
~~t:t~d'on i e TAD7FAX · • i '" ,t 
:,,·· . . ' . . . . ' . . .,, 

PHONE NO. Apr. 26 1995 04:00PM P1 

INSTt'JUTO BRASILEIAO DO MEIO AMBIENTE 
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1 O INfORME IN ORDl!R: 
(1) 1NT!:RNATIONAL COO!; I (2) COUNTFIY CODE 
(3) CITY (/\Rl:A) CODE/ (4) PHONE NA. 

N~ FAX/ l'AX NM 1 1 1 l l ] (4) --- . ,..J_J 

AEMETEN1l!/S1:i0R OE ORIGI!~ tfAÇ>M (NAME ANO OEPARTMENi) 

'.RlCAR.llO NRNJUQUR PORTHJ.A BRJ\NT 

NQ FAX I MX NA, 

316-1294 
DATAJOATE Nç' DO OOCUl~ENTO I OOCUMENT Níl. Nr DC F'ÃGlNAS CM ANEXO/ 

NUMBER OF ATIACHED PM,liS 
__:_.../ / _ 
0111,/ DA V Ml!.S I_MONW ANO I Yl:/\R 

ons.: EM CASO DE MA TRANSMISSÃO, FAVOR LIGAR PARA 
Ir THIS MESSAC3E IS ILEG1BLE, PLEASE CÀLL 

~N~G~/~n , 1------------------------------ .... »IA.zl&& - •••• , __ __. ••••••••• 

Enc.aminho minuta das informacões referentes ao Mogno, conforne 

combinado, 
Alteracões e sugestões encaminhar no Fax (061) 3J6~l294. 

Atenciosamente, 
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INFORMAÇÕES SOBRE o MOGNO (Swletdrlla tn4~roeh.xlla king) 
ABRANGENDO OS SEGUINTES TÓPICOS: INFORMAÇOES GERAIS 
SOBRE A ESPÉCIE, EXPLORAÇÃO, PRODUÇÃO, COMERCIALIZA~ 
ÇÃO (MERCADO INTERNO E EXTERNO) E POLITICAS PÚBLICAS. 

PHmE tn 

,, 

1 •. APft.~Sl!NTAÇÃO 

O mogno Swi9tenis mscrophy//s King (meliacaae), por 
tratar .. se da uma espécie de elevado valor comercial. tanto no mercado 
naoional quanto internacional, vem ao longo do tempo, sofrendo 
considerável pressão de exploração, o que o coloca em uma situação 
preocupante quanto a sua existência futura. 

Já existem alguns estudos sobre a espécie, como tais como: 
zona de ocorrência, regeneração natural, incidência de pragas, ecologia, 
silvioultL.;ra, dentre outros. Os dados de inventários florestais disponíveis 
são insuficientes para se fazer uma estimativa confiável sobre o estoque 
remanssoente de mogno. Estudos complementares devem ser feitos 
para se estimar, com maior grau de confiança, esse estoque. Os pouoos 
estudos existentes sobre regeneração natural apontam sérias limitações 
para quo a mesma ocorra. Percebe-se uma elevada incidência da praga 
Hypsiphyltt grande/la ( microlepidoptero que ataca os ramos aplcals das 
árvores ainda jovens) nas áreas onds a sspéols está sendo oultivmda. 

Na zona de ocorrência natural de mogno, existe um grande 
número do áreas indígenas e de unidades de conservação que, 
rêpresentam cerca de 1 /3 da área zoneada, Grande parte dessa faixa 
abrange as áreas de expansão da fronteira' agrícola brasileira. Nela, 
lmportantes eixos rodoviários foram implantados bem corno grandes 
projetos da colonização, projetos agropecuários e inúmeras indústrias 
madeireiras. O principal impacto causado por estes antropismos foi a 
grande alteração da cobertura florestal verificada pelas altas taxas de 
desmatamento e a exploração seletiva de madeira. 

li - EXPLORAÇÃO 

Os sistemas de exploração, do mogno, são os 
tradloiorelmente usados em áreas de terra firme com elevado grau de e 

mecanização, O custo médio de exploração está em torno de US$ 80, 00 ~-) 
o metro cúbico (m3), abrangendo os seguintes custos: custo da madeira 

• 01 · 
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em pé; abertura e manutenção de estradas: exploração propriamente 
dita; e transporte até a serraria. A forma intensiva de exploração causa 
sérios impactos na floresta, .que podem ser minimizados com o 
ordenamento da atividade. 

A exploração ilegal do mogno em áreas indfgenas é um fato 
constar1te nas pr;ncipais frentes da atividade, ou seja, sul do Pará, oeste 
de Mato Grosso, Rondônia, Acre e sudoeste do Amazonas. Estima-se 
que existam 53 áreas indlgenas sendo exploradas de forma 
desordenada e predatória, e também estima .. se um volume de mogno 
explorado em 23 (vinte e três) áreas indfgenas, em cerca de 2.000.000 
m3 de madeira em tora no período de 1982 a 1992. Considerando as 
outras 30 (trinta) áreas indfgenas onde se tem informações, pode-se 
concluir que o volume total de tora de mogno extraído das áreas 
ind(genas nesse período foi bem superior aos 2.000.000 m3 (fonte: 
·FUNATURA). ~ 

Diante da situação descrita, em 1994, foi executado um 
Plano de Ação Integrada de Fiscalização e Vistoria Técnica, com a 
participação do IBAMA, FUNAI e do D.P.F., no Estado do Pará, visto 
que, nequtle Estado se encontra o maior polo de exploração de mogno 
no Pats. 

Os locais de atuação foram os Muniofpios de Xinguara, 
Redenção! São Felix do Xingú e Paragominas, obedecendo um 
cronograma de ações abaixo: 

JUNH0/94: 

- Levantamento de madeiras exploradas e apreendidas nas 
áreas indígenas; 

AGOSTQ/94 .. : 

.. Cumprir a Ação Civil Pública, movida pelo Ministério 
Público contra a União, que determinava a retirada de madeireiros da 
Área Indígena dos Kaiap6s1 no Sul do Pará; 

QU~U.~R0/94: 

Operacionalização do Plano de Ação conjunto 
lBAMNFUNAI/D.P.F., com vistorias téonloas nos Planos de Manejo 
Florestnls (P.M.F.'s) e Ações de Fiscalização. 

~ 02 · 
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A estl'utul'a ele r,reelu~Ao o eernoP1eiolil!a9fto do mogno no 
Brasil, demonstra um nlvel significativo de ímportâncía no contexto do 
Setor FlorestaJ. Exemplificando tal posi9ão temos abaixo o fluxograma 
demonstrativo, tomando como base o ano de 1991. 1 

QRIGEMPA.maê 
~ 
46%PA 
28% MT 
17o/o RO 
09%AC 

452.230 m3 TORA 
"TI~ -17% 

" 238:955 m3 MADEIRA SERRADA ---~ 
11 TIR - 21,9% 

25.551 m3 LAMINADO -----..--i 
•TIR• 30,1% 

74.800 m3 COMPENSADO 
*TIR .. 33,6% 

* I,l.B ~ Ta>m Interna de Retorno. 

40%~MERCAD0 ~ 
EXTERNO . V 

95.5B2 m3 

60%-MERCADO 
INTERNO 

143.373 m3 

it • ·' .. 1:,:4o1. MFº,....Ar-v-" m- n•, 1 i\·r 

EXTERNO 
3.474 m3 

86%~MERCADO 
INTERNO 

22.077 m3 
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111- COMERCIALIZAÇÃO 

A necessidade da adoção de medidas que propiciassem a 
preservação de espécies contingenciadas, em espeoial o mogno, com 
uista, a mam 1tanr:An rln a1111ilíhrin lilntra ra1i11nta'il flnrfflst1i11. nrnrh 1oãn. 
consumo e exportação de madeiras, o IBAMA instituiu o Sistema de 
Controle de Madeira Serrada Contingenciada (SISMAD), que envolve o 
eontingenoiamento de madeira sarada (Portarla n<> 71~N de 11/07/94). 

Entende-se por oontlngenoiamentot o volume pré 
estabelacido pelo IBAMA com base em inventários florestais de madeira 
serrada proveniente de plano de manejo florestal sustentável e 
autorlzação de desmatamento para uso alternativo do solo, que também 
poderá ser suplementado com estoque declarado de madeira tipo 
~exportação. 

A adoçãode política de contingenoiamento para o caso 
espeoffico do mogno, inlcíou-se a partir de 1990 com o estabelecimento 
dos seguintes oontingenciamentos: 

1990 .. Portaria nº 98/90/N 150.000 m3 
1991 - Portaria nº 2467/N 75.000 m3 (1 <> semestre) 

li ~ Portaria nº 27/N 75.000 m3 (2º semestre) 
1992 - Portaria nº 110/N 130.000 m3 
1993 ... Portaria nº 141/N 100.000 m3 
1994 - Portaria nº 138/N 50.000 m3 ( 1 ° semestre) 

u - Portaria nº 58/N 16.000 m3 (1º semestre) 
li - Portaria nº 112/N 40.000 m3 (2° semestre) 

1995 ... Portaria nº 144/N 5.000 m3 (1º semestre) __ 

O deoréeil,,o veirifieado no eontingeneiamento a psrtir de 
1993, ocorreu em razão da inclusão dos critérios de coeficientes de 
rendimento e lndlees de perdas. 

Considerando-se a exportação autorizada do mogno 
(contingenciamento) e aquela efetivamente realizada, verifica-se que 2 
partir da instituição pelo IBAMA da política de oontingenciamento (1990), 
as exportações efetiva da espécie tem-se verlflcad0--ababco das 
autorizadas, conforme demonstrado na tabela a seguir: 

04- 
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VOLUME AUTORIZADO VOLUME EXPORTADO 
ANO (CONTINGENCIADO) 

'M3 M3 

1989 1"'--- 174.070 

1990 150.000 110.488 . 

1991 150.000 116.527 ,__. 1 

1992 130.000 113.144 

1993* 100.000 112.025 V 
1994 106.000 99.926 

1995 55.000 (1° semestre) .... ., ... 
" incluindo ~0% da liberação de madeira serrada tipo exportação e estoque declarado autorizado 

Dados oompararfívos referentes ao comércio de mogno, em 
anexo, conforme Quadros 01, 02, 03 e 04. 

QUADRO 01 - Principais Exportadores de Produtos 
~orradoo o ·rv10.nufaturadoo no Paío. 

QUADRO 02 - Participação do Mogno nas Exportações de 
Serrado no País. 

QUADRO 03 - Principais Estados Exportadores de Mogno. 

QUADRO 04- Prinoipais Países Importadores de Mogno. 
'- 

Em um estudo dedicado ao mercado externo, pode-se 
concluir que a variação de preços praticados ao longo de toda ê ôêclêla 
de comercialização é bastante ampla: o preço d$ madeira em pé varia 
entre us, 5,00 {áreas indígenas) e us, 40100 (áreas prlvadas): custo 
do m3 de tora no pátio da serraria - US$ 80,00; custo do m3 de madeira 
serrada na porta da serraria ... US$ 500,00: o preco FOB do m3 qe 
madeira serrada no porto de Belém - US$ 750,00; valor CIF do m3 de 
madeira serrada no porto de Londres - US$ 826,00; preço do m3 de 
madeira serrada no pátio do fabricante inglês de janela - US$ 11388; 
preço do m3 da janela para o cliente final antes de fixada - US$ 
1,826.00; preço do tn3 da janela já fixada = US$ 2,900.00 M fonte: 
FUNATURA. 

-05 - 
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IV .. ASPECTOS DE POLITICA SETORIAL 

Neste tópico, pode .. se afirmar que: .. o maior efaito, e por 
oonseguinte aquele com maior peso e maior significência, é 
consequência das políticas públicas não florestais que conduziram o 
setor produtivo a um padrão de uso e exploração de recursos florestais 
de forma não sustentada, portanto, tendo contríbuldo bastante para 
significativas perdas de recursos florestais: - as politlcas florestais, dada 
a sua hlsignificãncia frente às não florestaís, por sua vez ou foram 
inócuas, ou não foram capazes de reverter o quadro de exploração 
predatória e perda dos recursos florestais nativos do pais, dentre os 
quais o mogno. 

O manejo dos recursos naturais deveria ser a melhor 
expressão da compatibilidade entre desenvolvimento e conservação, no 
âmbito florestal. Entretanto por diversas razões, este tema tem sido 
levado a discussão de forma bastante radicalizada. Para alguns 
ambientalistas a extração de madeira em florestas naturais é 
insustentável e consequentemente, toda a opção do manejo florestal que 
inclua a produção de madeira é danosa. Para outros, o manejo florestal 
bem oonduzldo é viável em termos ambientais, sociais e econômicos. 

V - LEGISLAÇÃO 

Concernente a este tópico cumpre .. nos informar que ~ 
legislaçfio vigente, que normatiza os procedimentos de fiscalização 
(Portaria 267/88wP), e o ordenamento do manejo florestal sustentado (IN 
080/91) está sendo modificada com ganhos, haja visto a 
compatibilização dos textos dos instrumentos propostos com ---.as 
peculiaridades regionais levadas em consideração, a realidade de 
campo. 

Assim, com respeito a otimização dos procedimentos da 
flsoallzeçâo, está em tramitação no Congresso Nacional o Projeto de Lei 
1164-N91, e, em termos de ordenamento do manejo florestal, 
enoontra-se em fase de regulamentação o Decreto nº 1282, de 
18/10/94. 

A aprovação desses novos Instrumentos legais, em muilo 
contribuirá, para a otimização dos mecanismos de controle e 
fiscalização, no caso especifico, da exploração. transporte e 
comercialização do mogno. 
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VI •. CONCLUSÃO E SUGESTÕES 

l listeiiieaM&P\te, t,eesi...es afirmar quo outroo oopõoloc 
florestais atingiram a exaustão comercial e · algumas quase que a 
extin9ão, devido a exploração descontrolada e irracional. Ê o caso, por 
exemplo! do Pau-Brasil ( Caesalpinea echinata), Jacarandá-da-bahia 
(Dalbergia nigra), Pinheiro Brasllelro (Araucaria angustifolia), Imbuia 
(Ocotea porosa) e Peroba (~,12igQ§Perma spp) na Mata Atlãntioa e ·a 
Ucuuba {Virola surinamensis), Andiroba (Carapa guianenaj!)1 Pau-Rosa 
(Aniba rosaeodora ) entre outras, na Mata Amazônioa. Atualmente, a 
exploração florestal na Região Arnazônlee está concentrada, 
essencialmente, nas espécies como a Cerejeira (~mb_yrana guianensi~) 
e o Mogno (Swietenia macrophylla). 

Por entendermos que o manejo florestal sustentável é a 
maneira de utillizarmos nossos recursos florestais sem depredação ou 
prejuizo aos habitantes que dependem dos mesmos, sugerimos como 
providências imediatas: 

a. Programa de monitoramento si$temátioo dos planos ~e 
manejo florestais sustentável, implantados na região Norte 
para madeiras contingenciadas; 

b. Ações fiscalizat6rias periódicas no tocante à origem da 
matéria .• prima florestal; 

"\.. 

e. Desenvolvimento de pesquisas que incentivem ,a 
silvicultura e o manejo florestal de espécies tropicais. 

d. Dotar o IBAMA e suas Superintendências Estaduais que 
t6m juri~diçio sobra área de ocorrência do mogno, de 
recursos financeiros, materiais e equipamentos suficientes é 
adequados para a execução das vistorias em campo. 

,., 
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e. Retorno integral às Superintendências Estaduais do 
IBAMA, dos recursos arrecadados com o pagam9nto de 
vistorias para execução dos trabalhos de oampo; 

f. - Necessidade de corpo técnico suficiente nas 
Superintendências, com treinamento (reciclagem) para que 
os mesmos venham a ter condições de acompanhar, avaliar 
e orientar a execução das atividades flonnsl11.i~; e 

g. Realização de inventário florestal nas áreas de ocorrência 
Jt:, , , ,u~, ,u, ..,1:,ü i1 '-'u,',1,t,vi,',',it',tó <ló!. 6btO(tU6& '""'"'Al'\6&e61"it6& . 

- 08 - 
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QUADRO 01 

PRINCn>AIS EXPORTADORES DE PRODUTOS SERRADOS 
E MANUFA TURADÕS('i ocio-ÜS$F0B). . ,-·-·------,- ..... 
.. ···---ÃriiÕJESTADÕ.. SERRÃÕO E MANUF. -·--- % 

··-- ---·----1~_fg :~~~=--~:~·:·:··-~· --~ ... --~ ---·--- .. ~:.]if:· ·- - .... ······ --~~§~ 
_____ .. ., ~ - .. )AM~Ãs ·-·-·- ~~:~. -----==_1872?_ ,- .. ·-··--··----- .. ,-~1J4 

MATO GROSSO 8565 1,89 
__ ··, .....• ]PARÃ -- 166097 36,68 

... ----~- RÕN6Õ~~-- -· --··.. -- ·-·- _..1~1~1------·~---•'«61?.~ 
OUTROS 244504 54,00 

TOTALl--.: :~~~~ -· -------~ ···- 452787 100:00 
-· 1993 ACRE 3417 O 50 

... ···-----· AMAPÃ ·····-·- .. ·- ·----. ---·-1~2 ·-----, .. ·---··u~ô2. 
- ÃMAiÕNÃS ----··· .. -· 3212a ' 4;74 
-~MARANHÃô·--·'"''•-- - ·-·-··aoo2· "' ''"õ~5B 

---=_=-- -·· - ·- ·jt,A~ _ ·------· .. , ·-·· --·-··. ~~~~3-ª .. . - ~?,25 
RONDONIA 19122 2,82 =-~~ ~-=-~- ~J FÜ)fv\lJ~~A . .. . .. - - --·-· _ . 9~9. _ -···· o, 14 
TOCANTINS 21 O 003 ---·- ----- ---·--+-=-. ... .. .. . .. ·- ------ . ·- - . ' .. ---·- - -·----·---- - . _.,_ ,., ... -·-- 
0 UTR OS 365395 53,93 =~=- T9_T_~1;J'. ~~---·-·-· -···. -----=~-- 677490 100,00 

19941ACRE---······ .. -··· ····--·---------·-·--··-· 3953 ··----- - _0,37i 
----··----···. .. ~~ÁMAP--,;:---·- ·-. . _ ··---·-- 18685 1 75 

___ •• ·~-·-- ••• , ·-- ••• ··- ---- ••• -· •••••••••• - •••••• - _..__ 4 __ J _ 

AMA%ôNAS 07011 O,GO ·- "ºJP~M. --·· -- ----.. ---~-~- -- .. 32453B ----=·--3Ó~46 
-----·---- .. -~R.QNDONIA . . ... 19275 _t_8_1 

lOCANTINS 63 O 008 
--- ••••,,4 ----·-·• ••• ··- u.-..... \..,., ,,,._.._,-v~ --•-,.._ .. ., ,.,,.,. ,.!., ...•. ,,..,.~•I 

MATO GROSSO 24906 2,34 
OUTRO O C3C0,4Q S0,7C -- ·----- .. - - ,_. --- ·--·-- - - .,,_,,.... . . --·--·-- --- ··--------- 

i....,._~T..:....::OTAL . ._ 1065609 100.00 



. •, ~ ' . QUADR002 

PARTICIPACÃO DO MOGNO NAS EXPORTAÇÕES DE SERRADO NO PAIS (1000 US$F0BJ. j 

ANOl SERRADO I MOGNO !PORCENTAGEM 

1991 
VOLUMEM3} US$F0BI VOLUME M3I US$F0BI V0LUMEfUS$ 

4290661 139145L 116527\ 6343~ l 27,16J 45,59 
1992 55411s: 1615121 1131441 1527991 20A2l 38.88 
1993 772770: 227873/ 1120251 676881 14,501 29,70 

2Slml 

;mm~/ 
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100:00// 
i /-t!, 

,mm~ 
1 ! // 
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!•19921 
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QUADR003 

PRlNClPAIS ESTADOS EXPORTADORES :>E MOGNO 

ESTADOS 1991 1992 1993 
M3 % RECEITA (US$, % M3 % RECEITA CU-$1 '!., M3 % RECE1TA (US$1 % 

PARA 93443 80 19 47645 75.11 95696 8458 48,94 n-54 94588 84,43 59339 87.67 

E.SANTO 425 036 210 033 34 003 26 004 

,SÃQPAULO 1205 1,03 910 143 1114 098 1~4 2.06 245 022 117 017 

PARANÁ 19469 16.71 13339 21 03 15105 13,35 11ií59 18 41 13634 1211· 6458 9 54 

S. CATARiNA 1980 1.7 1327 2.09 1195 1.06 "1!26 1,95 1630 1,46 958 1.42 

MATO GROSSO 784 0.7 382 056 

AMAZONAS 1144 1.02 434 O 64 

TOTAL 116527 100 63431 mo 113144 100 6é'99 100 112025 100 67688 100 

I ,. 
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QUADR004 

PRINCIPAIS PAISES IMPORTADORES DE MOGNO 
1 l, J i. 1 d i 4Lilil --~•-• _ f 15-ZLLmC:. . 1 .1uC.-1 1 ,J •. 

l~el8 1~~~-- ~== - ---~--- "~~ 
REINO UNIDO · 39071 33,63 . - ·--· ------1· - ... . ···--- - ·-- •· ... ... ·- .. --·· .. -···· 

-----1-º-=--u=--~-RQS ····-· 2aoo? ·-----~~03 
TOTAL 116527 100100 

li I t li I UIIIIII 4r11t1:01ni •u•• ,,· _,. .. ._..... --····· •.. ,,. __ .• , •. -- . 

.•• ••••.•.•• ······"·"'''•··--~ , .••••••.••••• ~---------··' "I' ••. ·*1-·-·------ ...•..•.. ., ... , .•.. ------- ...•.. , .•.•. ~ 

.J 99_~---JªYA ··---·· ... ···-- so1 e~ 
REINO UNIDO 33060 -·-···---·-·- ----- -··---- _. . .,, __ 
OUTROS 20016 

-- ---·-·· ·--1-- -·· .. . .. .. . -··· ···-- 

TOTAL 113144 -·-·-· 
- ----·------••-'4·--··"""·.-•· •·•·• ------------•»-~ ······-·----....o...r.,n•• ...• ••----""' .,._. , •.. , 

.1~·ª-ª----·· jEUA ·-----!-----·- . -~3601 ~" -~~,00 
------·-··-···· ~El~.Q. UNID_Ç> _J . _ ..... }974~ -·· _J~.00 1as1s 11.nn 

... ·-----1----- ,-1 --· -~ ·--·· ····----~··· 

112025 100,00 
OUTROS -~ -·· ... ····~··-··-----, 
TOTAL 



INSTITUTO SOCIOAMBIENTAL 

UROl:NTl:t FAVOR ENTRl:OAR IMl:DIATAMENTI: 
Av. Higienópolia, 901 
0123&-001 SAI> Paula • SP -BR 
tel: SS 11 825-3 S44 
intemet:socioamb@wt.apc.org Para: Adriana 
sats QI 11, bloco K. sala 65 
71625-SOO Brasília- DF - BR 
tel: ss 61 248-2439/248-5212 

Instituição: Instituto Socioambiental 
De: lsabelle V. Giannini 
Data: 02/05/95 

Cara Adriana. 
Hora: 1 :00 PM 

fax: 061 248.6420 
Fax: (+55 11) 826-7861 •SP 
Nº páginas: 01 

Vou colocar aqui apenas algumas dúvidas sobre o documento 
encaminhado para o Márcio Santiíli e feito pela fiscalização do IBAMA sobre 
mogno no grupo de trabalho do MMA. 

1) Há erros no fluxograma demonstrativo da pag, 03. Perguntar sobre a fonte 
e questionar os dados. 
a) Se somar 23.955 + 25.551 + 74.800 temos um total de 339.306 e para eles 
o total é de 452.230 m3 
- Estes dados são sérios? 
- Se forem sérios vale a pena perguntar para onde foi a diferença de 112.924 
m3 de mogno, no lixo? 

2) Pode se verificar erros nos próprios dados colocados no documento. 
- o volume exportado de mogno na pag. 03 é diferente do da pag. 05 e só para 
você saber não está de acordo com fontes oficiais da AIMEX. Para eles o 
volume de mogno exportado somente pelo Pará em 1991 é de 93 .448 m3 . 
Veja a discrepância nas informações. Segundo eles. em 1992. foram 
exportados pelo Estado do Pará 104.160 m3 de mogno e em 1993, o volume 
de 94.588 m3 de novo somente no Estado do Pará. Se levarmos a sério os 
dados colocados na tabela (pg.03) que diz que o Pará contribui somente com 
46% do mogno exportado, é só fazer as contas para se perceber que não está 
batendo os dados que são considerados oficiais. 

3) Continuando na análise (pag.05) sobre o vol autorizado (contingenciado) 
para 1991 foi de 150.000 m3 o que equivale à somatória do mercado interno e 
externo. Na página 03 pegando somente o caso da madeira serrada e 
somando teremos: 95.582 m3 + 143.373 m3 = 238.955 m3. Neste caso 
88.955 m3 a mais que a autorizada (contingenciada- pag. 05). 
No caso do ano de 1993 a própria tabela mostra o problema já que a 
exportada é maior que a autorizada, sem contar ainda o mercado interno. 
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Adriana isto é só para te ajudar. De resto não encontrei outros dados sobre o 
mogno e que fossem considerados oficiais por isto não tenho como te informar 
melhor. 
Espero que isto te ajude. 

Um abraço Bel 


