 128 v19 

? ? 117 v19 

? ? 144 v19 

14 15 

22 

0.089 47 0.509 20 21 

68 v2ü 

98 v2(1 

------~---------------------------------------------------------- 
82 20 

NA = numero de a r vo r-es dE mogno 
NT = numEro de ar-vares total 
VM = vol. C/C mogno 
VE = vol. e:/ e made1rc1 para e:·:portaç;:;i.o 
Vl = v o í ; e; e: maoE1.ra p.;.ra mercado interno 
VT = vol. e:/ e total. 

Fonte: Projeto RADAMBRASIL - Levantamento de Recursos Naturais. 
Número do volume conforme indicado<*>· 
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LAMPRECHl (1990) discute as caracteristitas de algumas 

espécies que apresentam uma quantidade insuficiente d~ represen- 

tantes de regeneraç~o natural, citando especificamente o mogno 

como exemplo. Como hipótese sugere que estas espécies poderiam 

ser- consideradas "pioneiras de longa vida", ou ainda "teoria do 

mosaico em climax'', elaborado por Aubr-eville (1938) e por último 

a teoria do próprio Lamprec:ht ( 1956), sobre "desenvolvimento 

especifico de cada espêc:ie". Para elucidar tais aspectos, 

apresenta-se na Tabel~ 07, resultados de censos realizados no 

Brasil e na Venezuela. os quais cobriram respectivamente 200 e 

241 hectares de floresta continua. 

Tabela 07 - Distribu1çào do mognc em classe de diametro em 

floresta nativa do Brasil e Venezuela. 

~=-===-=;~-=~~-=====---------------------==~-=============~======== 
Classe DAP 
(cm) 

( * 
Núm • ~ rv • Vo 1 • 

No. m3 

( ** ) 
Classe DAP Num.àrv. 

(cm) No. 

() - 14 45 - o - 20 1() 
15 - 24 266 - 21 - 40 9 
~~' - '.3'.4 493 221 .. 9 41 - 61:1 14 
35 - 44 496 421.6 61 - 80 19 
45 - !:,4 311 435.4 81 - 100 11 
55 - 64 ::38 499.8 101 - 120 o: ~· 

" 6!:, - 74 1='"' 456.0 121 - 140 ~. 
-IL .,_ 

7:, - 84 95 37c). ::1 141 - 160 
t 85 - 94 71 35::l ~ () 161 - 18(, 

9:, - lüil 28 173.6 181 - 200 1 
105 - 114 11 85.8 
11 t, - 1::4 4 39.6 Total: 77 
12:-, - 134 1 12.6 
13::. - 144 
145 - 1:A l 20.4 

Total: 2214 3(192. 2 
----------------------------------------==--~========-===-====--- 
Obs.: * Censo de 200 ha ao Norte do estado de Tocantins 

** Censo de 241 ha em Barinas - Venezuela. 

Fontes: SUDAM (1973) e LAMPRECHT (1990) 
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7.5.2. Manejo florestal de mogno 

Baseando-s.e nas informaçe:les apresentadc:1s e demc:1is 

observaç~es de campo. pode-se mencionar os seguintes aspectos 

considerados importantes sobre o maneJo de mogno no Brasil: 

a) Os principais centro de pesquisas florestais da Regi~o 

Amazon1ca (INPA: Reserva Ducke e Area Experimental; EMBRAF'A: 

Belterra e Belém: Museu Emilio Goeldi: Belém; SUDAM: CL\l'"Ll,:i- 

Una) estão localizadas fora da àrea de ocorr~ncia natural de 

mogno, tato este que acarretou pequena quantidade de ensaios. 

cuJos resultados mostraram-se insatisfatdrios. A quantidade e 

qualidade da pesquisa com mogno acumulada no pais revela-se 

1nsuf1c1ente e inadequada para nortear um programa de rnaneJo 

em escala comercial com a esp~cie: 

b) N~o existe um estudo de melhoramento genético de mogno~ sendo 

portanto desconhecidos a melhor procedência e/ou prog@nie que 

possibilitasse garantir um melhor rendimento no plantio. No 

entant.o. em relaç~o a semente. o mogno apresenta certa 

vantagem. se comparada com a maioria das nossas essÉnc1as 

nativas. por apresentar uma boa frutificaç~o e facilidade de 

colheita do fruto. 

e) N~o existem ensaios suficientes que possam estabelecer as 

1nteraç~es genctipo ambiente. sendo dificil 

escolher adeouadarnente~ tanto o sitio como o genótipo que 

proporcione um crescimento e incremento satisfatórios; 

dJ Diferentes métodos silviculturais dever~o ser testados em 
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cada tipo de ecossistema, buscando obter informaç~es precisas 

sobre as ex1g@nc1as do mogno quanto ao tipo de solo, 

fertilidade, drenagem. luminosidade. resistência ao ataque de 

pragas e doenças, principalmente da broca de ponteiro 

Hypsipyla grandella; 

F:) ~ode-se considerar que a quantidade de regeneraç~o natural é 

aparentemente muito ba1~a para garantir um rendi me;.,n to 

sustentado de mogno apos a exploraç~o comercial. sendo 

necessário estabelecer parcelas permanentes de rendimento e 

crescimenta. e:,:ploradas. com difer-entes nas 

intensidades; 

~ de se esperar que o custo da m~o-de-obr-a na regi~o 

no futuro. devera ~umentar e também escassear. 

tornando necess~r10 desenvolver métodos de manejo menos 

intensivo em uso de m~o-de-obra E mais intensivo em uso de 

maquinas e insumos adequados: 

ç ) Em relacào ao use da madeira, dever~o ser desenvolvidas 

tecnologias adequadas. visando o aproveitamento de toras de 

menor dimensào. para diminuir a rotaçào e. em consequ~nc1a, 

redu=ir o custa de Juro que incide sobre o capital: 

h) Infeli::mente. problemas logisticos, n~o foi possivel por 

visitar os plantios efetuados pelas empresas~ para uma 

avaliaç~o atuali2ada dos processos silviculturais empregados 

bem como de seus r-esultados. 
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8. CONCLUSOES E RECOMENDAÇDES 

8.1. Concluse:ies 

Cls ret:ursos flor-estais naturais brasileiros foram 

intensamente explorados nas reg1~es Sul e Sudeste e continuam 

sendo nas regiões Norte e Centro-Oeste. No primeiro caso. o 

advento dos incentivos fiscais ao reflorestamento criou uma 

alternativa de produç~o. amenizando a press~o sobre esses 

recursos. No segundo caso, os programas de colonizaç~o, projetos 

agropecuários, de hidrelétricas e 

made1re1.ra. continuam pressionando os recursos dessas duas 

• 
ultimas regiões . 

O mogno, Swietenia macrophylla ~ing, tem sua zona de .. 
ocorr~ncia geral e que podE? ser 

definida atraves da Junç~o das areas proposta por LAMB (1966) e 

dos limites das àreas de Flore5ta Aberta. mostradas 

respectivamente pelas Figuras 01 e 03 (pég1nas 18 e 21). 

As peculiaridades que ~ercam a d1stribu1ç~o do mogno impedem 

que essa area seja utilizada integralmente na estimativa da 

estoque volumétrico en.:istente. Sofrem a mesma restriç~o os 
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volumes médios obtidos nos inventários realizados~ quer pelo 

número reduzido dos dados em relaç~o à área de ocorrencia~ quer 

pela suspeiç~o que paira sobre os dados oriundos dos planos de 

manejo. 

Caso os planos de manejo atingissem seus objetivos. poderiam 

constituir uma fonte segura e suficiente para controlar e ordenar 

a exploraç~o do mogno. Destarte. h~ que se reconhecer que. ao 

menos no plano formal. houve atuaç~o do órg~o r-esponsàvel, 

evidenciadê:. pelo grande numero de planos de manejo pendentes e 

indeter-idos. 

Os procedimentos utilizados na estimativa do estoqLte 

remanescente de mogno revelam a necessidade de infer~ncias 

subJetivas. abrigando os responsave1s a optarem por estimativas 

conservadoras. como no presente caso. 

kesultados obtidos em experimentos no Brasil, tanto na parte 

si l vi CL\ l tu r a 1 como na de manejo revelam-se, até o presente~ 

insuficientes para nortear a 1mplantaç~o e garantir o sucesso de 

um pr oç rama e:: tensivo de maneJ o em regime sustentado 

mogno. 

N~a foi possivel, nessa etapa. a visita aos plantios mais 

..•. 
-: recentes real a z ado s por diversas empresas que e::ploram ess.ã, 

especie, para a obtenç~o de informaç~es atualizadas sobre os 

métodos s1.lv1.culturais empregados e sobre os resultados obtidas. 

Alguns dos principais problemas enfrentados nessa area s~o: 

interaç~o genot1po x ambiente: regeneraç~o natural aparentemente 

muito bc:11:-:a; exig~Mcias quanto ao sitio para se desenvolver 

(solos~ umidade e topografia); exig@ncias quanto a condiçf:les 

ambientais (aus~ncia de geadas ou longos periodos de seca); 
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exigências quanto à proteç~o (queimadas frequent~s e ataque da 

Hypsipyla grAndella). 

A exploraç~o intensiva do mogno foi~ e continua sendo, 

realizada em locais onde existe concentraç~o da espécie e infra 

estrutura para o escoamento da produç~o~ em decorrência dos altos 

custos envolvidos nesse processo. Esses fatores tém deslocado 

muitas ve:es os respons~veis pela exploraç~o para áreas que 

deveriam estar imunes a esta press~o. como é o caso das Reservas 

lndigenas. notadamente aquelas situadas no eixo XingL1ara-S~o 

Félix do Xingu~ no estado do Parà. 

Os resultadas do presente GO--~&liPA·~ trabalho permitem 

afastar a hipbtese de extinç~o do mogno a curto e médio prazos, 

face ao estoque ei:istente e à dimans~o da àrea onde a espécie 

ocorre. Entretanto. nos locais onde as condiç~es de exploraç~o 

revelaram-se e revelam-se favoráveis. os estoques tenderam e 

tendem a uma ràp1da exaust~o. 

Por ultimo, verifica-se. soo o aspecto formal. que o cômputo 

dos dados dos planos de maneJo. cons1deraoos somente os deferidos 

~o periodo 1987-91. apontam para uma situaç~o perfeitamente 

em relaçào ao temor de que as reservas de mogno 

estejam em vias de extinç~o. No periodo foram deferidos. em 

média~ por ano. 14.00u ha de area, contendo 21.000 m3 de mogno. O 

ano de 1991 apresenta. entretanto, 24.000 de àrea e 95.000 m3, 

valores substancialmente acima da média. 
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8.2. Recomendaçbes 

Os valores estimados para o estoque remanescente de mogno no 

Brasil e os pr-azos para sua extinç~o, devem ser considerados 

e:-:iste um apenas no seu aspecto mais relevante. qual seja 

intervalo de tempo suficiente para que seJam tomadas as 

provid~ncias necessàrias e destinadas ao encaminhamento adequado 

da quest~o exploraçào/ccnservaçao dessa importante espécie 

florestal brasileira. 

Os planos de maneJo devem, obrigatoriamente, melhorar seus 

padrt:ies análise e fiscalizaçào, para que 

justifiquem sua obrigatoriedade, cumpram concretamente o objetivo 

que lhes destinou a legislaçào~ e se prestem. de forma efetiva. 

par-a balizar E corr-igír as atividades e operaçôes do manejo 

flor-estai. 

o IBAMA. como órg~o responsável pelos planos de maneJo, 

devt> providenciar com urg~ncia. um sistema que possibilite o 

processamento agil e atualizado das informaçbes e dados oriundos 

dos pianos de maneJo, exploraç~o e comercial1zaç~o, os quais 

Jt cru:adas entre si, possibilitar~o um acompanhamento e controle 

mais eficientes desse processo. 

Deve-se implementar com urgencia um programa de pesquisas 

envolvendo os org~os governamentais. entidades ambientalistas, 

1nstituiçôes de pesquisas, universidades e empresas. destinado a 

alcc:1nçar um modele de exploraç~o racional e de p r oclu ç'ao 

sustentada que atenda simultaneamente aos inter-esses comerciais e 

conservacionistas. 
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O presente estudo deve ser aprofundado de forma seletiva~ 

concentrando-se inicialmente em àreas onde a exploraç~o do mogno 

esteJa ocorrendo mais acentuadamente, como no eixo Xinguara-S~o 

Félix do Xingu no estado Par~. Nesse processo inicial, àrec\s 

situadas nos estados de Rondônia e Acre dever~o também ser 

priorizadas. Técnicas de amostragem em multi-estágio, com o 

auxilio da percepç~o remota e de excursbes terrestres devidamente 

pl,,meJadas, podem permitir a delimitaç~a dos estoques nessas 

éreas a um custo perfeitamente compativel com~ importancia e 

necessidade de soluç~o do problema. 
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