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OCORR~NCIA 
MOGNO NA 

E DISTRIBUIÇXO DO 
AMAZONIA BRASILEIRA 

O mogno (5',v·ii~l-1.:.·n i,":l. 11/J!lCt"!JF-'n:!I l e l{ing. J ocorre numa 
extensa área da Amazônia brasileira, possuindo uma distribuiç~o 
periférica, isto é, contorna a região amazônica sem habitar a sua 
parte mais interior. Essa zona de ocorrência abrange desde a parte 
sudoeste do Estado do Amazonas, passando pelo Acre, Rondônia e 
norte·do Mato Grosso, indo até o sul do Pará e norte de 
Tocantins 0~ 

Apesar de ser possível, estabelecer uma aproximaç~o da 
faixa de ocorrência do mogno na Amazônia brasileira, a estimativa 
do estoque remanescente dessa espécie torna-se bastante imprecisa, 
devido ao atual nível das informações provenientes dos inventários 
florestais da regi~o ~m. 

Alguns trabalhos visando definir a distribuição natural 
do mogno foram publicados: 

(i) LAMB (19ób), procura delimitar de maneira geral, a 
ocorrência do mogno na América Central e do Sul (Figura n~ 01); 
observa-se na proposta, a inclusão de uma grande área de cerrado 
no Estado de Mato Grosso, onde sabe-se que n~o há a presença dessa 
espécie; e 

(11) BARROS et alli <1992), publicaram um estudo sobre o 
mogno, que tinha por objetivo a determinaç~o das reservas naturais 
e os seus estoques na Amazônia brasileira, levando-se em 
consideração as seguintes fontes de informações: Lamb (19&&); 
Projeto RADAMBRASIL; inventários florestais do Pólo Carajás e do 
Pólo Tapajós; levantamentos em herbários do Centro de Pesquisa 
Agropecuária do Trópico úmido/CPATU e Museu Paraense Emílio 
Goeldi/MPEG; correlação com mapas de vegetação e solos da região; 
e, a experiência e o conhecimento adquirido dos profissionais que 
atuam há muito tempo na área florestal (Figura n~ 02). 

Na presente etapa do trabalho, procurou-se proceder um 
levantamento do maior número possível de dados sobre a 
extensão/distribuiç~o do mogno na Amazônia brasileira, 
utilizando-se os estudos anteriormente referidos, e a repetiç~o da 
pesquisa nas fontes que os originaram, assim como de novas 
informações publicadas sobre o mogno, e, de amplas consultas a 
pessoas e institufções que atuam na regi~o . 

•i Cf. Lisboa; (1990). 
•2 Os principais inventários florestais, objetivando estimar os volumes de madeira existentes na região amazon1ca 
são muito pontuais, não podendo ser considerados representativos para a extrapolação em toda a zona de ocorrência 
do 1ogno, conforme descri~Ões posteriores. 
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1. PRINCIPAIS INVENT~RIOS FLORESTAIS E LEVANTAMENTOS NA ZONA DE 
OCORR~NCIA DO MOGNO: 

Considerando a grande extensão territorial que engloba a 
faixa de ocorrência do mogno, constata-se que é muito incipiente a 
informação sobre o volume da madeira, estimado em inventários 
florestais confiáveis. 

A Figura n2 03, mostra o mapa da Amazônia brasileira 
apontando os locais onde foram feitos inventários florestais na 
área de ocorrência do mogno, ou nas proximidades. 

1.1. PROJETO RADAMBRASIL 

O Projeto RADAMBRASIL realizou uma série de 
levantamentos, ao longo da década de 70 (setenta), em todo o 
Brasil. Na Amazônia, inventariou 3.900 <três mil) unidades 
amostrais de 01 <hum) hectare cada. Dessas, 55 (cinquenta e cinco) 
unidades acusaram a presença de mogno, indicando uma volumetria 
bastante variada (Tabela n2 01>. A Figura n2 03 demonstra a 
localizaç~o das amostras onde foram encontradas essa espécie. 

TABELA n2 01 - Dados de Frequência, Volume e Formaç~o Florestal 
onde detectou-se a presença de Mogno na Amazônia 
Brasileira. 

--------------------------------------------------------------- 
e N! da A1ostra .. Tipologia Florestal íi N! de ~rvores/ha. .. Volu1e/ha. <•ª> n n 

--------------------------------------------------------------- 
01 DB 01 18.85 . 02 AS 01 6.89 
03 AS 01 2.98 
04 AB 01 1.32 
05 AS 01 1.41 
06 AS 01 14.60 
07 AS 01 2.25 
08 AS 01 3.57 
09 AS 01 9.34 
10 AS 01 6.79 
11 AS 02 22.58 
12 AB 02 1.38 
13 AS d1 11.33 
14 AB 06 18.22 
15 AS 01 11.20 
16 AS 01 1.82 
17 AB 01 3.23 
18 AS 01 9 .12 
19 AS 01 9.43 
20 DS 01 1.GB 
21 AS .01 1.19 
22 AS 01 7.94 
23 AS , _01 10.22 
24 AS 02 11. 87 · 

--------------------------------------------------------------- 
Continua .... 
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Continuação .... ,. - 
TABELA n2 01 - Dados de Frequência, Volume e Formação Florestal 

onde detectou-se a presença de Mogno na Amazônia 
Brasileira. 

--------------------------------------------------------------- . 
N! da A1ostra fi Tipologia Florestal .. H! de Arvores/ha • íi Volu1e/ha. (19) n 

--------------------------------------------------------------- 
25 AS 02 10.81 
26 AS 01 7.95 
27 AS 02 25.98 
28 AS 01 12.41 
29 AS 01 1.20 
30 AS 01 G .16 
31 AS 01 10.04 
32 AS 01 18.89 
33 AS 01 5.9G 
34 AS 02 17.93 
35 AS 01 18.10 
3& AS 01 5.59 
37 AS 01 50.69 
38 os 01 4.90 
39 AS 01 9.57 
40 AS 01 7.68 
41 AS 01 4.87 
42 AS 01 7.27 
43 AS 01 3.35 
44 DS 01 0.65 
45 AS 01 1. 06 
46 AS 01 0.60 s 47 AS 05 25.74 . 
48 AS 01 0.52 
49 AS 04 16.51 ~ . 
50 AS 03 16.55 
51 AS 02 1.25 
52 AS 01 3 .10 
53 AS 04 18.33 
54 AS 02 1. 39 
55 AS 01 O. G9 

Fonte: IBGE/RADAMBRASIL, Volumes 1, 2, 3, 4, 5, &, 7, 8, 9, 10, 
11, 1'2, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 
2G, 27 e 29. 

Nota: AB = Floresta Aberta das Terras Baixas. 
AS= Floresta Aberta Submontana. 
DB = Floresta Densa das Terras Baixas. 
OS= Floresta Densa Submontana. 

Observando a classiricaç~o da vegetação adotada pelo 
RADAMBRASIL, verifica-se que 85% (oitenta e cinco por cento) das 
unidades amostrais, onde foram detectadas a presença de mogno, 
encontram-se na tipologia Floresta Aber.ta Submontana, 7% Csete por 
cento) em Floresta Aberta das Terras Baixas, 6% (seis por cento> 
em Floresta Densa Submontana e 2% (dois por cento) em Floresta 
Densa das Terras Baixas. 

4 



A título de ilustraç~o, utlizando-se a classificação 
adotada pelo IBGE, procedeu-se uma caracterização fitogeográflca 
da zona de ocorr@ncia do mogno, dividindo-a em dois domínios: 
.ocidental e oriental <Anexo 01). 

1.2. LEVANTAMENTOS FLORESTAIS REALIZADOS PELA MISSXO FAO 

Esses levantamentos foram realizados no período de 195& 
a 19&1, e são considerados até hoje, como um dos mais consistentes 
trabalhos de inventário florestal executados na Amazônia. 

O trabalho abrangeu várias regiões, conforme pode ser 
observado na Figura n2 03. Na região n2 08, detectou-se a presença 
de mogno, o que mereceu um estudo especial por parte da missão 
FAO, cujos resultados publicados ainda se constituem numa das mais 
importantes fontes de informação sobre essa espécie. 

1.3. INVENT~RIOS FLORESTAIS DO PóLO CARAJ~S 

Esse inventário cobriu uma área de 8.617.500 (oito 
milhões, seiscentos e dezessete mil e quinhentos) hectares no 
Estado do Pará, englobando os Municípios de Xingu, Marabá e 
Araguaia Paraense (Figura n~ 03). 

Apresentou um grande potencial de mogno (5,766 m~/ha.>. 

1.4. lNVENT~RIO FLORESTAL DO P6LO TAPAJ65 

Abrangendo uma área de 5.267.407 
duzentos e sessenta e sete mil e quatrocentos e 
inventário acusou um potencial de 2,272 m3 
encontrado somente a partir do paralelo 4°5 até 

(cinco milhões, 
sete) hectares, o 
de mogno, sendo 

o paralelo 5°23'5. 

1.5. INVENT~RIO DA FLORESTA NACIONAL DO TAPAJóS 

Na FLONA do Tapajós, situada às margens do rio Tapajós 
no Estado do Pará (Figura n~ 03), f9i constatado uma pequena 
presença de mogno ao sul da área, informação que coincide com o 
Inventário Florestal do Pólo Tapajós.•. 
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1.6. ESTIMATIVA DA FlTOMASSA <ACIMA DO NfVEL DO SOLO) NA REGIXO 
SUL DO PARJC 

Esse trabalho executados pelos técnicos do INPA em 1991, 
cobriu a área de duas fazendas da Companhia Siderúrgica Paraense - 
COSIPAR, situadas a 110 (cento e dez) km. a sudoeste de Marabá; a 
reserva florestal da Companhia Vale do Rio Doce - CVRD, localizada 
a 45 (quarenta e cinco) km. a sudoeste de Marabá; e, grande parte 
da serra do Carajás, incluindo áreas de exploraç~o de ferro, a 
~reade Proteção Ambiental do Igarapé Gelado (com 21.&00 <vinte e 
um mil e seiscentos) ha.), a Reserva Biológica do Tapirapé (com 
63.000 <sessenta e três mil) ha.) e a Floresta Nacional do 
Tapirapé-Aquiri (com 190.000 (cento e noventa mil) ha.>. 

Nessa região foram lançadas 57 (cinquenta e sete) 
unidades amostrais de 20 x 200 (vinte por duzentos) metros cada, 
sendo encontrados 03 (três) indivíduos de mogno, com DAP >= 20 
<vinte) cm. (nenhum nas classes inferiores). Cabe observar que, a 
maioria dessas áreas já foram bastante exploradas em anos 
recentes. 

1.7. INVENT~RIO FLORESTAL DA GLEBA GONÇALVES DIAS <FLORESTA 
NACIONAL DO BOM FUTURO) 

Localizada no Estado de Rondônia, Município de Porto 
Velho, conforme pode ser observado na Figura n2 03. 

O inventário realizado em 1984, acusou um 
potencial d~ mogno (5,757 mm/ha.). 

gr·ande 

1.8. INVEHT~RIO FLORESTAL DA GLEBA CAJUEIRO <FLORESTA NACIONAL DO 
JAMARI) 

Também situada em Rondônia (Figura n2 03), onde não foi 
constatada a presença de mogno, apesar de estar dentro da faixa de 
ocorrência da espécie. 

1.9. INVENT~RIO DA FLORESTA ESTADUAL DO ANTIMAR! - ACRE 

Inventário florestal execut~do, em 1990, pela Fundaç~o 
de Tecnologia do Estado do Acre - FUNTAC, em convênio com o 
Instituto Nacional de Pesquisas da Amazônia - INPA. O mogno foi 
encontrado em níveis que podem ser considerados como modestos, ou 
seja, um volume com casca de 0,46&8 m3/ha. e n = 0,098 árvores/ha. 
(considerando apenas os DAP >= 20 cm.). Segundo os estudos 
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apresentados, não há a indicação de regeneração natural da 
espécie. 

1.10. LEVANTAMENTO DOS RECURSOS FLORESTAIS DO P6LO ACRE 

Esses levantamentos realizados em 197&, 
Programa de Pólos Agropecuários e Agronômicos 
POLOAMAZôNIA, abrangeram todo o Estado do Acre. 

com recursos do 
da Amazônia 

Verificou-se a presença de mogno em quase todo o seu 
território. Nas regiões compreendidas pelos Distritos de Tarauacá 
<Municípios de Tarauacá e Feijó), de Sena Madureira <Municípios de 
Sena Madureira e Manoel Urbano), e de Cruzeiro do Sul (Municípios 
de Cruzeiro do Sul e N~ncio Lima>, os volumes médios de mogno sem 
casca encontrados, foram respectivamente: 3,078 m3/ha., 0,507 
m3/ha., e 2,382 m3/ha .. 

Nos demais Municípios de Rio Branco, Senador Guiomar, 
Plácido de Castro, Assis Brasil, Brasiléia e Xapuri, os 
levantamentos não acusaram a ocorrência de mogno. No entanto, a 
Floresta Nacional do Antimari situada a noroeste de Rio Branco, 
que teve recentemente sua área inventariada, apresentou a 
existência dessa espécie florestal, conforme informações 
anteriores (!tem "9"). Vale ressaltar, também, que o inventário do 
RADAMBRASIL, detectou a presença de mogno no Município de Rio 
Branco/AC. 

1.11. INVENT~RIO FLORESTAL DO PROJETO RIO ARINOS 

A área inventariada pelo INPA em 1983, tem uma extensão 
aproximada de 10.000 (dez mil) ha., situando-se na confluência do 
rio Arinos com o rio Juruena (latitude 10QS e 11°s, longitude 
58oQO'Q e 58°43'Q), no noroeste do Estado de Mato Grosso, sendo 
que não foi constatada a presença de mogno. 

1.12. INVENT~RIOS FLORESTAIS DE HIDREL~TRICAS 

RAMALHO (1992), cita que nos inventários realizados nas 
áreas de inundação das hidrelétricas construídas na região 
amazônica (Balbina - Amazonas, Samuel - Rondônia e Tucuruf 
Pará), e nas projetadas (Cachoeira Porteira - Pará e 
KararaO-Babaquara - Pará), apenas em Tucuruf no Estado do Pará foi 
detectada a existência de mogno. 
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1.13. INVENT~RIOS FLORESTAIS PARA ATENDER OS PLANOS DE MANEJO 

Foi feita uma ampla consulta nos planos de manejo 
florestal cadastrados nas Superintendências do IBAMA, nos Estados 
do Pará, Mato Grosso, Rondônia, Amazonas e Acre, com o objetivo de 
buscar informações sobre a existência de mogno, baseado· nos 
inventários florestais que subsidiam a elaboração para as 
posteriores autorizações/aprovações dos referidos planos de 
manejo. 

No período de 1987 a 1991, foram protocolados nas SUPES 
do IBAMA - 2.295 (dois mil e duzentos e noventa e cinco) planos de 
manejo. De acordo com esses instrumentos: 1.087 (hum mil e oitenta 
e sete) - correspondendo a uma área de 559.789 (quinhentos e 
sessenta e nove mil e setecentos e oitenta e nove) hectares 
continham mogno, com a seguinte distribuição: Ci) 18 (dezoito) 
perfazendo.uma área de 48.184 <quarenta e oito mil e cento e 
oitenta e quatro) hectares - no Estado do Acre; Cii) 7& (setenta e 
seis) - equivalentes a uma área de 97.420 (noventa e sete mil e 
quatrocentos e vinte) hectares - em Mato Grosso; (iii) 84 (oitenta 
e quatro) - totalizando uma área de 136.977 (cento e trinta e seis 
mil e novecentos e setenta e sete) hectares - no Pará; e (iv) 909 
(novecentos e nove) - correspondentes a uma área de 287.207 
(duzentos e oitenta e sete mil e duzentos e sete) hectares - em 
Rondônia. De acordo com o IBAMA, dos 1.087 (um mil e oitenta e 
sete) planos de manejo florestal contendo mogno, apenas 89 
(oitenta e nove) foram deferidos até o início de 1992. 

A credibilidade dessa fonte de informaç~o 
comprometida, em funç~o das inúmeras deficiências observadas 
elaboraç~o dos planos, e, nas suas análises e acompanhamentos 
parte do IBAMA. As principais constatações que reforçaram 
situaç~~. apenas para citar algumas, foram: 

foi 
na 

por 
essa 

Ci) As incertezas quanto a "real ocorrência" de mogno 
nas propriedades inventariadas, e a falta de confiabilidade nas 
informaç~es e dados de volumes médios apresentados; 

Cii) No Estado do Pará, verificou-se que vários planos 
de manejo florestal em diferentes áreas, continham volumetrias 
idênticas, e/ou volumes bastante elevados, ou ainda, a presença de 
mogno em áreas onde é notoriamente sabido que já houve exploração 
total da espécie, em anos recentes. Situações assemelhadas foram 
detectadas nos planos das outras Unidades da Federaç~o 
consultadas; e 

Ciii) Em Rondônia, onde houve uma colonizaç~o intensa 
desde o início dos anos 70 (setenta>, com ápice no primórdios da 
década de 80 (oitenta), quando da pavimentação da BR - 3ó4 e da 
construção de várias estradas vicinais, pode-se afirmar com grande 
margem de certeza que, o mogno existente no Estado está 
praticamente todo concentrado nas área~ indígenas e unidades de 
conservaç~o. Assim, como dar credibilidade/autenticidade aos mais 
de 900 (novecentos) planos de manejo ·contento essa espécie, em 
áreas privadas??. A título de exemplo, em análises e vistorias 
técnicas realizadas pelo IBAMA e Projeto PNUD/FAO, em 1991, do 
total de 1.500 (um mil e seiscentos) planos de manejo e exploraç~o 
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florestal protocolados na SUPES do IBAMA em Rondônia, apenas 3% 
(três por cento) foram considerados regulares, e posteriormente, 
homologados pela corniss~o responsável pelo trabalho. 

Esses fatos demonstram que é evidente a manipulaç~o dos 
dados dos inventários florestais, que embasam os planos de manejo 
e exploração florestal, assim como, o estabelecimento de urna 
"fachada legal», que na maioria das vezes está servindo como uma 
via de "esquentamento" das madeiras oriundas das áreas protegidas 
e devolutas, submetidas a uma intensa exploraç~o ilegal. Portanto, 
além de não servirem para a implementação efetiva do manejo 
florestal em regime de rendimento sustentado, esses planos não 
permitem também, a utilização e análise de suas informaç~es Cem 
especial sobre a presença do mogno e sua volumetria média de 
madeira), como sendo uma fonte confiável. 

1.14. ESTUDOS DO CENTRO NACIONAL DE RECURSOS GEN~TICOS - CENARGEN 

Vinculado à EMBRAPA, o CENARGEN vem desenvolvendo uma 
série de estudos sobre algumas famílias de vegetais, com o 
objetivo de propor a criação de reservas genéticas de espécies que 
est~o sofrendo um processo de exploração muito acentuado. 

• 

Assim, foi feito um levantamento em vários herbários do 
Brasil, como uma das atividades do programa voltado para as 
meliáceas, com especial atenç~o para o mogno, a fim de buscar 
informações sobre as coletas de material dessa espécie, efetuadas 
por diversas instituições de pesquisa, tendo sido consultados: o 
Jardim Bot~nico, a Reserva Biológica do IBGE, a Universidade 
Federal de Goiás, o Museu Paraense Emílio Goeldi, o Instituto 
Nacional de Pesquisas da Amazônia, e o Centro de Pesquisa 
Agropecuária da Amazônia Oriental. 

As informações obtidas referem-se a 12 (doze) pontos da 
Amazônia, com as seguintes coordenadas: 5°21"S e 49°07'Wi 8°45'S e 
67°22'U; 1°45'5 e 49•10'U; 5°31'S e 50°13'W; 14°50'5 e 56°25'W; 
5o38'S e 48º07'U; 5°33'S e 49°14'U; 5°21'S e 49°08'U; 1°40'S e 
47°47'W; ~º2G'S e 48°17'W; 12°00'S e 50°20'U, e, 4°25'5 e 49°34'W 
(a Figura n2 05 demonstra a localizaç~o desses pontos). 

2. COHSIDERAC~ES GERAIS: 

Na zona de ocorrência do mogno, estimada em 1.500.000 
(um milhão e quinhentos mil) kmm, existe uma grande quantidade de 
áreas indígenas e unidades de conservaç~o, sendo: 

(i) Aproximadamente 140 <cento e quarenta) reservas 
indígenas oficialmente reconhecidas, e em torno de 30 (trinta) 
territórios de povos autônomos (sobre os quais n~o se dispõe de 
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muitas informações), correspondendo a uma superfície total de 
cerca de 35.000.000 <trinta e cinco milhões) ha. 0~; 

Cii) As unidades de conservação de uso indireto- Parques 
Nacionais/Estaduais, Reservas Biológicas e Estações Ecológicas 
onde não é permitida a exploração dos recursos naturais, são em 
número de 14 <quatorze) e perfazem uma área total de 3.492.886 
<tr@s milhões, quatrocentos e noventa e dois mil, oitocentos e 
oitenta e seis) ha. (Anexo 02); e 

Ciii) As unidades de conservação de uso direto 
Florestas Nacionais/Estaduais, Reservas Extrativistas 
Federais/Estaduais e Áreas de Proteção Ambiental -, onde a 
exploração dos recursos florestais está condicionada a existência 
de planos de manejo/uso, são em número de 27 (vinte e sete), 
abrangendo uma área total de G.341.329 (seis milhões, trezentos e 
quarenta e um mil, trezentos e vinte e nove) ha. (Anexo 02). 

Somando-se as superfícies das terras indígenas com as 
áreas das unidades de conservação de uso indireto, obtém-se um 
montante aproximado de 38.492.885 (trinta e oito milhões, 
quatrocentos e noventa e dois mil, oitocentos e oitenta e seis) 
ha., equivalente a quase 1/4 da zona de ocorrência e distribuiç~o 
do mogno. 

É importante destacar que grande parte dessa faixa, 
correspondeu às áreas de expansão da fronteira agrícola no Brasil, 
a partir dos anos 60 (sessenta), onde foram implantados 
importantes eixos rodoviários, dando surgimento a inúmeros centros 
urbanos e a implementação de vultosos projetos de colonizaç~o, 
agropecuários, indústrias madeireiras, hidrelétricas, etc .. 

Esses fatores acarretaram uma série de impactos, sendo 
que o principal deles talvez seja a grande alteração da cobertura 
florestal, que caracteriza-se, basicamente, pela substituiç~o da 
~egetação nativa por cultivas agrícolas e pastagens, assim como 
pela extraç~o seletiva da madeira. 

O Instituto Nacional de Pesquisas Espaciais - INPE, 
divulgou em maio de 1992 um documento sobre o desmatamento na 
Amazônia brasileira, apresentando a situaç~o da área desflorestada 
até agosto de 1991, sendo que os resultados para os Estados 
incluídos na zona de ocorrência do mogno foram os seguintes: Acre 
- 7% (sete por cento); Rondônia - 14,24% <quatorze, vinte e quatro 
por cento); Mato Grosso (excluído o cerrado) - 19,51% (dezenove, 
sessenta e um por cento); Pará - 11,86% (onze, oitenta e seis por 
cento); e Amazonas - 1,5% (um e meio por cento). 

Esses dados podem ser considerados bastante 
conservadores, a medida que o sistema de interpretaç~o das imagens 
de satélite n~o detecta as modificações provocadas pela exploração 
florestal seletiva, além de não distinguir as áreas antigas com 
vegetaç~o secundária daquelas com cobertura vegetal primitiva. 

•~ Uma listagem de todas essas terras indígenas por Estado da Amazônia, que se encontram na faixa de ocorrência 
do 1ogno, pode ser observada no trabalho de Heringer; E., realizado para a FUNATURA (1993), tendo sido retirada 
algumas áreas no Amazonas, tendo em vista a necessidade de se proceder uma confirmação da real presenta da 
esp~cie. 

j_ 0 
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A Figura n2 OG, apresenta mapa com as estradas 
existentes na faixa de distribuiç~o do mogno e adjacências, sendo 
algumas vias pavimentadas (BR-364/Cuiabá - Rio Branco, 
BR-153/Belém - Brasília, parte da BR-2&3/Cuiabá - Santarém, e 
parte da BR-168/Sul do Pará) e várias de terra. Essa 
infra-estrutura viária propiciou uma inten~ificação da extraç~o 
seletiva de madeiras, e o estabelecimento de inúmeras serrarias. 

Em Rondônia, segundos dados da Federaç~o das Indústrias 
do Estado - FJERO (1988), em 1987 existiam 1.151 (um mil e cento e 
cinquenta e uma) ind~strias madeireiras, a maior parte delas 
trabalhando com mogno. Conforme levantamento executado pela STCP 
Engenharia de Projetos Ltda. (1993}, em 1991 a quantidade de 
serrarias que processaram mogno era a seguinte: Rondônia - 500 
(quinhentas); ·Pará - 133 <cento e trinta e três), e com a produç~o 
total mais elevada; Mato Grosso <regiões norte e oeste) - 283 
(duzentas e oitenta e três); Acre - cerca de 100 (cem); e, 
Amazonas - dados não disponíveis. 

A Figura ne 07 mostra as cidades onde situam-se as 
unidades produtoras/beneficiadoras de mogno, ficando evidente que 
em quase toda a faixa de ocorrência da espécie existem indústrias 
madeireiras. Essa situação foi viabilizada devido a malha viária 
existente, que garante o escoamento da produção, conforme citações 
anteriores. 

As estradas são importantes pontos de apoio para que, a 
partir delas, sejam abertas as vias de penetração na floresta, 
visando a extração de toras. A Figura n~ 08, extraída do relatório 
do Greenpeace (1992), demonstra como vem se dando a abertura de 
estradas para a exploração madeireira no Estado do Pará, sendo que 
essa situação se repete em várias partes da zona de distribuição 
do mogno. 

No caso específico do mogno, devido ao alto valor 
econômico da madeira, é economicamente viável a explotação da 
espécie num raio bem grande, que pode chegar até 350 (trezentos e 
cinquenta) km. e em alguns casos a 500 (quinhentos) km. da 
serraria. 

Todas essas ponderações tentam mostrar que a exploraç~o 
do mogno tem sido feita de forma bastante intensa, em grande parte 
da sua faixa de ocorrência. 

Assim, considerando-se as áreas onde n~o é permitida a 
extração de mogno (terras indígenas, unidades de conservação e 
áreas legalmente protegidas), as áreas desmatadas para fins de 
implantaç~o de pastagens e cultivos agrícolas, as áreas onde já 
houve o corte seletivo do mogno, e as áreas que sofreram outras 
formas de antropismo (centros urbanos, reservátórios de 
hidrelétricas, extraç~o mineral, etc.), deduz-se que os estoques 
remanescentes de mogno não são tão grandes quanto se pensa. 

O trabalho de BARROS et alli (1992), faz uma estimativa 
do estoque de mogno na Amazônia brasileira e apresenta como 
principais resultados os seguintes pontos: " (i) o volume médio 
explorável por hectare esperado para a regi~o amazônica é de 
0,4152 m~/ha.~ (li) com vistas a uma taxa de exploraç~o da ordem 
de 500.000 m3/toras/ano, estima-se em 42 (quarenta e dois) anos o 
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tempo mínimo de persistência do atual estoque da espécie; e Ciii) 
sobre um ponto de vista conservador estima-se em 32 (trinta e dois 
anos) o tempo mínimo de persistência dos estoques n 

Sem entrar no mérito da metodologia empregada para 
obtenç~o dos resultados do estudo realizado por BARROS et alli, e 
considerando aceitável a sua estimativa de 32 (trinta e dois) anos 
como o tempo mínimo de persistência dos estoques de mogno, pode-se 
concluir que a espécie está bastante ameaçada, já que trata-se de 
um tempo curtíssimo do ponto de vista da maturaç~o total da 
floresta, assim como sob a ótica do planejamento estratégico das 
indústrias de base madeireira (considerando um horizonte temporal 
de esgotamento de uma matéria prima t~o pequeno>. E a forma 
empírica e predatória como vem sendo feita a exploração florestal, 
sugere que se não forem adotadas medidas urgentes visando a 
conservação da espécie e um aproveitamento mais racional, o mogno 
terá futuro parecido com o do pinheiro do paraná ~Qraucaria 
J.t.:.~1111,:i:~·tif'olia) que teve seus estoques praticamente esgotados, 
restando apenas algumas áreas que foram transformadas em reservas, 
ou mesmo com espécies da própria região amazônica como o pau-rosa 

(1t.1nib,~ ductc e i ) e a v í r-o l a tu iro Ie eur inemen e is ) , 

Prevalece a idéia de se estabelecer medidas e mecanismos 
que efetivamente assegurem os estoques remanescentes de mogno, 
podendo-se adotar com esse objetivo: as unidades de conservação de 
uso direto como áreas demonstrativas da adoção de modelos de 
exploração sustentada, e a imediata implementação do planejamento 
do uso dos recursos naturais, buscando-se a perpetuação da oferta 
dos produtos florestais. 



ANEXO 01 - CARACTERIZAÇXO FITOGEOGR~FICA DA ZONA DE OCORR~NCIA E 
DISTRIBUIÇXO DO MOGNO 

O Domínio Ocidental situa-se no extremo oeste da região 
amazônica, entre os paralelos 4 e 11 (quatro e onze) Sul, 
abrangendo parte das depressões da Amazônia ocidental. Nesse 
ecossistema, há a dominãncia de extensas áreas aplainadas e 
relevos dissecados em interflúvios tabulares. 

Os solos do tipo podzólicos vermelho-amarelo álicos 
predominam ao norte do rio Juruá, enquanto ao sul, os solos s~o 
eutróficos, somados a grandes áreas de cambissolos. 

A rede de drenagem é densa, com enormes planícies 
inundáveis (várzeas) ao longo dos vales dos rios das bacias do 
Juruá e Purus Cas mais importantes), todos muito mendrados e 
serpenteados entre os barrancos. 

Os elevados índices térmicos, caracterizam o clima como 
megatérmico - muito quente - em toda a extensão da área. As médias 
térmicas compensadas, mantém-se altas em qualquer época do ano 
(23° C e 27e C). O mês de outubro é o mais quente, enquanto junho, 
julho e agosto são os de temperatura mais amena, podendo registrar 
até 122 C, devido a invasão do anticiclone polar, comum no 
inverno. 

Os índices pluviométricos são altos, oscilando entre 
1.800 e 3.500 (um mil e oitocentos e três mil e quinhentos) mm. 
anuais, menores a sudeste e crescendo para noroeste. As 
precipitações que atingem o ecossistema ocidental, seguem dois 
regimes bem definidos: o equatorial (norte e oeste), caracterizado 
por chuvas durante o ano todo, sem período seco; e, o tropical, 
que atinge maior parte da área, sendo caracterizado por um período 
chuvoso e um período de estiagem. A época chuvosa, pode ter 
duração de 5 a 8 (cinco a oito) meses, com excedentes hídricos e 
grandes cheias dos rios. A temporada de estiagem, vai do inverno 
até o início da primavera, podendo-se detectar deficits hídricos 
de até 4 (quatro) meses, porém, com elevada umidade relativa do ar 
(entre 80 e 85% (oitenta a oitenta e cinco por cento), de modo 
geral). 

As delimitações naturais desse Domínio são: a leste, 
coincidentes com os limites entre as regiões da Floresta Ombrófila 
Densa e Aberta, próximos ao meridiano 69° U a partir do qual 
aumenta a densidade da rede de drenagem; e a oeste, ultrapassa as 
fronteiras com os países vizinhos Bolívia e Peru, nos quais 
prossegue o domínio ecológico do mogno. 

De acordo com a classificação do Projeto RADAMBRASIL, as 
fitofisionomias onde registraram-se a 9corrência do mogno foram: 
Floresta Densa e Floresta Aberta. 

A Floresta Densa de Terras Baixas Csubdivis~o da 
Floresta Densa), onde constatou-se a presença de mogno, ocorre nas 
superfícies tabulares de interflúvios dissecados em cristas e 



colinas, superfícies onduladas e na formaç'ão Solimões, 
verificando-se a dominância de arenitos sobre argilitos, e solos 
podzólicos vermelho-amarelo com textura argilosa e média, em 
geral. 

Essa subformaç'ão florestal é composta por árvores· de 
grande porte (por vezes com mais de 50 (cinquenta> metros de 
altura), que se sobressaem no estrato arbóreo uniforme, entre 25 e 
30 (vinte e cinco e trinta) metros. Quando apresenta árvores 
emergentes, s'ão representadas pelo matá-matá (Ei~·cfH•fl:' i J er,:.~ odor s ) , 
i taúba (ücate« f;pr,•) e copa !ba (Cap.J.~ i rer s :~·pp), com a 1 turas 
aproximadas de 40 (quarenta) metros. 

As espécies florestais com maior índice de valor de 
importância - IVI,· nessas florestas foram: abiurana (C~uepia sppJ, 
i ngá-x i xi e a (.fng«l ecsur i 1.1sc1.1 I s ) , matá-matá branca (E.''i5ci-,we i J era 
spp), e muiratinga (Olmedia spp). Quando em áreas aplainadas, o 
sotobosque é limpo, com concentração de caranaí ct.eei aocer i um sr,•p) 
e ub í o (i'Jariama 'f:;pp). Algumas essências gregárias, também, podem 
ser observadas na Floresta Densa de Terras Baixas, tais como: a 
ucuúba (lfHt" i st: ics -::,·p,o) e e axu á Of,:1lf.'J:1.!fba spp,} 0~ 

A Floresta Aberta, caracteriza-se por apresentar 
indivíduos de grande porte, bastante dispersos, com frequentes 
agrupamentos de palmeiras, e enormes quantidades de cipós e 
bambus, que envolvem as árvores e cobrem inteiramente o estrato 
inferior. 

Nesse tipo fisionômico, o mogno está associado a 
subformaç~o Florestas Abertas das Terras Baixas. O relevo tem o 
predomínio de cristas e colinas, ocorrendo, também, em áreas 
onduladas. Os solos são geralmente representados pelos podzólicos 
vermelho-amarelo distrófico, com textura argilosa. 

O Domínio Oriental situa-se ao sul da região 
entre os paralelos 3 e lG (três e dezesseis) Sul, e 
quase totalidade das depressões da Amazônia oriental. 

amazônica, 
abrange a 

As rormas de relevo são muito variadas, e, vão desde o 
suave ondulado, forte ondulado, até as formações serranas 
(excluídas por não apresentarem condições de desenvolvimento de 
florestas de grande porte). Em todo esse ecossistema, predominam 
as rochas pré-cambrianas, com terrenos dissecados em colinas e 
interflúvios tabulares. 

A rede de drenagem é caracterizada por uma espessa malha 
de canais bem definidos e encaixados, sendo formada por cursos 
d'água perenes - poucos temporários - das bacias dos rios 
Tocantins, Xingu, Tapajós e Madeira. 

Os solos dominantes s~o os podzólicos vermelho-amarelo e 
os latossolos vermelho-amarelo. O clima é do tipo megatérmico 
muito quente-, com médias compensadas entre 24° C e 27° C. 

Os índices pluviométricos s .. 'ão altos, acima de 2.500 
(dois mil e quinhentos) mm., provocando grandes cheias nos rios e 
excedentes hídricos num período que dura de 5 a 7 (cinco a sete) 
meses, permanecendo do final da primavera até o outono. A época de 

83 Cf. RhDAKBRASIL; (1992). 



estiagem, engloba as estações de inverno à primavera, com duração 
de 3 a 5 (três a cinco) meses. Mesmo durante a estiagem, ocorrem 
grandes chuvas ocasionais de elevada pluviometria. A umidade 
relativa é alta, encontrando-se entre 75 a 90% (setenta e cinco e 
noventa por cento>, sendo que as mais baixas são registradas ao 
sul da área. 

Os limites naturais desse Domínio são; ao norte os 
Planaltos da Bacia Sedimentar da Amazônia, recoberta por Floresta 
Ombrófila Densa das Terras Baixas; ao sul, o Planalto dos Pareeis, 
dominado pelas ~reas de Tensão Ecológica <contato da Floresta 
Ombrófila com as Savanas do Centro Oeste e a Floresta Estacionai 
Semidecidual); a leste, fecha a Depressão do Araguaia que, embora 
muito alterada pelo antropismo, testemunhas remanescentes das 
Savanas e das Florestas Estacionais, podem ainda serem observadas 
em pontos isolados na área antrópica; a sudeste, a Depressão do 
Guaporé, recoberta pela Vegetação de Transição (Savana/Floresta) e 
os Pantanais; a oeste, a fronteira com a Bolívia, onde a faixa de 
ocorrência do mogno continua; e, a noroeste, limita-se com as 
Depressões da Amazônia Ocidental, onde predominam as Florestas das 
Terras Baixas e se inicia o Domínio Ocidental. 

Tal como no Domínio Ocidental, o Domínio Oriental, 
segundo a classificaç~o do Projeto RADAMBRASIL, as fitofisionomias 
onde registrou-se a ocorrência do mogno foram as Florestas Densas 
e Florestas Abertas. 

Nesse Ecossistema Oriental, a Floresta Densa 
caracteriza-se por possuir árvores de grande porte, geralmente com 
gemas foliares desprotegidas, apresentando raras plantas com 
brotos foliares protegidos, e com baixa resist~ncia à seca. Sua 
folhagem é sempre verde, podendo apresentar no dossel dominante 
árvores sem folhas durante alguns dias. 

, 

Segundo informações do lBGE (1992), trata-se de uma 
vegetaç~o clímax que ocorre sempre em áreas com características 
bioclimáticas bem definidas, marcada por um período seco de até 
dois meses e uma temperatura média de 25° C. As árvores possuem 
alturas de 20 a 30 (vinte a trinta) metros, troncos retos e bem 
copados, representando os estratos dominantes e codomínantes, com 
um grande número de madeiras de excelente potencialidade 
comercial. 

Dentro da Floresta Densa, o mogno está associado· à 
subformação Submontana. Nesse tipo fisionômico a composiç~o 
florística é bastante heterogênea, normalmente está associada a 
terrenos do Pré-Cambriano <platôs dissecados, os outeiros, as 
colinas e as baixas cadeias de montanhas> que são recobertos por 
floresta uniforme, composta de árvores grossas, algumas com altura 
superior a 40 (quarenta) metros, sendo frequentes os grupamentos 
de palmeiras em vales abertos e cipós nas encostas. Como espécies 
características ci~a-se os breus (Protium spp), seringueiras 
(i</1:.:.•v,~·.=1 s·pp,I, abiuranas (Ccniep f,;;i ::;ppJ, louros cüc ate» i:rpp.l e 
par apará cJsc sr sna» cop,'.~ is ) , · Os af 1 oramentos s'ão recobertos, 
principalmente pelas espécies: sucuuba-amarela {Himatanthus 
sucaaoe ) , e embiurana (Pou ê er i s -;;pp,}. 

Sobre o relevo dissecado, ocorrem árvores emergentes. 
Nas regiões areníticas e pediplanadas, destacam-se o macucu 
(C'.":lf.ieari,"il. sppi, breu-manga (f'rol'ium rr;r,•pl e a c eat.anhe í r-a 
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(6'1:•rtholl1?ti,~ 1a','fC1::'lsa). Os indivíduos emergentes encontrados em 
diferentes posições especiais desse pol(gono foram~ cedroranas 
(Pouosr t i21 am,r~:{on ic s ) , matá-matás (E-;:u::h4'l1?i l ers odor s ) , angel ins 
<H~il'IJ1'="nolobium iiiPfJ,1, castanheiras (Bertholletia etcce I e s ) , it.aúba 
cücaé e« ~'!if.'P ,1, maçarandubas (/o'ian i J «sr» h1.ib1a·r i ) e mand i oque iras 
( i'lua I ea par,\~iE'n ::i i i;,º ,1 • 

A Floresta Aberta é caracterizada fisionomicamente por 
árvores espaçadas, proporcionando a penetração de luz até o 
estrato inferior e consequentemente permitindo o aparecimento de 
palmeiras, cipós e bambus. 

Dentro da Floresta Aberta, o mogno está associado à 
subformação Submontana. O relevo apresenta formas colinosas e de 
interflúvios tabulares. A formação arbórea, caracteriza-se pela 
presença de cipoal nas encostas e palmeiras nos vales. 

A faciação cipó n~o difere de outras áreas, sendo que o 
sotobosque apresenta-se bem adensado, com a regeneração de 
elementos arbóreos, notadamente os breus (Pratium spp), acapu 
(fJ ,":I. t f:'S i .:.~ :.i"P p ) , ange 1 i n s ( h'y tuen o J ob i um fiiPP ,} , maçar andubas 
(li.~ n i l k ar ,":I. h u/J 1:.:·r·· i ,1 , cup i úb a ({h .. ,1.1,0 i ~-~ g J atrr a ,1 , qu arub a ( (Joc n !:/"E i ,:-,1. 
mf:' 1 i non i i ,1, jut.a í-açu (h'::1menaea "iif..'P ,1 e par apará (.Ja~:arand.:1. 
capa/a), dentre outros. Os cipós com maior (ndice de valor de 
importãncia, foram: escada-de-jaboti, cipó-de-fogo, titica, imbé, 
verôn i ca, etc .. 

As árvores são na maioria das vezes baixas, chegando no 
máximo a 20 (vinte) metros de altura. Os troncos são deformados e, 
em geral,. com cicatrizes ou estrangulamentos provocados pelas 
grossas lianas que os envolvem. 

A faciação com palmeiras revela uma intercalação desses 
indivíduos com elementos arbóreos, formando um dossel superior 
uniforme e contínuo. Entre as espécies arbóreas registra-se o 
predomínio da família Lauraceae, que cedem lugar ao 
jutaí-pororoca, a medida que se caminha do oeste para o leste. Os 
principais elementos dessa família são o louro-abacate ({k:oti?a 
spp) e a itaúba (~:atea sppJ, Outras madeiras bem representadas 
nessa faciação são: jacareúba (C~Japh~Ilum brasiliense), guaríuba 
cü it i c t cs 1.;-pp,I, cumaru · (Oipt1..=.·ri:~· odor s ts ) , breu-manga (Pr oé i ca« 
:'ip1-;..,1 e mand f oque í r-as (Q-1.1,~1(=1.a p,:.~r.,.~e.·n-::ii$,}, Dentre as palmeiras 
pode-se destacar o patauá (012·noc.'":l.n:•1.is bataua,}, pax i úba (S'ocr,"il.tet:1. 
f.-1h i l oaot: i ,'l ,1 , aç aí (Eu t erpiE''iii o I i?r.~ce,"::J.e) , i n aj á Ofa.g i n1 i 1 isn« spp} , 
tucum'ã (l'-1i5t-roc.:1.ryum ,;;;egrf,.'g,:1.t1.1m}, bacaba tüenoc sr vu e bl:4C.~b,"i1.,} e 
babaçu (D'rb i an f ,:~ f;pp,} , 

O sotobosque é bastante adensado, 
famílias Lauraceae, Vochysiaceae, Burseraceae, 
Palmaceae, intercalando-se com arbustos de 
Pipiraceae, Marantaceae, dentre outros. 

com espécies das 
além de diversas 

Melastomataceae, 



ANEXO 02 - UNIDADES DE CONSERVAÇXO NA ZONA DE OCORR~NCIA DO MOGNO 

1. Unidades de Conservação de Uso Direto dos Recursos: 

1.1. Florestas Nacionais/Florestas Estaduais 

Acre 

01. F.N. Macauã 
02. F.E. Antimari 

Sub-total 

Amazonas 

01. F.N. Mapiá-Inauini 
02. F.N. Purus 

Sub-total 

Rondônia 

01. F.N. Bom Futuro 
. , 02. F.N . Jamari <'- 

03. F.E. S'ão Domingos 
04. F.E. Rio Mequéns 

~ 05. F.E. Rio Roosevelt 
06. F.E. Rio Machado 
07. F.E. Rio Abun'ã 
08. F.E. Rio Madeira <A) 
09. F.E. Rio Madeira (B) 
10. F.E. Rio Vermelho <A> 
11. F.E. Rio Vermelho <B> 
12. F.E. Rio Vermelho (C} 
13. F.E. Rio Vermelho (0) 

Sub-total 

Pará 

Superf'ície Cha) 

173.475 
GG.168 

239.643 

Superf'ície Cha) 

311.000 
256.000 

567.000 

Superfície Cha) 

280.000 
225.000 
267.375 
425.844 
27.8GO 

175.781 
62.219 
63.813 
30.000 
38.688 

152.000 
20.215 

137.843 

1.906~638 

Superfície Cha) 

01. F.N. Tapirapé-Aquiri 
02. F.N. Tapajós * Considerou-se apenas 30X da superfície (área total: ó31.310 ha.>. 

190.000 
189.390 •• 

TOTAL FLORESTAS NACIONAIS/ESTADUAlS. 3.092.&71 



1.2. Reservas Extrativistas (Federais e Estaduais) 

Acre Superfície Cha) 

01. R.E. Chico Mendes 
02. R.E. Alto Juruá 

970.570 
506 .186 

Sub-tot.al 1. 47& .756 

Rondônia Superfície Cha) 

01. R.E. Rio Ouro Preto 
02. R.E. Rio Pacaás Novos 
03. R.E. Laranjeiras 
04. R.E. Rio Preto/Jacundá 

TOTAL RESERVAS EXTRATIVISTAS 

204.583 
353.290 
30.688 

1.055.000 

1.G43.5G1 

3.120.317 

Sub-total 

1.3. ireas de Proteção Ambiental 

Rondônia Superfície Cha> 

O 1. A. P . A Cun i 'ã 
02. A.P.A. Rio Madeira 

100.000 
G.741 

Sub-total 10&.741 

Pará Superfície (ha) 

01. A.P.A. Federal Igarapé Gelado 21.GOO 

TOTAL ~REAS DE PROTEÇXO AMBIENTAL 128.341 

TOTAL GERAL o.e. DE uso DIRETO 6.341.329 

2. Unidades de Conservação de Uso Indireto dos Recursos 

2.1. Parques Nacionais/Estaduais 

Acre Superfície Cha) 

01. P.N. Serra do Divisor G0.5.000 



r,;:.-.-. 

Rondônia 

" . 01. P.N. Pacaás Novos 
02. P.E. Guajará Mirim 
03. P.E. Serra dos Pareeis 
04. P.E. Corumbiara 
05. P.E. Candeias 

Sub-total 

TOTAL PARQUES NACIONAIS/ESTADUAIS 

2.2. Reservas Biológicas <Federais e Estaduais) 

Pará 

01. R.B. Tapirapé 

Rondônia 

01. R.B. Guaporá 
02. R.B. Jaru 
03. R.B. Traçadal 
04. R.B. Rio Ouro Preto 

Sub-total 

TOTAL RESERVAS BIOLóGICAS 

2.3. Estaçees Ecológicas 

Acre 

01. E.E. Rio Acre 

Rondônia 

01. E.E. Serra dos Três lrm~os 
02. E.E. Samuel 

Sub-total 

TOTAL ESTAÇaES ECOL6GICAS 

TOTAL GERAL U.C. USO INDIRETO 

TOTAL GERAL U.C. USO DIRETO+ USO INDIRETO 

,._~,: • .~ l••-,~,, ,]..._,,•, • •~ ~; p•• ~11'!ii,. , ,,,,i,;:,Jv,~ ,'ili1"ll ,, 
1 

Superfície Cha) 

756.801 
258.813 
38.950 

585.031 
8.985 

1. 649. 580 

2.254.580 

Superfície Cha> 

103.000 

Superfície Cha) 

600.000 
2&8.150 
22.540 
46.438 

937 .128 

1.040.128 

Superfície (ha) 

77.500 

Superfície Cha) 

99.813 
20.865 

120.678 

198.178 

3.492.880 

9.834.215 
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Figura nQ 01 - Distribuição do Mogno na América do Sul, segundo Lamb. (1966). 
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Figura nQ 02 - Área de Ocorrência Natural do Mogno, segundo Barros et alli (1992). 
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ESTRADAS MADEIREIRAS 
DO ESTADO DO PARA 

_LOCALIZAÇÃO 

- RODOVIAS 
.•:•:•. INDÚSTRIAS 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 Impar, 13 Angelim. 

Figura nQ 08 Estradas Madeireiras do Estado do Pará. 

* Observação: Ilustração extraída do Trabalho do Greenpeace (1992). 


