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odos os grupos e indivíduos que se importam realmente
com o futuro da floresta amazônica, e das populações
que dela dependem estão seriamente preocupados
com o crescimento caótico e predatório da atividade madeireira
na região.
Nas últimas décadas, a participação da indústria
madeireira na destruição da floresta era considerada
relativamente pequena, se comparada a outros fatores de
grande poder destrutivo, como a pecuária, as estradas de
rodagem, os projetos de colonização e as grandes hidrelétricas.
Isto porque, embora exista na Amazônia há séculos, a
atividade madeireira se restringia básicamente às florestas
inundáveis - as várzeas - em volume relativamente reduzido.
As grandes empresas madeireiras do Brasil priorizavam a
exploração das florestas do litoral - a Mata Atlântica ou a
Mata de Araucária - mais próximas, portanto, dos grandes
centros consumidores. Desta forma, em 1976, por exemplo,
a região Norte era responsável por apenas
14% da produção total do país.
Com a exaustão das matas litorâneas
e a abertura de estradas de acesso às florestas
de terra firme na Amazônia, esse quadro se
inverteu. Em 198Q, a região já era
responsável por 70% da produção nacional,
transformando-se no grande pólo de madeira
do país, enquanto o número de serrarias
legalmente estabelecidas só no Pará saltava
de 1500, em 1986, para 3500, em 1991.
Hoje, além do impacto direto da ação
das madeireiras sobre a floresta, o setor
representa um catalizador que impulsiona
outras forças destrutivas. A venda de madeira tomou-se
importantefonte de renda para os proprietários das grandes
fazendas de gado que assim encontram condições para
manter sua atividade predatória, principal via de destruição
da floresta.
A abertura desordenada de estradas em direção à mata
não explorada é outro grave impacto indireto da atividade
madeireira, sobretudo no setor do corte de mogno. Até o
momento,já foram destruídos cerca de 415 mil quilômetros
quadrados da floresta, uma área equivalente a um e meio
Estado de São Paulo. Se fosse utilizada de forma correta, com
a adoção de técnicas agroflorestais e de agricultura ecológica
e associada a uma política séria de reforma agrária, esta área
poderia se tomar um importantíssimo centro de produção de
alimentos.
No entanto, a sua ocupação se deu da forma mais
predatória possível: hoje, enormes fazendas de gado,
improdutivas e gerando poucos empregos, dominam a
paisagem da devastação iniciada pelas madeireiras, que são
a ponta de lança para incorporar amplas áreas da floresta no
mesmo modelo predatório e inútil que dominou a economia
da região até agora. Esse movimento precisa ser detido, antes
que o estrago por ele provocado se tome ainda mais
irreversível.
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O QUE É O MOGNO?
O mogno existente na Amazônia (Swietenia
macrophylla) é uma árvore de característicasnobres
cuja madeira possui alto valor no mercado
internacional, atingindo, atualmente, até 850
dólares o metro cúbico. Este valor tradicionalmente
alto sempre atiçou a cobiça dos madeireiros. Desde
o início da exploração da América Latina, os
colonizadores europeus descobriram as qualidades
desta madeira e a transformaram num objeto de
consumo de luxo para as classes altas da Europa.
Com a quase extinção dos tipos de mogno
encontrados na América Central (Swietenia
humilis) e no Caribe (Swietenia mahogani), o
comércio internacional passou a se concentrar na
Amazônia.

ONDE SE ENCONTRA?
Os maiores estoques ainda existentes do mogno
amazônico se localizam principalmente nas florestas
brasileiras e bolivianas. No Brasil, a área de
ocorrência natural é uma faixa da Amazônia com
cerca de 1,5 milhão de quilômetros quadrados entre
osparalelos4 e 12 do Hemisfério Sul. No entanto,
a área onde existe mogno numa concentração
suficiente para tomá-lo passível de exploração
econômica é bem menor - cerca de 800 mil
quilômetros quadrados - e se concentra no Acre e
no Sul do Pará, atingindo ainda parte dos estados de,
Rondônia, Amazonas, Mato Grosso e Maranhão. E
ui;na região de florestas de terra firme, onde existe
uma grande concentração de terras indígenas e
áreas de conservação ecológica (40% do total), que
sofrem inúmeros problemas de invasão e violação.
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E
QUEM EXPLORA?

A exploração do mogno é um negócio de altos
lucros dividido entre poucos participantes.
Atualmente, apenas 14 serrarias do Estado do Pará
concentram a quase totalidade do mogno serrado Maginco, Perachi, Bannach, Juary, Mazsa, Itamarati,
Campos Altos, lmpar, Semasa, Pau D'arco,
Brazwood, Masul, Selectas e Nordisk - a maioria
delas fundada por empresários que já trabalhavam no
setor em outras regiões do pais, especialmente no sul,
e que migraram para a Amazônia com o
empobrecimento e a destruição das matas litorâneas.
Também o setor de exportação da madeira é
monopolizado: apenas duas agências comerciais, a
Robinson LumberCO. e a Gulfstream Traders Ltda.,
controlam quase a totalidade das vendas internacionais
do mogno. Um conjunto pequeno de empresas produz,
como um todo, um número igualmente pequeno de
empregos. Os beneflcios que elas trazem, portanto,
são bastante restritos, se considerarmos o grande
volume de seus lucros e dos danos sócio-ecológicos
por elas provocados.
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QUEM CONSOME?
· As madeireiras de mogno, embora afirmem que
contribuem para o desenvolvimento econômico da
Amazônia, praticam quase uma economia de enclave: do resultado de sua produção, quase nada
fica na região. Cerca de 90% da produção total é
exportada e o restante se destina aos mercados
consumidores mais ricos das regiões costeiras do
país. Dois países dominam a importação do mogno:
a Grã-Bretanha, que consome pelo menos metade
do total exportado, e os Estados Unidos, que
consome praticamente todo o restante. Mais
recentemente, o consumo de mogno, geralmente
'utilizado para fazer móveis, enfeites de madeira e,
ultimamente, na fabricação de objetos menos
nobres, como tampas de privada, tem crescido
bastante no mercado de São Paulo e do Rio de
Janeiro.

DANOS
PROVOCADOS
POR SUA EXPLORAÇÃO
Invasão de Áreas Protegidas
Um dos aspectos mais absurdos e ilegais da
ação das madeireiras de mogno é a invasão de áreas
indígenas, reservas ecológicas e reservas
extrativistas.
Apesar de protegidas pela
Constituição, que proíbe a sua exploração
econômica, as áreas indígenas são as mais visadas.
Cerca de 90 grupos vivem na área de ocorrência do
mogno e algumas tribos, como as dos Nambikwara
e dos Uru-eu-wau-wau, em Rondônia, têm sido
invadidas e roubadas. Outras tribos aceitam acordos
de exploração de suas áreas geralmente lesivos do
ponto de vista econômico e destruidores do seu
patrimônio natural. Existem também provas da
violação de outras áreas protegidas, como a reserva
biológica do Guaporé, em Rondônia, e a reserva
extrativista Chico Mendes, no Acre.

Impactos

na Floresta

Entre 1971 e.1990, segundo estimativas oficiais
- quase sempre subestimadas - , pelo menos 3
milhões e 100 mil metros cúbicos de mogno foram
retirados da floresta amazônica para fins de
exportação. O impacto direto desta retirada pode
ser avaliado com base em estudos que indicam que
para cada árvore de mogno extraída 28 árvores de
várias espécies são danificadas - e cerca de 1450
metros quadrados de floresta são destruídos. As
consequências do conjunto dessas retiradas para a
fauna, a flora e a ecologia da floresta são, portanto,
consideráveis.

Na sua cobiça por conseguir cada vez mais
mogno, as madeireiras abrem de forma caótica
estradas em direção à floresta. Por ser uma árvore
muito dispersa, os madeireiros são obrigados a
avançar centenas de quilômetros para
encontrar novas manchas de
mogno.Como consequênsia.zaais de
3 mil quilômetros de estradas ilegais
já foram abertos apenas no Sul do
Pará, passando por áreas protegidas
e terras da União. Sua ·abertura
representa um crime ecológico, pois
ocorre de forma descuidada e sem
levar em conta princípios de
topografia ou hidrologia. Além disso,
embora os madeireiros digam que a
própria mata fecha depois as
estradas, elas vêm sendo utilizadas
por colonos,
fazendeiros
e
especuladores para ocuparem a
floresta, que abrem de .modo
permanente novas áreas, ainpliando
a destruição, Um caso típico é a estrada conhecida
como Morada do Sol, que sai da cidade de Tucumã,
no Pará. Aberta em 1985, hoje ela já avança 500
quilômetros rumo ao norte do estado e está
sendo ocupada por inúmeros colonos com o
apoio do Incra.

Embora se apresentem como produtoras de
desenvolvimento para o norte do país, as madeireiras
vêm atuando de uma forma que jamais poderia ser
considerada socialmente responsável. As evidências
de sonegação de impostos são impressionantes,
chegando a 95%. Também o comércio internacional
da madeira se encontra completamente
descontrolado. Basta ver que os números oficiais
brasileiros sobre o volume exportado são inferiores
aos números oficiais de volume importado
produzido em apenas dois países - Inglaterra e
Estados Unidos. As evidências são claras, embora
. a comprovação completa da corrupção e do caos
econômico no setor só possa ser feita no âmbito de
'
uma investigação pública que também mapeie e
quantifique os vários danos ecológicos e sociais
produzidos por essas madeireiras.

ESTRADAS MADEIREIRAS
D·O ESTADO DO PARÁ

LOCALIZAÇÃO

RODOVIAS
.•:•:•. INDÚS1'RIAS MADEIREIRAS
ESTRADAS MADEIREIRAS

-

1 Campos Altos, 2 Bannach, 3 Seba,
4 Karapanã, 5 Pau D'Arco, 6 Jacafé,
7 Perachi, 8 Juari, 9 Minuano,
1 O Madeplan, 11 Maginco,
12 Ímpar, 13 Angelim.

f

A proibição, pelo governo brasileiro, do corte de mogno na Amazônia, até que seja avaliada
a extensão dos danos e se defina as medidas cabíveis para interromper a destruição da floresta.

f A interrupção da construção de estradas ilegais e inadequadas em direção à floresta primária.
f A interrupção da exploração ilegal de madeira em áreas reservadas para a proteção ecológica.

f

A interrupção da exploração ilegal de madeira em áreas indígenas e reservas extrativistas e a
busca, com o apoio das autoridades públicas, de aítemativas econômicas não predatórias para a
sobrevivência das populações que vivem na floresta.

f O fim do corte predatório que tem provocado a extinção da espécie nas áreas por onde passou
a fronteira de exploração do mogno .

.f A adoção de uma política séria e consequente contra o corte predatório em geral de madeiras
na Amazônia, que ordene a atividade madeireira na região, restringindo as áreas da floresta onde
o corte pode ser permitido e definindo rigidamente as condições técnicas para que a exploração
ocorra de modo aceitável, além de impedir a violação de áreas protegidas e a extração de madeiras
proibidas por lei, como a castanheira.

O QUE VOCÊ PODE- FAZE·R
• Procure participar junto às organizações que tratam do tema. Sua participação é necessária e
será benvinda.
• Comente e divulgue este boletim.
• Oponha-se e critique o consumo de móveis ou outros produtos supérfluos feitos de mogno.
• Denuncie e combata o corte e a produção predatória de madeiras.
• Escreva para seu vereador, deputado ou senador expressando seu ponto de vista em relação
à essa questão e pedindo maior apoio para estimular a produção não predatória de
madeiras no Brasil.
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A GREENPEACE PROPÕE
RANDES PROJETOS DE MINERAÇÃO

RENTES DE EXPANSÃO

As florestas tropicais são o lugar do planeta onde a ,;<1, se manifesta
com maior riqueza e intensidade. Nelas estão concentradas 70% das
espécies vegeta is e animais hoje existentes. Todo esse esplendor de vid
e localiza numa área de apenas 8.5 milhões de km2 - cerca de 6~a
perffcie terrestre- distribuída por mais de 80 países ao longp daÍinha
Equador.
A Amazônia Brasileira, com soof'Y.811tillwd de km 1, é a niâior área
clllltí'-1 de florestas tropicais
rstente em qualquer p~, replesentando\ua~O% do total mundial Para se ter uma idéia da r1\~ez:i contida
deiro tesouro e· ógico basta observar que nele vamos
ase metade das spécies de. v.i!4-e.,.iq"%"áa-ãgtr&.d~oce do

E COLONIZAÇÃO

XPLORAÇÂO MADEIREIRA

Desde o início da rolooizaç.ão brasileira, a Amazô-

níS foi ·alvo da implementação de grandes .frentes de

ocupação. Durante o ciclo da borracha, por exemplo,

A tradicional exploração de madeira na ~màzônia,
de pouco impacto ecológico, ao longo dos rios, foi
substituída nas últimas décadas p!'la extração exaustiva
de árvores dasvârzease pelo avanço na ílores!Jt de terratmuede estradas madeireiras, motivallas pela busca de
espécies de interesse comercial monopolizada por poucosempresáriosAfoje, o Brnsil co11tribui-rotTH11Mos de
5% do consumo mundial de madeiras tropicais, mas o
atendimento da demanda por espécies cobiçadas como
o mogno (Swietenia macrophylla) e a virola (Viro/a
surinamensis) depende c1uase que exclusivamente da

milhares de -nordestinos foram atraídos para a região.

Na décâda de 70, a abenara de ~lt.ldas como a

Cuíabâ-Porto Vel~o e a Transamazônica veio acompanbàda de projetos de a~ntamento para colonos e semtemi de oulràS partes do país, q.ueforam irresponsavelmente estimulados a migrar para a Amazônia.
Os enormes obstáculos enconuados p«:fos migrantes pal1I sua instalação • da falta de assistência técnica,
.saniláriae educacional àdific11lilade de leg_aliza~ío das
terras • geram uma contínua movimenta&fu) rumo a
novas frentes da floll'Sta. Abandonados ;t própria sorte
os colonos são.obrigados a praticar de&matamentos de
fonna .desotdenada. mas mesmo assim poUÇ()S conseguem se manterna tcrm em Cffltet permanente. Quase
sempre acabam por vender, abandonar ou ser expulsos
das áreas por eles abertas, que passam para as mãos de
fazende'iros dedicados à atividade peçuátia.

'

A pecuária é responsável pela maior parte dos
desmatamentos na rcgiilo. EOJ gera], 65% das áreas desflorestadasse toma~111 pa,tos, mas em alguns municípios essa relação cbe~ a 90%. A rápida e gigantesca
expansão da atividade nn .A· masônia é consequência
\ direta dos incentivos dyd0$ pelo governo a partir da
década de 60, como a ifençiio de impostos e atrativas
linhas de crédito.
Os subsídios foram consideravehneme reduzidos
na década de 90, diante dos protestos gerais contra os
absurdos resultadós econômicos e. ecológicos desta
atividade na Amazônia. A produtividade média, por
exemplo, êextremameníe baixa: 50 quilos de carne por
hectare, coura a média de 600 quilos que se observa em
países do r,orte da Europa. O número de empregos
gerados pela pecuária na região também é insignificante

A Amazônia.é um.rdas regiões do mundo mais riras
em minerais, com grandes jazidas e v:arlados tipos de
mi11érios, sobretudo fiitro, bauxita, cassiterita, cobre,
caulim, e manganês, Sua eKploraçáo cm larga eocafa é
feita lanlll' porempresasnadooais m~m uansnacionais,
rt1as ;! prodjl~o é quasetotainteule destinadá ao mercado eícternô,
~ntre os -i1upacto..f dos projetos d~ nlinern,~i qo
13rastl estão o amplo deilllata111en~êuJa CO'™'JOenffia
(à ábertura de novas fronteiras lutná oçupaê9 desor·
denada, e a poluição do ar e de rios pela prodtJÇão õ,
resíduos sólidos tf auaosféricos. Os vanó's, porem,
ultrapassatnasfroottirasdasj'qidasquand1,seroiidera o transporte eo henc6ci.àmenk) dess~ niint~. ,j
Outra gra~de ameafa é19uttl it-ntatq,p,tl~
~iderúrgi~ que 11tilízan1 o çarvão vegeti~ pre.parãt
ção do forro gusa. Se todosos,projetll\pl1u1éJ~s pa'hi
a regmo forem implantadóS, serio utfüzàd,s mais 4,5
milhões de ton71atlas df âim10, P'qllt'!la)FeStn.ta .um
consume de 111aiS de 300\iP'1ectí\reS.ckLta rudtva.

Amazônia, Além disso, com a destrui~o das florestas
na Asia, a tendência é aume11L1r enormemente a expioraçlo de madeira na região ao longo das próxipms
décadas,
Após a exlra\iiO da mnde.ira, essas estradas servem
para a ocupação desordenada da floresta por colonos,
fazendeiros e especelsderes Além da devastaçâo que
provoca, a exploração madeireir.i na região ramoom tem
sido extremamente danosa para a.~ populações indígc.
naa que vivem em terra's onde se encontram a maioria
tr.lS"reseMS remaueseentes"'t!e"?Spéti~nlttt
comercial.Mui tas terras vem sendo invadidas ou CXIJJ"·
radas ilegalmente pelas madeireiras, o que tem gérado
desestruturação social e.cultural de váti9sgrtipos indigenas.

QUE

ESAPARECIMENTO DAS
FLORESTAS TROPICAIS
Dos cerca de 16 milhões de km2de florestas tropi~riginalniente
existentes no mundo, resta hoje apenas a metade. Na Affie, já ((),Çlm"
destruídas 72% e no Sudeste da Asia, 63%, numa rapidez
nante: atualmente, são devastados, a cada ano, mais de 13
dessas florestas no planeta.
No Brasil, já se destruiu quase a totalidade das matas existen~a
faixa litorânea entre o Rio Grande do Sul e o Rio Grande do Norte. Da
chamada Mata Atlântica, restam menos de 10% da área original. Na
Amazônia, a devastação já chegou a 410.400 km2- cerca de 10% da área
original. Isso corresponde a mais do que uma vez e meia o território do
estado de São Paulo.
O ponto crucial, porém, é o ritmo da devastação. Mais de 80% da
destruição da mata primária na Amazônia aconteceu nos últimos30 anos
graças ao modelo de ocupação desordenado e predatório implantado na
região. A taxa média de desmatamento na última década foi de 23.000
kmi por ano.

A Campanha de Flores/as Tropicais da Greenpeace na Amazônia objetiva:
, '1btern mtÍXlmo PfüSÍl'el dt preservaçã« <Íll.inte·
gridadelia floresta e de-regenerafáo das áreas degra·
doâàS;
• tJSsegurar os di*lto.s fundiários"'e cuhurais dos
pows dafloresta quevivcmnaregiõo-s~pundomodel~
11nrbientalmentesustentá\lei,r;
• assegüNlros direíU>s à terra e.a m§íos adequados
de vida paraas 1:omunídades qlfe víwm nasfrome/Tas
ao redor da floresta;
·"'oonJribuirpara odesenvoLwnentode polhicos e
prálic(JS"econômir:as srx,jaf e eroloicmnente apropri•
adas para. ,a região, que se baseiem ,ws direitos e
necessidades daspopulaçiies /Oéais .e na compreensão
à«ímpartância ecológica da Amazônia para opla11ela;
• çohtribuir para daer l}J11çdificar os modelos e
prí1tic0$'deàeselfwi1i1111;ntoáomi11antes na região que
têm sido ecologicame11te desastrosos e saáalmente
injustt>S,'
• conlríbuirpara o desenvolvimento de um enfoque
regional integrad(} para as pollticas ambientais e de
desenvolvimenJosusM1lúvcl dos nove paises da Bileia
Amazônit11;

,

ECUARIA
- apena.5 um trabalhador para cada 31 hectares de pastos
-e muitas das áreas devastadas não chegam sequer a ser
ocupadas com gado: as pastagens. só visam garantir a
posse da tem. O lecro anua 1 00111 a venda do gado varia
de oito a 24 dólares por hectare.
Euonnes áreatde preciosa floresta foram simplesmente queimadas para atingir esses fracos resultados,
Como é possível classificar esse processo de desenvolvimento eronônúoo?

A principál atividade de garimpo na Amazônia é a
extração de ouro-as reservas do metal ua região chegam
a Ires milhões de toneladas · e envolve cerrade meio
milhão de pessoas, em gra ude parte traba lhadores'rurais,
donos de terra ou não, e moradores da periferia de
grandes cidades, que buscam uma alternativa para sua
miséria. Esse contingente, ameaçado pordoençaseomo
a malária e a AIDS, é subordinado aos donos do
garimpo, que, para atingir o objetivo de acumular mais
riquezas, chegam a disseminar o uso indiscriminado cía
violência na disputa por lavras e pelo ouro.
A devastação causada pelo garimpo atinge dramàíicamente o meio ambiente, através dos desmatamemos e
sedimentação dos rios, além da poluição das águas pelo
mercúrio utilizado para juntar o ouro disperso no meio
dos sedimentos. Para cada quilo de ouro produzido são
unlízados entre dois e dez quilos de mercúrio e metade
desse material fica na natureza por queima ou lavagem.
Estima-se que cerca de 100 toneladas de mercúrio são
despejadas por ano nos rios da Amazônia, entrando na
cadeia alimentarprincipalmenteatravés dos peixes. Para
o homem, os riscos são enormes: a contaminação pelo
mercúrio podecausarmodiíicações do sistema nervoso,
levando à morte, e provocar o nascimento de filhos
defeituosos.

•

voa PODE FAZER
."'\'-"'~'·~~-!;~'
;"·
•
• 'f?rpç_ure:parlitJqlar i~ ás· organizações que.
tratam do'kma,.;,&/1 paff1fi/,oçi'o é necessária C será
benvinda. •
. ' ',' .. \. "
• Conte.nteedivU/g1U1~firr1,, Procure contribuír porad~1inor
Jlll opinião p!lblita a nece,sidtUle
de impedir a destruiçfio diJ Flores/a A111azônica
••, E wte consumir produios q«e venham da flores/a
e. qÍJe tenliam sifÍQ produzidos de farma predsaôria;
lnc:ert.ive cs produtóS qué promovam aikrnativas ecologiéamettltSÍ1Udáwispar-a a economia da Amazônia.

IDRELÉTRICAS
Os grandes projetos hidrelétricos instalados na
Amazônia lêmsido responsáveis por desastres sociais e
ambientais de proporções gigantescas. A inundação de
vastas regiões obrigou a reo1~ de populações cujo
re3$Cnlamento não considerou laços de família ou
sistema.i,de produçãoeocritériode inde~taD1bém
não interpretoll'à realidade local, onde as pessoas, apesar
de viverem na área por muitos anos, não lêm títulos de
propriedade.
Entre as ro11sequências ambientais ger.uw pelás
modifteaÇÕCS nos fluxos dos rios estão a ampliação do
volume de sedimentos e. a consequente redaçio do
oxigêoio·naágua. além doaumeotoexagemlona repro•
dução de.insetQS e na propagação de doençM. A v~-

taçáo aa área represada morre p<>rcallfl. ~.ª inundação e
polui<jo e pouros animais são transíenpo.s para áreas
seguras
Todosessescustositnpostod
compensados por 1101 acesso a mef rias por parte da
nuuorfulapopulaçãolocal: quasetodâ e · ~
zida ptlas gra11des hidrelétriais é vendida aos projeteis
minertis por preços su~idiados. P9r fim, as áreas
atin~ oão têm acesso. à âmpla el.etrificação ou a
servi~ básioos como saúde, saoean~nto e educação.
" · tencial hidrelétrirodaAmazôllia é estimado em
97. MW. Existem planos para a <:0nstrução de 70
hid~ricas na região até o aOÔ2010, com a inundação
de mai de 100 mil kJnl,
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