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~alanço Histórico 

Neste ano completam-se 500 anos da chegada dos europeus na 

América. to momento certo para fazermos uma avaliação profunda e 

critica da trajetória seguida por nossas sociedades ao longo desse 

periodo. No que se refere a nossa relação com o meio ambiente, por 

exemplo, como em muitas outras áreas, o balanço desses séculos pode 

ser definido como uma verdadeira tragédia. O que nele vamos en 

contrar é uma história de sucessivos ciclos de exploração predató 

ria dos recursos naturais, visando principalmente atender mercados 

e necessidades externas. A~ consequências desses ciclos têm sido 

sempre as mesmas: destruição ambiental e miséria social. 

No Brasil, a exploração do pau-brasil determinou o nome do 

pais e o princípio de um modelo de uso de nosso território altamen 

te predatório . A ocupação desordenada do litoral e interior, a 

destruição de ecossistemas e a extinção de espécies são parte deste 

modelo de colonização, baseado na dilapidação dos recursos natu 

rais, que somente beneficia as economias internacionais e uma 

reduzida elite nacional. 

Na Ama~ônia, a intensa produção de borracha do início do 

século XIX é um exemplo dos inúmeros ciclos por que também passou 
esta região. A abertura da l~azônia para a exploração madeireira de 

maior intensidade, no entanto, só aconteceu há praticamente duas 

décadas. Os principais fatores determinantes foram a pressão poli 

tica e interesses econômicos na ocupação ,territorial, baseados na 

construção de estradas e implementação de projetos de desenvol 

vimento. Além disso, uma contribuição paralela foi dada pela conti 

nua devastação da Mata Atlântica. 

Tradicionalmente a exploração madeireira na Amazônia se dava 

ao longo dos rios e sua participação na produção brasileira de 

madeiras nativas era muito pequena1• Quando, porém, as florestas 

de terra-firme se tornaram acessíveis cJvido à construção de novas 
estradas (Transamazônica, Cuiabá-Porto Velho, etc), a região tor 

nou-se a maior produtora de madeiras do Brasil, Dados governamen 

tais demonstram que em 1989 a percentagem de produção desta regiao 
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~á havia ultrapassado 70% do total nacional2 (figura 1). 
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figural: Produção brasileira de madeira nativa em toras (fonte: 
IBGE, Anuário Estastísco. Vários anos, citado em Viana, 1991). 

Ciclo do Mogno 

No momento, o mogno (Swietenia macrophylla King), cotado em 
até US $850 por metro cúbico, está no topo da lista das madeiras 

mais procuradas no Brasil3• Os impactos e consequências danosas de 
sua extração não sensibilizam os ávidos consumidores que não resi 
dem na Amazônia, nem o negligente governo brasileiro e muito menos 
algumas poucas empresas, responsáveis por sua extração e comerci 
alização. No entanto, a extração de pelo menos meio milhão de 
metros cúbicos em tora por ano - de acordo com os dados oficiais do 
governo - causa impactos irreversíveis na floresta (incluindo 
várias espécies de plantas e animais) e nos habitantes da Amazônia, 
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,que em alguns casos são iludidos para qceitar uns poucos benefícios 

de curto prazo oriundos dessa atividade. 
A extraç~o de mogno da Amazônia brasileira é descrita desde o 

principio deste século, porém, só se tornando mais intensa recente 

rnente4. Na década de 60, quando a extração desta espécie se tornou 

mais intensiva, o extremo sul do Pará, ao longo do Rio Araguaia, 

era a principal área de extração de madeiras na Amazônia. Quando 

dez anos mais tarde esta área se tornou exaurida, a fronteira de 

exploração foi avante, desta vez rumo norte ao longo da rodovia PA- 

150. Após 1980, incentivos governamentais à exportação [resoluções 

do CTIC, (ex-CACEX) nº 643 ~ 674, válidas de 1980 até 1984] deslan 

charam um drástico aumento no consumo desta madeira em mercados 

externos5• Na primeira metade dos anos 80, Rondônia, então mais 

acessível pela recente construção da rodovia BR-364 (Cuiabá-Porto 

Velho), se tornou a região brasileira responsável por suprir o 

mercado externo de mogno. Durante esta época, aproximadamente 60% 

do consumo mundial de mogno era atendido por árvores retiradas de 

Rondônia6• Em 1986, as reservas desta espécie em Rondônia se en 

contravám tão depreciadas que o estado do Pará retomou sua posição 

de maior forpecedor e agora é a principal fonte mundial para esta 

espécie7• Em 1989, a disponibilidade desta madeira começou a de 

clinar sem nunca ter gerado benefícios duráveis tanto para a região 

amazônica como para o Brasil (figura 2). Este foi o mesmo padrão 

observado no Caribe, quando o mogno proveniente desta região (S, 

mahogany), após ser exaustivamente explorado, foi substituído pelo 

mogno da Amazônia (S. macrophylla)8• Este processo se repete nova 

mente já que a Bolivia vem mostrando sinais de estar tomando o 

lugar do Brasil como fornecedor mundial de mogno9• 
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Expor loções brasileiras de mogno 
250000 

~ 
~ 
~ ,,.... 200000 
~ \ll 

~~ o 
~ 

~~ .a 
~j 

~~ 
0 150000 
VI 

~~ o 
~~~ 

1... .•.. 
~~~~ ~ 

(1) 

S 100000 ', ~ ~ ~ ~ ~ <l) 

~~~~~~~ E :, ~ ~111111 õ 
> 50000 

~~~~~~~~~~ 

~~~~~~~~~~ 

o ~~~~~~~~~~ 
1982 1984 1986 1988 1990 

1983 1985 1987 1989 1991 

figura 2: Exportações brasileiras de mogno 1982-1991 (fonte: 
CTIC). 

A Lógica da Exploração de Mogno 

O mogno encontrado na Amazônia (S, macrophylla} tem sua dis 
tribuição estendida sobre uma larga faixa desde o México e América 
Central, atingindo o sul da Amazônia br-au í.Le í.r-a e Bolívia. No 
Brasil, o mogno existe em grupos de indivíduos da mesma espécie 
esparsamente distribuidos pel& floresta entre os paralelos 4 e 12 
sul (figura 3). A busca insaciável por esta espécie, extremamente 
valorizada por sua tradição, se estende por mais de 800 mil quilô 
metros quadrados da Floresta Amazônica, onde existe densidade 
suficiente para justificar os custos de exp tor açao!". Esta área 
atinge o sul do Pará e o estado do Acre, abrangendo também partes 
de Rondônia, Amazonas, Mato Grosso, e Maranhão. Aproximadamente 40% 
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do total desta área se encontra dentro de territórios indigenas 

(demarcados ou não) e áreas de preservação. A exploração de mogno 
tem se concentrado nestas reservas já que no restante da área de 

occorência esta espécie já foi extraida quase à extinção. 
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figura 3: Mapa da área de ocorrência de mogno (fonte: Veríssimo 
et al. 1992). 

Ãff'.AS DE CCHSERVAçâo AO LONGO DO CllfllJRAão DO l'!OGHO: P.N. da Serra do Divisor, R.E. Alto Juruá, E.E. Rio Acre, R.E. Chico 
Hcndes, F.N. de Nacuã, F.E.R.S. Rio Abuã, R.E. Rio Ouro Preto, F.E.E. Rio Pacaas Novos, A.I. Rio Branco, R.B. de Guaporé, 
F.E.E. Laranjeiras, P.E. Corumbiada, F.E.R.S. Rio do Hengues, F.E.R.S. Rio Roosevelt, F.N. Hapiá, F.N. do Purus, F.E.R.S. 
Vermelho (D), F.E.R.S. Vermelho (B), F.N. Bom Futuro, Jaminawa, E.E.E. Três Irmãos, F.N. Jamari, F.E.R.S. Rio Hachado, 
R.B. Jaru, R.B. Tapirapé. 

ÃREAS l!s'OÍSEHAS AO LOHGO DO CINnJRão 00 NOGNO: Mukini, Poyanawa, Kampa, Arara, Kaxfoa\Ja, Xinaka, Kulina, Rio Gregório, 
11amoadate, Rio Acre, Kulina, Alto Rio Purus, Ig. Capana, Apurinã, Soca do Acre, Kaxarari, Sagarana, Rio Guaporé, Paca8$ 
Novos, Uri-eu-11au-11a;1, Rio Preto Negro/Ocaia, Rio Branco, Heq~1ens, Latundê, 7 de Setembro, Zoró, Aripuanã, Serra llorena, 
R· sevet t , Ena11ene-nawê, ~"nku, Japuira e _Eríkpatsá, Apiaka/Cayabi, Escondi do; Baú, Kê1;1ap6, 11enkragnoti, Capotc:!Jarina, 
;,. .'1, Xicrim do Cateté, 11ec tlaria, Parakana, Trocará, Cachoeira sece do Iriri, Arara, Kararao, Koat ineeo, Bacajá, Are11ete, 
; reva, Sal C ínza, Mundurucu, cayabi I Ceyabi (G t eba Sul), Arara Ri o Branco/Arara do Ribeirão, Tenh<"rirn do lg~rapé Preto, 

· ~r,pé Lourdes, Tenharim Harmelos, Nove de Janeiro, Piranha, Karatiana, Igarapé Lage/Karuna, lga, pé Ribeirão, K.atitu, 
P<1l111ari, Ciríquiqui, Penerí/Tacaquiri/Tacaomi, Tumiã, Acimã, Sepatini, Sereuini, Camicuã, lnauini, Teunini, Cacau do 
Tarauacá, Kulina do Hédio Juruá, Vale do Javari, Campinas, Jamina11a Arara. 
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Madeireiros - estando incluídos nesta categoria todas as 

pessoas que se beneficiam diretamente da extração e venda de madei 

ras - sempre tentam justificar suas atividades dizendo que não sao 

os responsáveis pela destruição das florestas. ~ verdade que em 

muitas partes da Amazônia, a extração de madeiras veio como ativi 

dade secundária após a abertura de estradas e a implementação de 

pastagens e plantios. Entretanto, quando os subsidios para odes 

matamento cessaram há alguns anos atrás, a atividade madeireira já 
se encontrava bem estabelecida e rentável o suficente para tomar a 
frente da economia local inclusive garantindo a manutenção de 
pastos e fazendas11• Dependendo do valor da floresta a ser explora 
da, esta pode render desde o suficiente para a restauração de uma 
área de pasto até um quarto do custo desta restauração12• 

Outro ponto diz respeito a incorporação de novas áreas da 
floresta à fronteira destrutiva. Atualmente, a racionalidade econô 
mica para a abertura de estradas na Amazônia e consequentemente da 
floresta primária, sem o apoio direto dJ governo, está baseada nos 
altos preços pagos por madeiras nobres como o mogno. Estas estradas 
abertas por madeireiros utilizando grandes tratores, persistem na 

floresta com9 cicratizes e se tornam o principal acesso para fazen 
deiros, colonos e especuladores. A sequência de destruição da 
floresta continua até que o tráfico de veículos é tão intenso e a 
pressão social tão pesada que a terra é dividida em lotes pelo 
INCRA e as estradas são alargadas com o dinheiro público, ganhando 
um número oficial nos mapas. 

Muitas das estradas abertas por madeireiros tem seu traçado 
muito parecido com estradas planejadas pelo governo, demonstrando 
possíveis interesses políticos e económicos da elite dominante. 

Este fato fica evidente quando observamos um mapa do Departamento 
de Estradas de Rodagem do estado do Pará datando de 1987, mostrando 
os traçados planejados para a PA-222 e PA-15813, Há aproximalamente 
cinco anos, estas duas estradas, respectivamente conhecidas na 
região como Estrada do Rio Preto e Estrada Morada do Sol, começaram 
a ser abertas por madeireiros para a retirada de mogno e algumas 
outras madeiras de valor. A estrada do Rio Preto, já reconhecida 
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, ~ como PA-222, atualmente está em obras, tendo vários escândalos e 
denúncias relacionados com seu processo de alargamento14• O inter 
esse por esta estrada é muito grande já que esta corta grandes 
fazendas e é uma área de assentamento de colonos. Ao longo da 

estrada Morada do Sol, que ainda não tem um número oficial, já 
começa a haver, de forma previsivel o assentamento de colonos nas 
áreas mais próximas a Tucumã. 

A procura pelo mogno, altamente cotado no mercado, justifica 
economicamente as incursões de madeireiros a até 500 quilômetros de 
distância das serrarias1?, Sem a atividade dos madeireiros, tantas 
estradas não teriam sido abertas nos últimos dez anos. No sul do 
Pará, onde a exploração desta espécie se encontra em maior inten 

sidade no momento, existem mais de 3.000 quilômetros de estradas 
principais e incontáveis estradas vicinais ilegalmente construidas 
dentro de áreas indígenas e terras devolutas existentes numa regiao 
de aproximadamente 250.000 quilômetros quadrados16 (figura 4). 

ESTRADAS MADEIREIRAS DO ESTADO DO PARÁ 
.3 
l 

ESCALA 

11 ,, •••• = 
LOCALIZAÇÃO 

- RODOVIAS •.• INDÚSTRIAS MADEIREIRAS =ESTRADAS MADEIREIRAS 

1 Campos Altos, 2 Bannach, 3 Seba, 4 Karapanã, 5 Pau o· AJcq, 6 Jacaré, 7 Perachl, e Juan, 
9 Mínuano, 1 O Madeplan, 11 Maglnco, 12 lmpar, 11 An~lim, 14 Não !,jentlflcadas 

figura 4: Sobreposiçao dos mapas do DER-PA (1987) e Verissimo 
et al. 1992. 
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Os altos lucros auferidos com o- mogno justificam uma busca 

direta por novas fontes desta espécie cada vez mais dentro da mata 
primária. Neste processo de procura da espécie onde quer que ela se 
encontre, os esquemas estabelecidos pelo poder público para dis 
ciplinar o corte de madeira vem sendo escandalosamente burlados. A 
observação direta mostra que o corte não se restringe às áreas 
indicadas pelas empresas nos planos de manejo. O mogno vem sendo 
cortado em terras públicas, terras privadas, reservas indígenas e 
áreas de proteção ecológica, sempre acompanhado da abertura desor 
denada de estradas. 

Essa dinâmica tem dado.origem inclusive a estratagemas onde a 
corrupção está presente disfarçada sob um manto de legalidade. De 
uma maneira geral, as grandes madeireiras evitam ao máximo se 
envolver diretamente na retirada e transporte da madeira de áreas 
ilegais, para evitar possíveis atos de fiscalização. Também são 
planejados esquemas como o de um caso denunciado por um ex-fun 
cionário da madeireira IMPAR de Tucumã (PA), que prefere não ser 
identificado, exemplificando uma estratégia adotada por esta empre 
sa. Através do deputado federal Asdrúbal Bentes, esta serraria 
conseguiu q~e o INCRA distribuisse lotes para seus funcionários. 
Estes, por sua vez, após receberem os lotes, assinaram contratos 
com a serraria para venda da madeira de suas propriedades. Corno 
estes lotes estavam sob a jurisdição do INCRA, as regulamentações 
do IBAMA não eram aplicáveis, permitindo desta maneira que metade 
de tais lotes (variando de 50 a 100 hectares) fossem desmatados sem 
apresentação de um plano de manejo ou permissão de desmatamento. 
Após·a exploração da floresta, os lotes foram vendidos para o dono 
da IMPAR que, além de se beneficiar dos lucros de venda da madeira, 
ainda obteve uma fazenda suprida com vias de acesso totalmente 
pagas com dinheiro público. 

Como referido acima, um dos principais focos da exploração do 
mogno ocorre em áreas indígenas. Não são poucos os casos de roubos 
dest~ madeira nessas áreas, bem corno a resistência de muitos destes 
povos na defesa de suas riquezas naturais. Observa-se, contudo, 
fortes pressões e tentativas de aliciamento por parte de madeirei- 
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ras sobre lideranças indígenas - em muitos casos com o auxilio de 

funcionarias da própria FUNAI. Frente a essas pressões, alguns 
grupos indigenas estabeleceram acordos e contratos que permitem a 
exploração do mogno em suas terras. Trata-se de contratos e ativi 
dades francamente lesivas aos índios e ao meio ambiente. t neces 
sário ampliar as discussões com os povos indigenas para eliminar o 
impacto causado pela exploração desenfreada do mogno de suas ter 
ras, e apresentar-lhes, de outro lado, alternativas que possibili 
tem o acesso a recursos econômicos hoje em dia representados pela 
exploração do mogno e outros recursos. o que se observa na ocupaçao 
das terras na Amazônia é a ~epetição de processos já conhecidos em 
outras partes do país, onde os povos indígenas são compelidos a 
acreditar que a dilapidação ambiental orientada a uma exploraçao 
irracional e desenfreada dos recursos naturais é o único caminho 
existente para o acesso a bens de consumo. Nestes últimos dez 
anos, o número de indígenas que se tornaram vítimas da corrida do 
mogno vem aumentando consideravelmente (tabela 1). Este problema 
tende a se agravar mais, uma vez que, das reservas de mogno ainda 
existentes, as mais cobiçadas estão localizadas dentro das áreas 
indígenas. E~tima-se que somente no estado do Pará, neste últimos 
dois anos, o mogno retirado ilegalmente dos territórios indígenas 
é responsável pela maior parte da produção total daquele estado. Em 
Rondônia, a exploração ilegal de madeiras nas áreas indígenas 
iniciou-se em fins de 1983 e, desde então, aproximadamente 1,5 
milhão de metros.cúbicos de diferentes espécies foram retirados de 
várias áreas (tabela 2). 

tabela 1: Alguns fatos reJ.acionados com áreas indígenas ameaçadas 
pela exploraç~o madeireira (fontes: artigos de jornal, CIMI, CEDI, 
NDI, AWARU E ECO?ORÉ) . .. "'·- -'---·-· ··;jl·------------------B.i ... _ 

Alia zonas 

Korubo 3.000 indios distribu1dos em 12 grupos, sendo quatro não-contactados. Invasão de 
madeireiros tanto do Brasil quanto Peru. Esta área é a maior fonte de inadeiras para 
o estl :•:· do Amazonas. Assassinatos de indios por pistoleiros. FUNAI conhece os crimi 
nosos mas não os pune. Doenças como tuberculose, leshimaniose, sarampo e pneumonia. 

Tikuna Em março 19&:, 14 indios incluindo crianças foram as•assinados e outras 22 pessoas 
feridas pelo madeireiro Oscar Castello Branco acompanhado de 16 pistoleiros. Todos 
os criminosos foram identificados e autuados, porém não foram à julgamento. 
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Xicrin Em 1987 fo1 estimado que mais da metade do mogno exportado do Brasil saiu destas 
áreas. Um contrato assinado com os Xicrins pela madeireira Bannach em 1989 es 
tabelecendo que metade da madeira extraída seria dada como pagamento ~lo trabalho 
da madeireira e a outra metade comprada pelo irrisório preço de US $20/m . Atualmente 
a madeireira Perachi extraí mogno desta área. Há inúmeros casos de alcoolismo e pro 
stituição entre os indios. Uma média de 4~ caminhões de mogno são extrafdos por dia. 
Cada çamínhão carrega em média 2~ a 50 m de toras. 

Parakanã 
e Ara11eté 

o mo~n~ extraído dessas áreas va, diretam3nte para a Inglaterra, de acordo com um 
estudo dos Amigos da Terra CUK). 7, SOO m já foram extraídos e novo contrato foi 
assinado em 1992. 

Arara Esse grupo foi contactado pela primeira vez em 1981. A população original está redu 
zida a~ do original e já é considerada inviável geneticamente. 1.500 familias de 
colonos seguiram o caminho aberto pelos madeireiros e tentativas legais deres 
tabelecer a posse dos indios não têm tido sucesso. Uma das serrarias que invaúiu esta 
área pertence a um funcionário do INCRA. 

Suruí Depois de 20 anos de contato, 907. da população original foi dizimada. A população 
remanescente tem doença3 venéreas e tuberculoses. Contratos com alguns líderes ger~u 
a extração de 30.000 m de mogno entre 88-90, vendido pelos indios a US $20/m. 
Qualquer índio que se opõe à venda de madeira, desaparece. Em outubro de 1991, 600 
índios bloquearam as principais ruas de Ji-Paraná para protestar contra a negligência 
govenamental. 

Em 1990, 10 serrarias estavam instê adas dentro desta área. As madeireiras abriram 
mais de 80 km de es t redes dentro da reserva. Pelo menos 40.000 árvores de mogno já 
foram cortadas e os índios processaram os madeireiros. Em agosto de 1992, um confron 
to armado entre indios e pistoleiros do madeireiro Marco Antonio Borgaski, resultou 
em apreensão de um trator e cinco caminhões pelos índios. Em seguida houve ocupação 
do JX' to da FUNAI para reclamar da negligência governamental. 

Estimativas de que o volume de madeiras entre 1988-90 tenha sido de 350.000 m3. Um 
madeireiro foi morto a flechadas e dois outros ficaram feridos quando surpreendidos 
pelos índios retirando madeir& dentro da área indígena . 

.-. ~ lm:lf' - ·Jlml-- ~ ' ' ,:_.,i . ._ - 

Nambikwara 

Uru-eu-wau-wau 

tabela 2: Madeireiras de Rondônia retil·ando madeira em áreas indí 
genas (fonte: relatório da Secret~ria de Estado do Desenvolvimento 
Ambiental). 

Area lndigena Período 
- ·.- ,ifí, -~ .••• ------------- •• --· 

Voluae de Kadeira 

55.000 m3 Tubarão Latundê 
(Nambik11ara e AlKana) 

1986-19<;'; 

Roosevelt e Aripuanã 
(Cinta Larga) 

300.000 m3 1987-1"91 

JO 

Madeireira e/OJ Proprietário 

Várzea Grandense (Vilson Piovezan), Pop 
mayer (Vilson Piovezan), Piovezan (Vilson 
Piovezan), Marcos Antonio e Valentim Bor 
gas~i (quatro apreensões), Cikel, Expan 
sãc, Siriole Ind. e Com. de Háq1,inas A 
grí~olas, Had. Trevo Ltda., Sthil Pauli 
céia (Sebastião Portillo), Transcon 
Ltda., Marcel, Serdil, Antoni Hegid, 
Osvaldo Simionato (duas apreensões), Val 
dir Mazitti, Edgar Antônio Gonçalves, 
Alcides Ciriolli 

Shustr e Irmãos Madeireira (Valdir Shus 
tr), ·Gralha Azul (Sebastião Fiorotti), 
José da Mercantil (José dos Santos Paes 
Neto), Antonio Balbinotti, Celso Balbi 
notti, Valdir Bonatti, Had, Turatti Ltda. 
(Familia Turatti) 



Sete de Setembro 
(Suruí) 

uru-eu-wau-11au 
CUru-eu-wau-wau e 

Amondawa) 

Mequéns 
(Sakirabiar/Makurap) 

Rio Branco 
(Tupari, Makurap e 

Jabuti, etc.) 

Igarapé Lourdes 
(Gavião e Araras) 

Serra Morena 
(Cinta Larga) 

Omeré 
(Indíos isolados) 

1987-1991 Imperial (Lence e Moschen), Gralha Azul 
(Sebastião Fiorotti), Magral (Sebastião 
Fiorotti), Imperactor (Eraldo Panfúcio 
Lence), E.G.P. Fenix (Dr. Paulo/Reinal 
do), Espirito Santo (Adriano Berger), 
Imatal (Fernando Jesus Matana), Meridio 
nal (Antonio Fernandes Cunha Machado), 
Noroeste (Manoel Antonio Alves Menezes), 
Turati (Familia Turati), Fábrica Ind. 
Com, de Cabos P. Branca Ltda. (José Admir 
Molim), José da Mercantil (José dos San 
tos Paes Neto), Donizete Fernandes 

Madex Port. Ind. de Madeiras Ltda., Had. 
Altos Ltda. (João Bosco), Had. Maspal 
madeira Ltda., Mad. Cataneo eia. Ltda. 
(Ernesto Caetano), lnd. Com. de Madeira 
Cometa Ltda. (José Aparecido da Silva), 
Madeira Napole RO Ltda., Madeira ~ndrade 
(Nilson A~~ral Andrade), Mad. lncomad 
(Valdir Bonato), Mad. ltalcom (José Oam 
ião), Mad. Brasil Central (Luiz Pos 
samini), Mad. Três "S" (José Altamiro da 
Silva), Mad. lcomar (Vlademar Marques), 
Mad. Rondõnio Paraná Ltda., Urupá (Grupo 
Dezorgi), Mad. Unimar, Nildo (Barbudo), 
Belló e Ivo Meneg, Pedro Pereira da Sil 
va, Antônio José dos Santos, Naldo Agui 
ar, Francisco da Silva, Nilson Santana de 
Souza, Rosalvo Jesus do Nascimento, Osmar 
Antônio Fink, José Soares Borges, Joarez 
Paulo Celta, Dori~al Zirond, Joaribes 
Souto de Almeida 

Lavrama do Norte (Zugman), Indalaltoé 
(João Bosco), Sthil, Melpar (2 vezes), 
Madal (José Magdalão) (2 vezes), Sincol, 
lncomade ('':üdir Bonat), Jacamin (José 
Ademir Molim), Copani (Lorenço Copagno 
ni), Oeusdeth Thiago Rocha, lmassu, Pe 
drão, Flor da Serra (Divan Vitorino de 
Souza) (3 vezes), Grupo José Teixeira 

Fuzari (Batista Marcos Fuzari), Meridio 
nal (Paulo Cunha Machado), Evilásio (E 
vilásio Haia), Melphar, Tucano, lnd. Com. 
Ribeiro Ltda, (Antonio Fernandes Machado 
Cunha), Sincomader Shcrer lnd. e Com. 
CAri Inácio S,.;:,crer), Sabrisa Ltda. (Sér 
gio Savagnhde), Noroeste Ltda. (Manoel 
Antõnio Alves>, cezar Paulista, Luiz Paa 
samani, Scimafrem Com. e Exp. Madeira, 
Napoli Mad. Rondônia Ltda. 

Madeireira Brasil Central Comércio de 
Madeiras e Indústria, Luiz Roberto Pas 
samani 

Madeireira lnd. e Comércio de Madeira 
Aripunã (Adernar Regaretti), Mario Focaça 

Mad. Rosalíno Dalbim 
___ lllllm llD'll _.... ... _..... .• llll, _...,__11""11_ 

350.000 m3 1988-1990 

300.000 m3 1983-1988 

100.000 m3 1987-1991 

50.000 m3 1988-1991 

n.d. 1988-1991 

10.000 m3 1985-1987 
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Entretanto, a invasão de áreas indígenas não é o único tipo de 
violação direta de áreas de preservação sendo cometida por madei 
reiros. Reservas biológicas como a do Guaporé (Rondônia) e Gurupi 
(Pará/Maranhão) também estao sendo sistematicamente invadidas. Na 
primeira, existem provas documentadas da retirada de 45.000 árvores 
de mogno e da derrubada de 7.500 hectares de florestas. Nesta área 

ainda existem grupos indígenas não contactados. Na área do Gurupi, 
onde também estao localizados alguns grupos indigenas (Awá-Guajá, 

Urubu-Kaapor, Tembé e Timbira), existem relatos da existência de 80 
pistoleiros que garantem _a extração de madeiras e a invasão da 
reserva por mais de mil colonos. Outro exemplo é o da invasão da 

Reserva Extrativista Chico Mendes, no Acre, onde a extração ilegal 
de espécies nobres por parte de madeireiros vem sendo constan 
temente denunciada pelo Conselho Nacional dos Seringueiros17• 

Impact~s Ecológicos 

Os impactos ecológicos da extração de mogno foram medidos por 
Veríssimo et al. (1992)18• De cada árvore de mogno cortada as madei 

reiras retiram, em média, cinco metros,cúbicos em tora (com uma 
perda de cerca de 50%, pois metade do volume de madeira da árvore 
não é aproveitado). Desses cinco metros cúbicos as serrarias apro 
veitam menos de três metros cúbicos em madeira serrada, o que sig 
nifica um disperdício de 40%. Cada árvore retirada da floresta, 
porém, danifica uma área de aproximadamente 1.450 metros quadrados, 
incluindo a destruição do dossel ( copas das árvores) e trilhas 
(para o arraste da madeira). Essa devastação vai muito além do 
mogno já que aproximadamente 28 indivíduos de outras espécies de 
árvores são danificados :-'ara cada árvore de mogno retirada. A 

extinção da fauna, causada pela destruição de habitats e a escassez 

de comida são outra consequência trágica desta atividade (tabela 
3) . Espécies diretamente ameaçadas por atividades madeireiras 
incluem pássaros, mamíferos e insetos polinizadores19• Na Amazônia, 

muitos peixes que têm sua alimentação totalmente dependente de 
frutas silvestres também sofrem séria ameaça de extinção20• 
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tabela 3: Espécies de fauna ameaçadas de extinção pela atividade madeireira [fonte: IUCH, (1982) citado em 
Friends of the Earth (1991)J. 

1 Notla COQ!Yn 1 - Nome Cientifico 1 

SaguL da Serra Callithrix flaviceos 

Soim de Coleira SaQuinus bicolor 

Sauá C11 l li cebus oersonatus 

Mono Carvoeiro Brachvteles arechnoides 

Preguiça de Coleira __ B:;;:=ªããc=l~vou~s5:=~~o=r::!g~ua~t~u~s=========:::!l 

Outro estudo bem recente, elaborado por Martini et al. (in 
press), lista 335 espécies' de madeiras da Amazônia em rela~ão aos 

impactos causados pela exploraçao comercial das mesmas21• Uma cota 
ção, baseada em dez parâmetros, que divide essas espécies em três 

categorias, indica o mogno como uma espécie suscetivel a reduções 

populacionais devido à exploração comercial (tabela 4). 

tabela 4: Características ecológicas do mogno e impactos da explo 
. l intensiva (fonte: Martini et al · 

' - 
:'."fEITOS DA EXPLORAção cotlERCIAL INTENST''A 

P ARÃl'IETROS CARACTER1STlCAS 
FAVORÃVEL NEUTRA OESFII.YORÃVEL ... 

Oispersão de sement•· Além de 100 metros da matriz . X 

Regeneração natural Pouca abundância X 

Dependência à lui Requer ambi ,mtés i Lumi na dos X 

Capacidade de rebrota Rebrota com dificuldade X 

Espessura da casca Fina (<0-5 cm) X 
' 

Distribuição geográfica Entre as latitudes 4° e 12º X 

Distribuição na floresta Grupos de árvores isolados X 

Abundância de adultos Intermediária X _li 

Valor da madeira Alto X 

Pressão de extração Alta X -- 

Apesar de aparentemente parecer uma espécie pioneira e de 
fácil regeneraçêo, o mo~~o tem sua sobrevivência ameaçada~. As 
poucas carateristicas de mogno, favorecidas pela exploração, tais 
como a preferência da espécie por ambientes ensolarados, e vasta 
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dispersão geográfica e de sementes nãq são suficientes para gara 
ntir uma maior competitividade em relação a outras espécies pionei 

ras (quadro 1). 

quadro l: Considerações gerais sobre o mogno 
macrophylla King) escrito por Adriana Martini. 
~ p ,e BB -:nr-vn Ft79"11 IWríNM!DIIJIERPIIP WP"i ':!l----·-11111:IDll!'.ll!alllilillllllWWWiml qlllll 

(Swietenia 

o mogno, de acordo com este trabalho1 é classificado como uma espécie bastante vulnerável 
às pressões exercidas pela e:.t i vidade madeireira devi do a um conjunto de caracteristícas b io 
ecol6gi casque possui. 

Algumas caracteristicas que determinaram essa classificação foram a irregularidade na 
produção de frutos, não havendo frutificação todos os anos; o aparecimento muito raro de mudas e 
veras na regeneração natural da florest ,, não garantindo assim um estoque da espécie na mata; o 
caule de mogno após ser cortado ou queimado não possui capacidade de rebrotar, oque determina a 
eliminação de todos os individues danificados na floresta. Essas características foram ainda 
assoçiadas a vma alta pressio de explorpção e urn Vtilor extremamente alto da sua madeira. 

No entanto, o mogno possui carácteríst casque podem garantir a sua manutenção na mata, 
como, por exemplo, produzir um grande número d~ sement~s aladas, que são carregadas pelo vento à 
longas dist!ncias (raio de 100 a 1000 metros); s~r vma, ,pécie que pode regenerar bem em locais com 
alta incidência de Luz, como clareiras, cada vez mais frequentes na mata devido à própria explora 
ção; possuir um número razo.§vel de indivíduos adultos nas matas não exploradas em toda a extens;o 
de sua área de ocorrência na reg1;0 arnalônica <Sul do Pará, Tapajós, Mato Grosso, Rondônia, etc}. 

Há também o fato de que esta espécie prefere locais úmidos ou solos saturados de água, que 
são os ambientes próxi1110s à rios e igarapés, algumas vezes de declive acentuado, dificultando o 
acesso de máquinas pesadas, ou necessitando investimento na construção e manutenção de pontes, porém 
como o valor da madeira é muito alto, esses investimentos podem continuar valendo a pena. 

MAIS lNFORHAÇÕES: 
Frutos ~edem entre 10 e 15 cm. 
As sementes possuem um tegumento mole, sendo frequentemente predadas por insetos. 
Casca COffl espessura entre 0,5 e 1,0 cm. 
Diãmetro máximo atingido: 1,50 metros. 

ÂÁÂÁÀÂkÀÃÀÀÀÀÀÀÀÀÀÃkkkJ*****************************'**********i'********************************Í't 
1 Essa classifi°cac;ão foi realizada através de hipóteses elaboradas sobre um conjunto de carateristi 
C1JS bioecológicas das espécies madeireiras da Amazônia, determinando quqis destas carateristicas 
são1 para as espécies que as possuem, uma vantagem ou uma desvanta:;:em ,·:iante dos impactos da ex 
ploração madeireira. 

Após a extração seletiva de mogno, a floresta remanescente tem 
muito pouco valor, já que estas áreas são extremamente pobres em 
espécies de ma. .eir :,s comerciais23• A recuperação destas florestas 
para uma segunda saf~a de mogno não seria possivel antes de, no 
mínimo, 70 anos. Porém isso somente ocorreria se fossem deixadas na 
floresta árvores desta espécie com diâm~tros variando de 10 a 45 
cm24• Entretanto, o padrão de exploração adotado por madeireiros 
na Amazônia s Ls t erte t.Lcerne nt;e retira ou danifica indivíduos mais 
jovens de mogno. Da mesma forma, são eliminados individues adultos 
produtores de sementes uma vez que a extração ocorre principalmente 
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de junho a outubro, antes da época d& frutificação que ocorre em 

~ outubro. 

A extração comercial de madeiras também acentua os impactos no 
ecossistema devido ao aumento das possibilidades e gravidade de 
incêndios florestais. Queimadas e desmatamentos na Amazônia sao 
responsáveis por 4% do aquecimento global (efeito estufa). Para 

cada quilômetro quadrado de floresta destruida, aproximadamente 83 
toneladas de dióxido de carbono são liberadas para a atmosfera25• 

Florestas que foram exploradas para extração comercial de madeiras 
têm um acúmulo de biomassa morta no chão que as torna extremamente 
vulneráveis às queimadas qu~ ocorrem nas adjacências, como pastos 

e áreas de plantio. Estas condições são particularmente graves no 
sul do Pará, onde existem períodos de seca prolongados26• Este ano, 
os focos de incêndio traçados pelo satélite NOAA mostram uma con 
centração contínua de incêndios florestais nessa área27• 

Mogno: Uma EspC.cie Ameaçada 

A extraçao intensiva de mogno em sua área de ocorrência natu 
ral tem dep~eciado esta espécie de uma tal maneira que existem 
sérias possibilidades de sua extinção comercial e até biológica. 
Pelo menos, a erosão genética desta espécie é certa, devido à 
continua extração dos melhores indivíduos28• Este padrão é concre 
tamente observado no mogno do Caribe, tão valorizado anteriormente 
e que, após ter seus melhores qe nó t.Lpo s extraídos, hoje nêo passa 
de um arbusto ornamental devido ao excesso de desgalhamento e pouca 
altuEa dos indivíduos remanescentes29• 

Na Amazônia, de uma forma semelhante, a indústria madeireira 
também busca as melhores árvores da espécie, Assim, urna grande 

ameaça que paira sobre o futuro do mogno nessa região é o fato de 

existirem evidências concretas de que a resistência aos ataques da 
mariposa (Hypsipella grandella) destruidora do broto apical é urna 
característica heredi tária30• Isto pode significar que mesmo que 
o mogno na Amazônia sobreviva a intensa pressão de exploração a que 
está submetido, ele pode se traasformar em uma espécie de baixa 
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categoria. 

Preocupações com a possivel extinção de mogno têm gerado 

vários movimentos para a inclusão desta madeira em listagens, no 

Brasil e exterior, de espécies vulneráveis ou ameaçadas. Entre os 

exemplos brasileiros temos uma publicação da Sociedade Brasileira 

de Botânica, em conjunto com o IBAMA de 1991, onde o mogno é clas 
sificado corno uma espécie em perigo por ter sua área de ocorrência 

em região "apta à agricultura, sendo portanto sujeita a intenso 

desmatamento por conta da expansão da fronteira agrícola 1131• Também 

de parte do governo brasileiro há a portaria publicada pelo IBAMA 

em 15 de janeiro de 1992 (~ortaria nQ 006/92 N) reconhecendo 108 

espécies da flora brasileira ameaçadas de extinção. A inclusão do 

mogno nesta listagem cria algumas expectativas positivas, porém 

temos que considerar que outras espécies também listadas como a 

ucuuba (Virola surinamensis Warb.), o pinheiro-do-paraná (Araucaria 

angustifolia O. Kuntze) e a castanha-do-pará (Bertholletia excelsa 

HBK), esta última também protegida por outra regulamentação que 

proibe seu corte, não se encontram efetivamente protegidas da sanha 

exploratória dos madeireiros. 

De car~ter internacional, a Convenção para a Proteção da 

Natureza e Pr0servação da Vida Silvestre no Hemisfério Oeste, foi 
assinada pelo Brasil, Venezuela, Costa Rica e Nicarágua citando s. 
macrophylla. Da mesma forma, objetivando um esforço de proteção 

coordenado internacionalmente, existe a Convenção em Comércio 

Internacional de Espécies da Flora e Fauna Ameaçadas (CITES), com 

112 países signatários. No último encontro bianual, em março de 

1992~ os governos dos Estados Unidos e Costa Rica propuseram a 
listagem do gênero Swietenia (mognos americanos) no Apêndice II da 

CITES. O mogno caribenho (S. mahogany) foi confirmado neste apên 

dice, que estabelece um maior controle sobre a comercialização 

desta espécie, apesar de ser mais adequada sua inclusão no Apêndice 

I, que proibiria totalmente seu comércio32• Entretanto, a proposta 
relativa a s. rnacrophylla foi modificada ,para exclusão do mogno 

proveniente do continente sul americano e posteriormente retirada 
de votação pelos Estados Unidos. Apesa.c do apoio da Comunidade 
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Econômica Européia e até da delegação do governo brasileiro, a 

~ pressão do governo boliviano e àe representantes dos interesses de 
importadores e exportadores foi um fator fortissimo para impidir a 
listagem do mogno sul americano no Apêndice II33• O reconhecimento 
internacional da gravidade da situação, porém, torna bem possivel 
que esta medida seja tomada no próximo ano. 

PROJETO DA ORGAHIZAçáo lHTERHACIOOAL DE KADEIRAS TROl>ICAlS CITIO) PARA O MO 2000: 

A lTTO é uma organização internacional cujos membros são paises exportadores e ;mportadores 
de madeiras tropicais. Esta entidade foi criada cm 1983 para administrar o Acordo Internacional de 
Madeiras Tropicais. Essencialmente, a lTTO é , ma entidade para regulamentação do comércio de 
madeiras tropicais sem todavia estipulát preços, sendo fortemente controlada pelos paises expor 
tadores e importadores devido ao sistema de distribuição de votos. ColllO exel!lplo, temos o Japão, 
grande pais importador, qup em 1991 controlava solínho 33,SY. dos votos dessa categoria, e três 
paises exportadores (Halas;a, Indonésia e Brasil) que controlavam 47,6X dos votos da categoria 
oposta. 

O mogno (S. macrophylla) é uma e spéc i e que causa preocupações à !TIO, recebendo uioa 11enção 
do Secretário Geral da entidade durante o en :ontro sobre o Status da conservação Madeiras Tropicais 
Come cial 1.-!ldas. Nesta ocasião, a ITTO cot cccu cr.e "medidas conservacionistas de Longo prazo estão 
se t crnando necessárias para espécies i ntensamen ·.e comercia Li zadas , cceo o 1110gno amazônico (S>Jiete 
nia macrophyl La) ... para que a variabilidade genética não se perca". 

Assim, voluntariamente, a ITTO s ibmet eu um plano no qual todas as inadeiras tropicais 
(incluindo mogno} comercia L t zadas pelos pa i s es membros da entidade, têm que ser obtidas sustentavel 
mente a partir do ano 2000 Cem menos de oito anos). Infelizmente, a ITTO não tem nem o poder politi 
co nem a capacidade institucional pa-a implementar, PJOnitorar ou fiscalizar o colhércio internacional 
de madeiras tropicais. A ITTO t er. somente s e i s profissionais trabalhando e1D u111 e'.:critório em 
Yo1w:1ania (Japão), e é direciona<:la para agir através de agências e organizações exts terrtos nos paises 
memi ·os, evitando assim a repetição de esforços. Vil? -do este objetivo, o recente acordo de 
coo; 2ração e propósitos entre a ITTO e a CITES são r ecoeencéve+s , Porém, não develllOs confiar soeente 
na ITTO e no Plhno 2000 para a proteção do mogno através de manobras voluntárias dos paises me~bros, 
particularmente quando sabemos ser alto o nível atuat de comércio ilegal de madeiras tropicais e 
ainda mais quando analizamos a imensa q1Jantidade de pesquis~s e informações necessárias para que 
sejam asseguradas as linhas básicas de extração sustentada de madeiras tropicais. 

(fonte: Rodan et al. M,, 1ogany Conservation; Status and Policy lnitiatives. in press. Environ11ental 
Conserv~tion). _....,. 
Outra aparente tentativa do governo brasileiro de impor con 

trole na comercializaç,o do mog~o veio através da Portaria Nor 
mativa de 3 de março de 1J90 ( IBAMA-Portaria Normativa 198/90) 

estabelecendo cotas-limite para o mogno (Swietenia macrophylJ.a), o 
pinheiro-do-paraná (Auraucaria angustifolia), a imbuia (Ocotea 
porosa) e a viro la (Viro la §.g_: ·inarnensis) . Ficou estabelecido que 
para o primeiro semestre de 1991. ( IBAf'fA-Por~aria Normativa n!:l 2467, 
de 26 de dezembro de 1~· JO), 
metros cúbicos de mogno de 

a cota de exrortação seria de 75.000 
todas as formas (serrado, fendido, 
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laminado, aplainado etc). No segundo semestre do mesmo ano, a cota 

continuou nos mesmos niveis anteriores (IBAMA-Portaria Normativa n2 

27, de 9 de julho de 1991). Para 1992, a cota foi estabelecida para 

o ano todo sofrendo um decréscimo de 20. 000 metros cúbicos no 

máximo de mogno a ser exportado (IBAMA-Portaria Normativa n2 110, 

de 27 de dezembro de 1991), ficando o total de 130. 000 metros 

cúbicos divididos da seguinte forma: 80% deste volume como cota 

inicial e o restante como reserva técnica (DEC~X-Portaria n2 02, de 

23 janeiro de 1992). Todavia, tanto esta como outras formas de 

controle impostas pelo governo brasileiro, esbarram na falta de 

operacionalidad(. No caso das quantidades de madeiras exportadas 

pelo Brasil, os números oficiais de exportação são produzidos pelo 

CTIC (ex-CACEX), que usa como unidade a tonelada métrica. Qualquer 

comparação entre os valores propostos pelo IBAMA e a real quan 

tidade exportada fica assim impossível já que o peso especifico do 

metro cúbico do mogno pode variar entre 540 e 800 quilos por metro 

cúbico, dependendo do conteúdo de umidade da peça exportada34. 

Caos Econômico 

Os custos da extração de mogno, incluindo a devastação da 

floresta estão sendo impostos à Amazônia. Entretanto, os beneficios 
acabam em sua maioria fora da região. A maior parte da produção 

final de mogno é direcionada para o mercado externo (nem 20% é 
absorvida pelo mercado interno do sul e sudeste do Brasil). O 

principal consumidor de nosso mogno é o Reino Unido, seguido pelos 

Estados Unidos ( f iguni 5}. Existem muitos caminhos para esta madei 

ra chegar aos principais mercados consumidores, incluindo a impor 

tação através de outros países. Um dos principais portos de entrada 

da Europa é a Espanha e os Estados Unidos fazem uso do Caribe como 

intermediário35. 
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EXPORT AÇOES BRASILEIRAS DE MOGNO 
1990 

EUROPA (15.3%) EUA (32.4%) 

R.UNIDO (44.9%) 

figura 5: Principais países de destino para o mogno exportado 
do Brasil em 1990 (fonte: CTIC). 

Quase todos os empresários envolvidos neste negócio predatório 
são originários de outras regiões (principalmente sul e sudeste) e 
muitos já desenvolviam atividades madeireiras nessas regiões e se 

mudaram para a Amazônia após a exaustão das florestas nas suas 
áreas (Mata Atlântica e Floresta de Araucária)36• Como a Amazônia 
é a última fronteira madeireira do pais e espécies de alto valor 
como o mogno já não são encontradas com tanta facilidade, alguns 
desses empresários já estão mudando de atividade. Os supostos 
benefícios, corno a criação de novos empregos, são muito reduzidos 
se comparados com os demais custos sociais desta atividade. O 
próprio governo do Pará, em uma publicação do IDESP, reconhece a 
irrelevància h.: .t ó r Lce desta atividade para a economia do estado (o 
setor terciário gera mais renda) e suas consequências extremamente 
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problemáticas como impactos ambientais., atração de fluxos migrató- 

• rios e agravamento de problemas sociais37• 

A percentagem de lucro que fica no Brasil é relativamente 
pequena e concentrada nas mêos de umas poucas pessoas. O preço pago 
pela árvore de mogno na floresta (quando estas não sao simplesmente 
tomadas pelos madeireiros) não representam nem 1% do valor final 
pago por esta madeira no exter ior38, Um estudo feito por Brian 
Johnson em 1990, na Inglaterra, para o Fundo Mu~dial Para a Nature 
za (WWF), demonstra que o governo britânico, um dos maiores impor 
tadores de mogno do Brasil (cerca de 52% de nossas exportações), é 
o maior beneficiário dos Lu cr o s . O governo inglês lucra em impostos 
aproximadamente US$ 468 por metro cúbico. Este relatório também 
mostra que em 1990 o lucro ganho com mogno proveniente do Brasil 
foi maior do que o orçamento da instituição governamental inglesa 

Overseas Development Agency (Agência de Desenvolvimento Externo), 
planejado para todos os projetos na área de florestas entre 1990- 
199139. 

Além de não dar muito retorno financeiro para o pais, a in 
dustria:madeireira brasileira, baseada na exploração das espécies 
nativas, nu9-ca fez sérios investimentos para a preservação de 
nossas florestas. Apesar da legislação ambiental exigir que as 
indústrias que consomem mai, de 12.000 metros cúbicos de matéria 
prima florestal desenvolva~ cm plano de manejo em áreas próprias 
para seu auto-abastecimento até 1995 (IBAMA-Portaria nQ441, de 9 de 
agosto de 1989), .Poucos destes planos podem ser considerados váli 
dos ou sendo conduzidos apropriadamente. Independentemente de 
nenhum funcionário do governo admitir publicamente, existem sinais 

continuos de corrupção e ilegalidade envolvendo estes planos. 

Enquanto algumas das maiores madeireiras do Pará envolvidas com a 
exploração de mogno possuem "Projetos de Enriquecimento da Flores 
ta" para demonstrar seu comprometimento na preservaçao deste recur 
so. Estes projetos, entretanto, não tem a minima possibilidade de 
substituir a exploração na floresta nativa, tratando-se mais de 
p~ças publicitárias para gerar na cpinião pública a impressão de 
que as madeireiras utilizam madeira reflorestada. O fato concreto 
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é que todo o mogno hoje comercializado provém diretamente da flo- 
~ resta nativa. Além disso, até agora não existe nenhum método eco 

nomicamente viável em larga escala para o controle da mariposa 
Hypsipylla grandella, o maior problema de plantações comerciais de 
árvores da familia do mogno (Meliaceae). E ainda, a área total 
coberta por estes projetos é de aproximadamente 32 quilômetros 
quadrados enquanto a área totél de floresta diretamente atingida 
pela extração de mogno no período 1971-90 é estimada em 6500 quilô 
metros quadrados40• Quando o drástico efeito da extraçao é levado 
em consideração , este II esforço" de reflorestamento com mogno 
parece insignificante (tab~la 6), 

tabela 6: Principais serrarias do Pará e seus projetos de manejo 
(fonte: AIMEX). 

ARE.A AREA 
SERRARIA DE DE 

MANEJO EMRIQIJECINENTO 
FLORESTAL COft tlOGNO 

Kaginco - Nadeireira ·~raguaia S.A. e Kaginco Compensados S.A., responsável: 
Danilo Rell)Or, Presidente da AlMEX (Associação dos Exportadores do Pará e Ama- 145 km' 13 kmª 
pá), ser-rar+es em Rio Maria, são Fel i x do Xi ngu e An,,nindeua, extração de ma- 
deira em território dos 1ndios Kayapó. 

Exportadora Peraclti Ltda. e J~:ruá i ~eiras Ltda., responsável: ldemar Perachi, 
serrarias em Tucumã e Paragominas, tradicional família de madeireiros com di- 76 km2 ---- 
versificação de investimentos com revenda de caminhões e pneus, extração de 
madeiras em território dos índios Xicrin. 

fladeireir, Barnach Ltda., responsável: Rubens Bannach, grande industrial do 
setor rnade:reiro, assinou o primeiro contrato com os Xicrín no qual SOY. do 72.5 km' 16 km' 
mogno retir~jo servia para pagamento do trabalho da madeireira. --· ··---·- i ,adeirl.'ira Juary Ltda., r espons ~ve l: e laudioma r Vi e ente Kehrnvald, serra ri a em 100 km' ---- 
Redenção, exporta para o ·eino vnido, Estados Unidos, Espanha e França. 

fladeireira Campos Altos Ltda., responsável: Gonçalo Ferreira de Souza, ser- ? ---- 
raria em Redenç~o, exporta para os Estados Unidos. 

Impar - Iod. l'ladeireira Pará Agropccuaria Ltda. e l'lai:sa - llãdeiras da Mazõoia 
S.A., responsável: Alsoni José Malinski e João carlos Malinski, serrarias em ? ---- 
são Geraldo do Araguaia, Tucumã e um depósito em lcoaraci, 90Y. da produção de 
mogno é para exportação, escritório de representação em Nova York. 

Se9i3S8 - Serraria Narajoara Ind. C ·,s. fxf?·, responsável: Honorato Babinski e 35 kmª 3 km2 

João Carlos Halinski, serraria em Redençao, participação na lMPAR. 

Industria lladeireira Pau D'arco Ltda., responsável: laudelino Hanamann, ser- 
rarias em Rio Maria e Belêm. ? ---- 
BraZ'tlOOd Ltda. e lta-8NJti Industrial Hadeir-eir<1 Ltda., responsável: Altavir 
furtado, serrarias em rucumã e Marabá, exporta para os Estados Unidos, Irlan- 23 km• ---- 
da, Reino Unido e Holanda, o projeto de manejo é considerado um grande esquema 
- consórcio com PLANATEC (Florestal Agropecuária Ltda. e Santa Izabel Agroflo- 
restal Ltda.) em Harabá. 
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.. - ~ l'!asul lnclústrü:i, C00l:1·t io e t:.>:por-toçi:>o de r;~it:i rus L td=1. C ei.;-Pladeparli), r ea- 
ponsável: Rudi Kuhn e McmOP.l Henriques, serraria em Anerundeue , parte do grupo ---- ---- 
Oanzer na Alemanha um dos maiores importadores de madeira da Amazônia 

Selectaa Indústria Hadeira S.A., responsável: Ricardo Muller, serrarias em 
Xinguara e Paragominas, escritório comercial em Curitiba (PR) de onde as maio- ---- ---- 
res exportações, grande exportcdor para os Estado$ Unido~. 

Nordisk Tilllber Ltda., responsável: Christian Matthiesen e Lucivaldo Sozinho, 
serrana em Pacajá, grande export ador-a para os Estados Unidos. 30 km' ---- 

Vários mecanismos oficiais (politicos e eçonômicos) dão apoio 
a esta atividade predatória. A conivência governamental vai desde 
a omissão na aplicação da legislação até incentivos financeiros. 
Talvez o que possa ser considerado o maior incentivo a esta in 
dústria sejam as regulamen~ações nº 643 e 674 do CITC (ex-CACEX) 
para incrementar as exportaçãoes de mogno. Porém, apesar destes 
subsídios aumentarem as exportações de mogno, na verdade, serviram 
para a acumulação de capital pelos grandes empresários do setor e 
concentraram a produçao da indústria madeireira em uma única espé 
cie para atender a mercados externos, às custas das necessidades 
internas do Brasil41• Atualmente, o apoio oficial apesar de mais 
sutil não deixa de ser tão importante. No estado do Pará, por 
exemplo, a ~adeira serrada exportada é isenta de ICMS por ser um 
produto semi-industrializado. Porém, o mais gritante é que apesar 
de todo o apoio do governo, a sonegação fiscal relacionada à in 

dústria madeireira em toda a Amazônia ainda é imensa. 
Em entrevista dada aos jornais locais, o deputado estadual 

Janatan Igreja denunciou uma perda mensal em sonegação de impostos 
da ordem de US $ 1 milhão, graças a um esquema desenvolvido pelos 
madeireiros que desviam a madeira do estado para o Mato Grosso, 
evitando a fiscalização42• No Acre, um estudo conduzido pela Fun 
dação de Tecnologia do Estado (FUNTAC) demonstrou que em 1990 pelo 
menos US $ 5 milhões foram perdidos devido a sonegações fiscais da 
ordem de 90% pelo setor madeireiro43• No Pará, duas fontes distin 
tas confirmam discrepâncias nos números publicados pela Secretaria 
de Fazenda (SEFA) em relação a produção madeireira do estado e 
levantam sérias suspeitas de sonegação fiscal também na casa dos 
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milhões de dólares. 

~ O deputado José Carlos Lima (PT) iniciou uma CP! para inves- 

tigar a SEFA, A denúncia partiu dos próprios empregados da secre 

taria lotados no interior. Os dados de produção por eles coletados 
servem de base para o cálculo de seus salários e também dos impos 
tos a serem pagos. Entretanto, quando estes números chegam a Belém, 
os valores totais são em muito diminuídos. Desta maneira, os impos 
tos a serem pagos e as taxas do IBAMA, que tamb~m usa os números da 
SEFA para base de cálculo, são muito menores do que os devidos. 
Para estimarmos de quanto seria esta sonegação utilizamos os dados 
do IBGE para produção madei~eira no estado, que coleta diretamente 
informações com as indústrias madeireiras~. Comparando os dados 
das duas fontes fica demonstrado que a distorção nos números da 
SEFA são da ordem de 95% (tabela 7). Usando esta base de cálculo e 
dados da arrecadação de impostos do estado do Pará em 1990, chega 

mos aos seguintes números: a receita total· do estado foi Cr$ 

68. 654 .159 .162, 00; a renda tributária total foi Cr$ 
33.637.181.335,00; e o total arrecadado em ICMS no estado do Pará 
foi de c'r$ 33.206.172.576,00. O ICMS corresponde a 48,3% da re<.:ei 
ta total e a,98,7% da receita tributária (que é a única diretamente 
gerada pelos estados). O ICMS arrendado sobre o comércio de madei 
ras em tora e serrada em 1990 foi de Cr$ 699.890.130,00, correspon 
dendo a 2,1% do ICMS total. Se toda a madeira em tora fosse tribu 
tada (de acordo com os dados de produção do IBGE), a receita de 
ICMS seria de 32% do total e a receita total aumentaria em 14,7%. 
Assim as perdas, só no ano de 1990, podem ser estimadas em torno de 
1 bilhão de cruzeiros. 
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~abela 7: Discrepâncias entre os dados_ da SEFA e IBGE, mostrando a 
percentagem de sonegaç~o fiscal (fontes: Secretaria de Fazenda do 
Estado do Pará e Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística, 
dados não publicados). - 

REGião FISCAL 00 ESTADO 00 PARÁ PRODUÇ~ PROOUÇão DIFEREHÇA PERCENTAGE11 
CJBAM/ s '.. f A) UDESP/IBGE) DE VO\ ::tE DE SOHEGAção 

são Felix do Xingu, Conceição do Araguaia, San- 103,147 n13 2,107,823 m3 3 95.1X 21~1676 m 
tana do Araguaia, Xinguara, Redenção, Rio Ma- 
ria,Tucumã, Ourilândia do Norte, são Geraldo do 
Araguaia, Santa Maria das Barreiras 

Pacajá, Itupiranga, Jacundá, Parauapebas, são 120,895 m3 1,427,600 m3 1,306,705 m3 91.57. 
João do Araguaia, Tucuruí, Curion6pol1s, Mara- 
bá, Rondon do Pará, Brejo Grande do Araguaia, 
Bom Jesus do Tocantins 

Paragominas, São Domingos do Capim, Oom Eliseu 158,868 m3 3 25,491,132 m3 99.37. 25,650,000 m 

Tailândia 66,386 m3 125,000 m3 58,614 m3 46.97. 

Total do Pará 2,194, 715 m3 39,803,595 m3 3 94.57. 37,608,880 m 

Infelizmente, ainda existem evidências de que as ilegalidades 
não cessam quando o mogno chega ao porto de exportacão. Apesar de 
ser muito dificil cruzar números devido a urna série de mecanismos 
de proteção e o uso de unidades de medida distintas (corno o caso 
IBAM\ v e, CTIC mencionado anteriormente), air:da é possivel verifi 
car que existe uma grande discrepância entre o total de mogno que 
o Brasil afirma ·:·,xportar ( dados do CTIC) e o vo I urne de entrada 
(proveniente do Brasil) declarado oficialmente apenas pelos dois 
maiores compradores - Reino Unido e Estados Unidos (figura 6). Esta 
informação é ainda mais grave quando consideramos que nem todo o 
mogno vindo do Brasil entra nas listas oficiais destes países. Isto 
porque existe urna boa parte da exportaçao/irnportação sendo con 
duzida por agentes portuários. No Brasil due s dessas agências 
monopolizam o comércio de mogno: Robinson Lurnber Cornpany e Gulf 
stream Trader Ltda. Elas são importadoras , mas algumas vezes 
possuem ºpequenas" serrarias como fachada como a ROBCO, da primei 
ra, que compra madeira para revender para a matriz. Todas as 
pequenas serrarias que querem exportar dependem dessas duas agên 
cias. Mesmo as grandes também têm um substancial volume de negócios 
com elas. 
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DECLARAÇÃO DE COMÊRCIO DE MOGNO 
BRASIL vs. USA+R~]NO UNIDO 
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figura 5: Exportação de mogno do Brasil (CTIC) vs. importaçao 
de mogno büasileiro - EUA (Greenpeace USA) e Europa (Eurostat). 

Responsabi!idLaes 

A omâ s são do governo brasileiro em r-e Laçêo à legislação am 
biental, Lndigen~ e até fiscal, determina a gravidade da situação 
demo~strada neste dossiê. O corte predatório de mogno é talvez, o 
exemplo mais grit.1nte das disparidades existentes na Amazônia em 
relação ao uso dos recursos naturais. Já foram desmatados 415 mil 
quilômetros quadrados na Amazônia Legal, equivalente a mais do que 
um e meio estado de São Paulo, e os resultados do processo que 
levou a essa destruição são mais do que questionáveis: enormes 
fazendas praticamente improdutivas e ger:ando poucos empregos, 
garimpos ilegais e poluentes, colonos sem condições dignas de 
sobrevivência e o avanço da prostituiçao e do n3rcotráfico. Essa 
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imensa região, que representa 5 8 % do .território nacional, não é, 
· como muitos gostam de afirmar e acreditar, um imenso vazio disponi 

ve·l para uma ocupe çê o predatória e desordenada. Esta região é 
extremamente complexa do ponto de vista ecológico e social. Nela 
encontramos pelo mer.o s a metade dos animais e plantas conhecidos, 
20% da água potável do planeta, dezenas de milhões de toneladas de 
carbono armazenadas na vegetação, a maior parte dos povos indigenas 
sobreviventes de nosso território (sendo muitos grupos ainda não 

contactados}, uma população de migrantes acrescida a cada dia pelo 
fluxo centenário de pessoas buscando novas oportunidades de vida, 
jazidas minerais das maior~s do mundo, e fronteiras estratégicas 
cobiçadas por governantes e t r af í.c a: tes. Enfim, na Amazônia existem 
razões suficientes para que esta região seja olhada e cuidada com 
redobrada atenção e que principalmente todo e qualquer uso ou 
ocupação seja ecologicamente equilibrado, socialmente justo, econo 
micamente viável e sobretudo democraticamente decidido. 

Hoje, cinco séculos depois, ao invés de se fazer um balanço 
critico do caminho até agora trilhado, reconhecendo os erros come 
tidos e buscando caminhos mais equilibrados e viáveis ecologicamen 
te nas áreas,já desmatadas (tais como projetos de reforma agrária, 
agricultura ecológica e reconsti tuiçãao florestal coro vegetação 
nativa), a fronteira de expansão continua avançando em direção à 
floresta, reproduzindo os mesmos erros do passado.~ do interesse 
dos própri)s colonos que seu assentamento ocorra de maneira correta 

nas áreas já abe~tas, e que não seja~ empurrados em direção à mata, 
onde as condições de vida são mais difíceis. Não faz sentido abrir 
ainda mais a floresta primária quando o resultado do desmatamento 
até hoje promovido se revela tão absurdo em termos ecológicos e até 
econômicos. As madeireiras que con~rolam o corte do mogno, sao hoje 

a ponta de lança para a expans~o da mesma fronteira destrutiva em 
direção às áreas ainda não ocupadas da floresta no sudeste da 
Amazônia. O alto preço do mogno é um poderoso estimulo sem o qual 
esta expansão desordenada não estaria acontecendo no presente 
momento, Em alguns poucos anos as reservas comercializáveis de 
mogno se exrtinguirão. As madeireiras que hoje trabalham no setor 
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~ertamente mudarao o foco dos seus inyestimentos (corno algumas já 
estao fazendo) ou estarão abrindo outras regiões de floresta para 
a ~evastação, talvez em outros paises. os efeitos danosos de suas 

atividades na Amazônia, porém, perrnrnecerão. 
Assim, diante dos graves fatos mencionados, a Greenpeace se 

uniu a dezenas de grupos brasileiros que trabalham direta ou in 
diretamente com o problema para formar a "Coligação Contra o Corte 

Predatório de Madeira na Amazônia". Esta coligação formula as 

seguintes demandas: 
# A proibição, pelo governo brasileiro, do corte de mogno na 

Amazônia, até que seja aval~ada a extensão dos danos e se defina as 
medidas cabíveis para interrómper a destruição da floresta. 

# A interrupção da construção de estradas ilegais e inade 

quadas em direção à floresta virgem. 
# A interrupção da exploração ilegal de madeira em áreas 

reservadas para a proteção ecológica. 
# A interrupção da exploração ilegal de madeira em áreas 

indígenas e reservas extrativistas e a busca, com o apoio das 
autoridades públicas, de alternativas econômicas não predatórias 
para a sobrevivência das populações que vivem na floresta . • 

# 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 urna política séria e consequente contra o corte 

predatório em ge~al de madeira 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. 

.. 

****** 
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