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IHGIOES NADE(REIRAS USOS DO SOLO PREDOMINANTES APOS EXPLORAÇAO MADEIREIRA 

DECADA 60 OECADA 70 DECAOA 80 início anos 90 

TA!LANDlA(ROD. PA- 150} - 19 B9f EFY0BJA AGROPECUARl(l AGROPECUARIA . 

PM;;:AGOMINAS (ROD. BR<H 6) - AGROPECUARIA AG ROP /1 NTE NSf nc, AGRO P /1 NTENSI flC. - 
SUC1ESTE PARA AGROPECUARIA AGROPECUARIA · AGROPECUARIA ? 

•••• a 

f.Al:X:O AMAZONAS 1 NTENSlfiCAÇAO INTENSlflCAÇAO 1 NTENSI FICAÇAO J NTENSI FICAÇAO 
,,.: ·' . ' . '' 

YARZEA INTENSIFICAÇAO INTENSIFIÇAÇAO. 1 NTENSI FICAÇAO 1NTENS1f1CAÇA0 
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EXTRAÇÃO O( POUCAS ESPÉCl(S EXTRAÇIO O( M!JITAS ESP{CIES EXTRAÇÃO OE POUCAS ESPÉCIE~ (XTRAÇÂO oe MUITAS ESPf:Cl(f 
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CARACTERISTJCAS 
DA EXTRACAO 

N! especies extroiãos 5-15 > 100 1-3 40-60 
Volume extraído (m3 /ha) 10-20 30-60 . 

2-5 50-100 
Aberturo do dessel (%) 5-lO 40-60 5-10 40-60 
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• DIVULGAÇAO DAS INFORMAÇOES DISPONIVEIS SOBRE MANEJO 
FLORESTAL 

_ Não existe tradição de aplicação de manejo para produção de 
madeira na Amazônia 

- EXistem cerca de 2.000 serrarias no Pará e nenhum serviço de 
extensão rtorestat. 

- instem benefícios a curto prazo em manejar a floresta 

- llo Suriname houve redução nos custos da extração em 20:g 
(De Graat. 19&&). 

. ; ·_..~'.~ ~ pa_i~gominas na 'extração tradicional eram esquecidas 
· · em média 2 árvores (8 m3) derrubadàs na floresta devido a falta 
de planejamento (Projeto Madeir~_-IMAZON~ inédito} 



IMAZON PROJETO MADEIRA 
.•. •... ,.. 

FASE 1 - CARACTERIZAÇAO DAS ATIVIDADES DE EXTRAÇAO E INDUSTRIAS MADEIREIRAS NA AMAZONIA ORJENTAL 

VÁRZEA: extroçõo seletivo de poucos 
espécies, difícil acesso {p. e>::. Anajó 
Ana Cristina f' Barros et ol"(versõo 
preliminar o ser submetida o Fores1 
Etolo9y ond Monogement}. 

[~~~ - ÁR[;\S DE EXTRAÇÃO 

VARZEA: extração de verias espéciea 
focil ecessc {E. g. Currolinho) Ana 
Cristino F. Barros et oi (venóo pr•· 

!~i~f'r~~=;~~=.:~::"::1 liminor a ser submetido o Forest f&O 
'f- Jogy ond Monogement). 

TERRA FIRME: u1roçÔQ de vcrics espécies; 
cnt ÍQOS estrados of iciois {Rod. Belém· Bro• 
sílio} Adalberto Veríssimo et o~ 19921 Foretf 
Ecology ond Monogement 55: )69· 183. 

TERRA FIRME: extrccõo ielefivo de pouco 
espécies, novos es1rodos oticiois (PA-100) 
Chris1opt\er Uht et oi 1991. Forest Ecolo<JY 
ond Monogement 46: 243-273. 

( 
~ \ 0-j-f,~•' 1 1 

TERRA FIRME: extrcçõo de umo e~pécie de 
elto valor, sem estrados oficiais (Xingú e 
região sul do Porá) Adalberto Verissimo et 
011 subme1iôo o fores1 Eco!ogy and Mona 
gement 
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o REDUÇAO DOS DESMAT AMENTOS 

-Não estabelecer novos projetos colonização em areas florestais 

-Incentivar USJ.)S. sustentáveis do solo em áreas desmatadas 

- agrosíívícuítura e agroindústrias (leste paraense) 

- renovação de pastagens degradadas ao invés de conversão 
de novas nore-stas. em pastagens (Paragominas-PA) 

o DEFIHIÇAO DOS USOS E PROPRIEDADE DA. TERRA 
- 

- Zoneamênto florestal 

- Definir áreas onde poderia ser permitido explorar 
madeira . 

Ex: Análise preliminar revela que em apenas 45% do estado 
do Pará poderia ser permitido exploração madeireira (Projeto 
Madeira-IMAZOR, lr,\édito); · 

- Regulamentação da propriedade da terra 



TEW'O: ANO O (mola •Ír~ern} 

MANEJO FLOR~STAI,,. 

itMPO: #10 O (melo •irçern} 

u:;iPO: ANO l (primeirca.r.pioroçã·J) TEMPO: ANO 10 (segunda exploroçõo) TEMPO: ANO 20 (terceira exploroçõol TEMPO: ANO 30 (flores lo deg<odado ccn p()lalS 
e~es comeitiois) 

TEMPO: ANO í. (primeiro desbaste) TEMPO: ANO 20 (sl)IJUlidO llesbas le) TEMPO: ANO 30 (seoundo ulroçõo pkvlajodo) 



~ ADEQUAÇ •. ·\O DA J..EGISLAÇAO FLORESTAL 

-Lei n2 441/ ô9 que trata do manejo florestal 

Aplicação do manejo dê acordo com consumo das serrarias: 

> 12_000 mJ de tora/ano 
y= , 

< 12 .ooo m3 de tora/ano - 
Pode ter manejo próprio ou 
Comprar cotas de reposição florestal -- - •• 

- Problemas: 

2 OS das serrarias em Parag. 
~- 4 . 

Custo manejo * 
· US$ 5.0 ml de tora 

- ô0% das serrarias em Parag 

e 

Valor das cotas 
· US$ 1.5 mJ de tora - ••• 

- Modificação da lei 

í- valor das cotas deve ser pelo menos equivalente ao custo do manejo 

íí- diminuir limite de obrigatoriedade do manejo próprio 

* Barreto <1t alli, anais des~ congresso 
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COHCLUSAO: 

Já ezíste conhecimento disponível que permito estabelecer a ordem de 
grandeza da produção e dos eretos de corte para que a exploração madeireira 
soja sustentável em ttorestas tropicais. 

Não existem estímulos econômicos, políticos e técnicos para a adoção destes 
modelos em larga escala. 

E' necessário: 

-detínír as áreas adequadas para a exploração através de um zoneamento 
rícrestat: 

-deünír o cuidado e posse da terra; 

-dívaígar os conhecimentos ezístontes sobre manejo aos responsáveis pelo 
manejo através de serviços de extensão florestal; 

-aumentar o capital gerado pela exploração através da redução dos 
dísperdícíos da exploração e do processamento da madeira; 

-medírícar a legislação quedes .stímuía a adoção do manejo, como por 
exemplo as leis ns 4.41/ô9, que trata da aplicação do manejo e a lei n~ 4.504 
de 1964. Art, 47. e 4ô que trata do Imposto Territorial Rural. 


