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RESUMO 

A indústria madeireira brasileira é muito dinâmica. Durante os 
últimos vinte anos a Amazônia ürtentalpessou de região madeireira 
secuncérte a principal centro de processamento de madeira do BrasiJ. Isso 
ocorreu devido ao dec1ín1o dos estoques madeireiros do suJ do País, aliado ao 
desenvolvimento de um bom sistema de transporte, energia e comunicações 
na Amazônia Oriental. 

Nós estudamos a estrutura e a sconomt a da indústria madeireira ao 
longo de ume extensão de 340 km da rodovia Belém- Brasília, na Amazônia 
Oriental. Das 238 serrarias presentes na região de estudo no final de 1989, 
79% haviam sido instaladas na década de 80. Noventa e sete por cento dos 
proprietários de serrertes não são de Amezôrue. A metorie ( 63% ) ues 
empresas meoetrstres estavam verticalmente tnteqredas. .etuendo ne 
exploração e no processamento da medetra · < ' · · 

As empresas madeireiras obtem altos lucros. Uma serrerie típica 
com uma serre de fita produz ern média 4.300 m3 de medeíre serrede por ano 
a partir de 9.200 m3 de madeira em tom. O valor estimado dessa produção 
é de US$6 70.600 ou US$156/m3. O custo de produção é de US$1 16/m3. 
dando um lucro enuet de US$170.000. Para as emprees que participam da 
explorecêo e processernento, o lucro enuet esttmedc é de US$217.000 
( margem de lucro =32%) ou-US$900- para cada hectare explorado. 

Uma média de seis árvores forem extreíoes por hectare durante a 
explorecão ( n= 3 êrees de estudo) e o volume axtrafrín foi em média 36 
m3/ha. Os danos na floresta durante a exploreçêo são significativos. Vinte 
e sete árvores 1 1 O cm DAP toram severamente r'enif í cedas pera cada árvore 
extraída. Esse dano ocorreu na abertura de epruxtmeuernente -tom de estrada 
medeí reire e 600rn2 do dosssl por cada árvore ex .raí da. A abertura de copa 
favorece a presença de cipós e aumenta os posstb'Itdedes de ocorrência do 
rogo nesses florestas exp 1 ora das. 

O rnenejo üorestel é tecnícernente viêvel, rr.es não é etret ivo em 
lermos econôrní cos. A regeneração netural é aounoente nos áraes exploradas 
com ume esttrnat íve de 4.300 plêntules e brotos de sspêcíes econômicas por 
hectere. O estoque de árvores de espécies sconõmtcss de nos forma e 
tamanhn é significativo: 16 árvoras 2: 30 .cm DAP /h .:1. Esse estoque residual 
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pouerta ser menejeuo atreves do corte cJe ctpõs e enaternento das árvores, 
sem vetor econômico, que ficam próximas das árvores de uso madeireiro. a 
um custo estimado de US$180/ha. Embora esses treternentos resultem no 
aumento da taxa de crescimento, o retorno projetado dos investimentos do 
manejo ainda é baixo. Mesmo assim, constderendo os altos lucros do setor 
madeireiro, as margens de lucro permaneceriam bem acima de 20% se o 
manejo fosse obrigatório por lei. : · · 

AtuE11mente o meter impedimento ao manejo florestal ne Amazônia 
Oriental é o baixo valor do recurso madeireiro. Os pecuaristas, que 
controlam a maioria das terras cobertas com florestas, vendem o direito de 
exploração pera os medetretros a preços baixos - US$ 50 a US$150/ he - 
Depois que as equipes madeireiras extraem a madeira, esses pecuaristas 
ficam com trechos de floresta extremamente nentttcecos.' Com uma 
exploração cuidadosa e medidas de manejo, poderiam ser feitas explorações 
num período de rotação de 30-40 anos, e a integridade da floresta poderia . . 
ser mantida. os pecuaristas, que controlam o recurso florestal. tem o poder 
de garantir o seu uso de maneira sustentável. Eles poderiam fazer isso 
supervisionando as operações de exploração em suas terras para reduzir os 
danos e eumenter o preço de suas medeíres utilizando essa qenhu.etítcínnal 
pern financiar operações si1 vi culturais simples. · 

Palavras Chaves: atividade madeireira, manejo, regeneração, serraria, 
Amazônia. 



ABSTRACT. 
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The Brezü i an wood i ndust_ry is. ht gh1 y mobi 1 e. · nver the pest t wenty 
years the eastern Amezon developed from a logging backweter to the 
principal nerdwood processing center in Brazil. .This ocurred because of a 
decline tn herdwocd stocks ín lhe south of Brazil couplsd with the 
deve 1 opment of gooct trensport -, energy, :a.n~ .comunt cet i ons .sys tems i n 
eastern Amazon1a. . :: ..... , 1· • s --, • -·) 

We studied the structure end economy of the wood industry alonga 
340 km stretch of Belém- Bre~ília Highway tn aestern Amezonía. Of the 236 
sewmtlls present in this study region tn late 1989, 79% were installed tn 
lhe 1980' s. Nt nety- seven percent of the mi 11 owners cerne f rom outsí de · 
Amazonia. Most ( 63%) of the.m.t11,estab1ishments.were.vertically , 
integro ted, engegi ~g, i.n. noth ( q~~st D'.(i 1 ):.p(pc~§~1ng end _f orest Joggtng. 

' , ' • ' ~ ' • ' I ' 

. , 
Logging establishments realize suostenttel profits. A typical 

sewmül with one nenosew produces, onevereqe, 4.300 m3 or ·SflY'(nWOOd/ yr 
from 9.2oorn3 or roundwood. Tt1e velua ortms sawn nroductton 1s esttmeteu 
$670,800 or $156/m3 . Producti on costs ar-e $116/m3 gi vi ng en ennue 1 mi 11 
profH of $170,000. For rtrms engaged in br th l ogging end processing 
ecttvtttes. ennuei nroríts were asttmeted at $217,000 { prortt margin = 
32%) or $900/ hectare logged. 

1 

_ - -- . __ --- . - - An average of stx trees were hervested/he in logging operattons - 
( n:: 3 sludy erees ) end the volume yield evereqed 38m3/ha. üemaqes to 
the f orest during loggi ng are si gnifi cent. Twenty-seven trees 1 1 O cm dbh 
are ssverelu derneqsd for eech tree hervasted. This damage occurs tn ths 
opening of epproxtmetetqaom of Jogging roed end 600 m2 of cenopu per tree 
hervsst e d. Vi nes are f avored by U res e o pen conctt i ons end f orest f ires are 
possib1 e. 

' 

Forest meneqernent ts tecnniceuu reestbla but economtcallu 
unattracttve. NaturnJ regenernt1on is ebunnant on logged sites: 4,300 
seedlings end seplinqs of econorntc species were reqistered per hectare. 
Stocldng of lerqer trees of economtc spectes with good rorm is elso 
eceuueta 16 tress/ha z 30 cm dbh. Thls resí dual stock could be f evored by 
vine cutling end refinernent tmnmnqs et en estimated cost of $180/ha. 
Altl!ougli lhese treetments result tn íncreased qrowtn rates, the projected 
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return on management investments 1s low. Nonetheless, given the robust 
prortts tn tna wood sector. oront merqtns would rementn well enovs 20% 
if meneqernent were mendeted by lew, · 

Al preeent lhe biggee.l impediment to f oreet management ín the 
eastern Amezon is the undervaluing of the timber resource. · Ranchers, wno 
own most f orest lend, sell harvest ríqhts to loggers et low prices --$50- 
$150/ha. After logging tsems extract the ttmber, the sarne rencners are 
left with badly damaged forest trects, Wit11 cererui extrectíon end 
meneqemsnt procedures, nervests could be accornpltshed on a 30 to 40 year 
rotetíon and forest integrity could be meíntetned .. Renchars, tnsorer as they 
control the f orest resource , neve the power to guanmtee i ts wise use. They 
could do this by supervístnq hervest operetíons on theír Iends to reduce 
damaged enc by reisínq ths arice or their timber end using thts eddttionel 
revenue to f i nane e si mp le si 1 vi cultura 1 operati ons. 

Key words: logging, forest menaqernent. sewrntll, regeneration, Amezoníe 
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INTRODUÇAO' 

Por mais de três séculos a atividade madeireira esteve restrita as 
florestas de várzea ao longo dos-principais rios da Amazônia (Rankín 1985). _ 
Mas com a construção de estradas estratégicas de acesso na 'Amazônia e o · 
esgotomento dos estoques madeireiros no sul do Brasil a exploração · 
madeireira tornou-se uma atividade de grande ímportáncte na região. Por 
exemplo, no período de 1976 a 1956, a produção total de madeira em tora 
dos Estados do sul do Brnsi1 diminuiu de 15 mil hões de m3 para. 7.9 milhões 
de m3 ( ou seja de 47% para 17% de produção total de madeira· do Brasn - 
IBGE 1966 ). purente o mesmo perouo, a produção de madeire em tom na 
rer,Hfo Norte aumentou de 6,7 pare 24,6 rnühões de m3 { 54% do total do 
Brasil ). Ao mesmo tempo, a exei stêo antecipada dos estoques de madeiras . 
na As!e, responsável pela oferta d:1 maior parte da madeira no mercado 
internacional ( Nectoux e kurode 1 969; Bee 1990 ), poderá proporcionar a 
abertura de novos mercados para is madeiras da Amazônte. O Brasil, que 
possui quase um terço das flor-estas tropicais do mundo, ssté na posição de 
dominar o comércio de madeiras tropicais no século vinte e um. 

A maioria ( ti7%) da prouucêo de madeira em tora na região Norte do 
sresn ocorre no Estado do Par~ ( IBGE. 1966 ). O Pará é um local favorável 
pera "explosão" da atividade n1Bdeireira por ter um razoável sistema de 
transportes, comunicações e abrigar um grande contigente de mên-de-ubre 

- d e mi g nm te s. -- - - - - -- - - -- - - - - - - 

A expansão da índústte madeireira na Arnazônia Ori ental alterou 
significativamente ti mene ire de se evetíer economicamente a floresta . 
Durante os anos 60 e 70 as áreas de floresta nessa região eram consideradas 
de betxo valor. Os especuladores e colonos derrubavam a floresta o mais 
rapidamente possível numa corrida pera reivhdkar maiores áreas de terra 
( Hecht, e t a 1, 1988; Browder, 1988 ). Os proc 3d i mentos para obtenção 1 eqa 1 
de terre eepecíf tcevern que e única maneira d s conseguir o título da terrena 
Amazônia era etrevôs de nesmetamantos. So'J essas condições a floresta 
em vista como um obstáculo para a "ltrnpeza' da êrse e obtenção do título. 
Atualmente, com o surgimento da indústria rr adatraira na Amazônic1, a 
floresta tem um valor econômico. Em nenhu n outro lugar da Amazônia esse 
senso de valor é mais evidente que ne regHfo de Peraqomtnes onde centenas 
de serrertes trebelhern dia e noite processenío as riquezas da região. 
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Nesse trabalho iremos prtmetro cerectsrtzer a estrutura e a economia 
da 1 ndüstrt a medereí re da reg1 ão de Parngomi nas na Amazônt a Orienta 1. 
Iremos então considerar os impactos da indústria madeireira sobre os seres 
humanos e a floresta. Finalmente, iremos combinar as nossas informações 
economícee, biológicas e sociais pare evelíer os impedimentos e as 
perspectivas para um manejo sustentável da floresta pare produção de 
madeira na Amazônia Orienta 1. : · · - · · · ' : · '":: :l _:: : ·' 

: ,- 1 ~ 

A RE6 I AO DE ESTUDO 
! ·- 

Na Amazônia Oriental a distribuição espacial da industria madeireira 
é determinada em grande parte pele localização das principais rodovias. Nós 
estudemos uma extensão de 340 km da rodovia Be 1 em-Bres Il ia no 1 este do 
Estado do Pará ( Figurn 1). As empresas madeireiras estão localizadas em 
ctdenes e vilas ao longo dessa rodovia com uma maior concentração na 
cidade de Paragominas. 

A vepetecêo desse regi ão é de f1 o resta perenef ó 1 i e úmi de com uma 
altura de copa de 25·-40 me uma biomassa acima da superfície de 
eproxtmecemente 300 t/ha ( Buschbecher, Uhl &. Serrão 1988 ). O relevo é 
suavemente ondulado e os solos são predominantemente oxisso1os e 
ultissolos. A pluviosidade é sazonal, totalizando cerca de 2.000 mm/ano. A 
exploração florestal ocorre nos seles meses da estação seca que vai de 
Junlio a üezembro. Devido ao papel central de Parngomtnas na economte da 
região, vamos nos referir a área de estudo como a "região de PE:1rngominas~ _ e 

ao 1 ongo desse treco 1 no. 

Quando a rodovia Belén1-Brosília foi planejada cruzando e região de 
Peraqornines no início dos anos 60, a árse ere esparsamente povoada, mas no 
final daquela década um enorme experimento de uso da terra estava 
acontecendo --EJ f1 o resta estava sendo substituí de por pastagens. Os 
resultados íntctets desse experimento eram promissores mas após de seis 
anos do plantio a maioria das pastagens estavam em péssimas condições. No 
ttnal dei década de 70 a pecuária em Pereqcmines enfrentou severas 
restrições econômicas e ecológicas. Pôra agravar B situação as linhas de 
crédito atrativas inicialmente disponíveis foram retiradas a medida que 
aprofundava a cri se econômí ca no Bresí 1. Foi ainda nos anos 70 que a 
indústria madeireira começou a se instalar nesta região. 



No mícto dos anos 70 apenas poucas espáctes ele alto valor econôm1co 
eram extraídas e os tmpectos na floresta eram reduzidos 1. Atuelmente, 
vinte· enos rneis tarde, em Peregormnas, mais de cem espêctes.de árvores 
são extraídas: tratores de esteira abrem largos caminhos através da 
floresta e arrastam estores até os pêttos.que.servem como êree de 
ermezenemento pare .cerreqer e. transportar; as toras até .es serrarias. 
Essa exploração mais intensiva de madeira altera de modo significativo a 
cobertura florestal como pode ser verificado pelas recentes imagens de 
seteute. As áreas exploradas detxem uma marca característica de pontos 
brancos (os pêt1os) envoltos em tons ctnza claro ( dossel da floresta 
fragmentado) em contraste com o cinza uniforme característico de floresta 
com o dosssl fechado ( Figurn 2 ). Em duas décadas as cerecterísttces de 
at1vidade madeireira mudaram drasticamente: a industria madeireira é agora 
un.a força econômica dominante na região e a atividade medetreíra é 
intensiva e potencialmente destrutiva. 

METODOLOGIA 

A_ Carocterí sli cas e Economi o da tndüstrta nenetreíra 
~ 

rtepeemos a localização de todas as indústrias madeireiras na região 
de estudo, definida pela extensão de 340 km da rodovia Be1ém-Brnsí1ia, 
entre Santa Maria do Pará no norte e lttnqe ao sul ( Figura 1), Entrevistarnos 
190 das 236 indústrias existentes na região para determinar: 1 ) a história 
da empresa (ano de estebetectmento. origem da indústria e do proprietário. 
atividade anterior do proprietário, .. .); 2) a produtividade da indústria 

- . ( m3 de madeira processeoe pormês, porcenteqem da tom trenstormade em 
madeira serrada, processamento secundário da madeire, . ..); 3) fornecimento 
da matéria prime ( proprietário da área florestal. envolvimento na atividade 
de exploração, distêncíe entre a indústria e as êreas de exploração); 
4) tipos ríe produtos serrados produzidos ( pranches tamanho padrão, 
molduras, assoalho, .J; e 5) investimentos da indústria ( maquinário, infra 
estrutura, equstcão de terra, .. .). 

1 ) Esse tipo de explorsçâo madeireira altamente seletiva e não-mecanizada, é típico das novas 
frontei ras dJ ArnJzcinia foi ceractertzade por Uh1 et al ( 1991) para a região 80 longo da rodovia 
Pará 1 5 O, a 200 km a oeste de Pareqomi nas. Os madeireiros abrem m-:rnua1 mente carnt nhos 
estreitos n-1 floresta até os árvores escolhídee, seguindo o caminho de menor resistência. As toras 
são coloc(;da.3 menuelmente nos camtnhões e transportadas para pequenas serrarias onde sâo 
p recessadas. 

• 

•• 
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Realizemos também entrevistas mais detaltrndas sobre os custos e as 
receitas obtidas no processo de exploração e processamento da madeira. As 
entrevistes torem feitas com cinco equipes de exploração autônoma e 33 
índústrtes madeireiras na cidade de Pereqomtnes ( 21 serrarias com uma 
serra de file, seis serrarias com duas serres de fites e seis laminadoras). 
Nesse caso, e escolha dos madeireiros a serem entrevistados foi dirigida 
para os empresértos que se mostraram mais-receptivos durante a aplicação 
do questionário geral. 

B. lmpoctos Sociais da Indústria Madeireira·_ 

Nós conduzimos entrevistas nas residências de 112 treoelhedores da 
indústria madeireira no bairro operário da cidade de Paragominas. Os 
entrevistados foram escolhidos aleatoriamente e as entrevistas tratavam 
da: 1 ) história ( idade, escolaridade, origem, trebeho anterior/ número de 
miqrecêes antes de chegar a Peraqomtnas, motive para ter migrado, .. J; 
2 ) vide f emíuer ( tamanho da familia, força de trabalho tamütar, gastos 
f emüteres ); e 3 ) trabalho ( função na tndústrie, selêrto, número de' 
empresas onde já trebe 1 nou, etc). · · · , · " - ·· : ' ' . n:· · : 

~ 1 - , / • ' 
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e. Impactos da Indústria Madeireira na F1oresta 

t. O rendimento da exptcrecãa e os danos causauos 

' 

Nós estudamos e exploração florestal' em termos de produção, dos 
danos ceusedos pela exploração, e as carne-terísticc1s-dt1 floresta. - - -- -- -- - 
remanescente em três áreas de exploração ao longo da rodovia Belém 
BrnsíJia ( Figura I). Após um levantamento geral de cada êree, __ 
setsctonemos uma área representativa e mapeemos todas as estrades de 
exploração. Ao longo dessas estradas madeireiras, identificamos todas as 
árvores extraí das e estimamos seu vo 1 ume multi p 1 i e ando o comprimento do 
tronco pela área basal média { obtida pela medida do diâmetro sem casca na 
base e ne ponta de cada tora ). As árvores cortadas mas não extraídas por 
apresentarem defeitos foram também mapeadas e meríldas. Os danos 
ceusedos durante a exploração forom evelíedos através de 60 ou mais 
parcelas eleatórtes de 1 Orn >{ 30m em cada êree de estudo. Todos as árvores 
existentes nessas parceles com DAP 11 O cm foram identificadas, os 
diâmetros foram medidos e foi feito uma classificação conforme o tipo de 
dano. Também foi celculedo o volume sem casca, de toda as árvores, usando 
equações genéricas de volume ( suve e Araújo, 1984 ., Silva et el., 1984) 

- j 
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As aberturas ele copa causadas pela exploração madeireira foram 
evaueoe em seis a oito transectos, espaçados em intervalos regulares nos 
trechos exploredos e não-explorados de cada área de estudo. A cobertura da 
copa foi clesstttcede como presente ou ausente, a intervalos de 2 m ao longo 
de cede trensecto, olhando para a ponta de uma vareta apontada pera cima. A 
diferença da cobertura de copa entre as áreas exploradas e· não exploradas foi 
atribuída a exploração madereíre. : .-- ,,. ·,,·· .. >: 

z. Estoques de espécies econômicas remanescentes na 
floresta apús a exptoração. e , - , = · ' ·-· -.- · 

Para avaliar o estoque de árvores de valor econômico existentes nas 
áreas de estudo após a exploração, identificamos e medimos o diâmetro de .. 
todas es árvores 1 30cm DAP em dois trensectos de 20m X .1.000m em cada 
urna das três áreas de estudo. As espécies encontreoes nesses transectos 
foram classificadas em três grupos queutatívoat ) espécies com valor - . 
económico atual ( aceitas pelas .serrertes de.reutêo ); 2 ) espécies com vetor 
potencial ( madeiras Que podem ser usadas na . .construção civil mas uua ainda 
não estão sendo serradas); 3} espécies sem uso conhecido e com pouces ».«. 
perspectivas de uso futuro. A qualidade de todos tndívtduos nos dois 
primeiros grupos foi eveuede considerendo o forrnato e o comprimento do 
tusto, defeitos dos fuste, f,ormação da copa e presença de cipós. 

3. CoracterísUcos da regeneração nas florestas 
remanescentes após a exploração 

' 

Nós fizemos um levantemente gerol do estoque de plôntules em dez 
parceles de 5m X 5m plotadas em intervalo de.200 m ao longo de dois 
transectos em cada éree de estudo. ldentütcernos e determinamos a altura 
de todos os indivíduos nessas parcelas. Alérn disso, caracterizamos tembêm 
a regenen'lção nos trechos de fl oi-esta mais aí atados pa 1 e exploração 
madeireira --as estradas de exniorecão e aberturas de uossel+- e 
comparemos com as manchas de noreste não afetadas pela exploração 
mecetreíra. Esse levantamento mais detalhado foi. retto.nume parte da área 
1 que.hevio sido explorede hã dois anos. Cinco parcelas, de 6m )( 15m cada; 
foram tnsteledes em intervalos de 100m eoionqo de ceda uma das duas 
estradas de exploração. Parcelas adicionais, ternbêm de 6m X 15rn, foram 
estebelecidas nas abertures da exploreção em trechos de floresta fechada na· 
proximídade das percales da estrada, Nessas parcelas identificamos e 
rnedímos a etture de tones as árvores 2 1 m óe altura de espécies de valor 
rnadeire1ro na regi5o. Nas parceles menores ( 1 m X 15m) foram levantadas 
tones os plantes meteres de 1 rn de altura, inclusive erbustus e cipós. 

• 
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RESULTADOS E D l 5CUS5A0 

A. Estrutura e Economia da Indústria Madeireiro 
. '' 

L Corocterísticos do Indústria Madeireiro· ·· · ·:·:· · 

Das 238 indústrias madeireiras em funcionamento na região de estudo 
no final de t 989, 79% haviam sido instaladas nos anos 60 e o restante 
durante os anos 70 ( Figura se ). Durante essas duas décadas apenas 11 
serra ri as t1avi em encerrado suas atividades. No i nt cio dos anos 90 novas 
serreríes continuavam sendo instaladas na região. 

A maioria ( 75%) das indústrias madeireiras não foram transferidas 
de outras regões, mas, ao contrário, essas indústrias foram instaladas 
origina1mente em Paraqcmines ( Figura 3b ). As indústrias restantes que 
vieram trenst ertdas, em sua maioria laminadoras, e inda mantém parte dos 
negóc1os com madeira nas suas regiões de origem - Sul e Sudeste do Brasil .. 

Somente 3% dos proprietários das indústrias madeireiras são da 
Arnezônie: a metade é do Esptrttn Santo ( um qrends centro madeireiro na 
década de 60 e 70 ), e os demais são de outros estados do Sul, Sudeste e 
Nordeste do Brestl. A maioria desses proprietários já havia se envolvido 
com o setor madeireiro - 40% como dono de serrarias e outros 40% como 
exploradores, transportadores, e empregados mais qualificados da indústria 
menat reira em outras partes do Brasi J. 

' 

A meí ori a ( 63% ) das empresas mo dei reiras estão integradas 
verttcelrnente, isto é reeuzeme exploração e o processamento dei madeira 
( Figura 3c ). A distância entre as áreas de exploração e as indústrias 
medstretres variava entre 20km e 150km em 1990 com urna distância média 
de am~m ( s:39 ). A maioria das madeireiras ( 61 % ) estavam processando 
madeira exclusivamente das áreas de floresta pertencentes aos fazendeiros, 
enquanto 15% das indústrias utützevem madeire nrovemente de suas 
próprias áreas. As demais ( 24% ) indústrias processavam madeire que 
chegava tanto de suas próprtes áreas quanto das terras dos fazendeiros. 
Embora t11 guns pecuerí stes estejam eng o j o dos· na exp 1 oração de meueí re, o 
maioria ainda vende apenes o direito de exploração pera as indústrias 
madeireiras e os madeireiros autônomos. · O preço médio do direito de 
exp 1 orecêo em 1990 era US$ 70/ha (s=26 ) pare áreas. de f1 creste situadas a 
cerca de 80km de Parngominas. · · 

A maioria (73%) dessas indústrias produz apenas peças simples, 
principalmente pranchas de temenho padrão. Produtos mais sofisticados 
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( como portes, jeneles, assoalhos) são feitos em apenas 27% elas serrarias 
( Fig4rn 3d ). Mesmo nessas serrarias, geralmente menos da metade do 
volume serredo recebe um beneficiomento secundário. 'Aproximodomente 90% 
de produção serreda da índústrte medetretre de Pereqomínes é vendíde pera o 
mercado necional, a meiorte ee destine es regiões Nordeste e Sul.·· · 

~ f ;. - ~ .i ' ; 

2. Economia da indústria madeireiro 

A atividade de exploração madeireira em Pareqomtnes é lucrativa. 
Essa atividade está concentrede no per1odo de Junho a Dezembro. os tretores 
de esteire são ut íttzedos para abrir uma grande rede de estrades e pátios 
( Figura 4 ). Então, os extratorescom motosserre derrubem esêrvores de 
interesse econômico. Em ssqutue, os tratores arrastam os troncos cortadas· 
até o pêtlo onde são separados em torssde comprimento de 6-8 m, Por · 
último, as toras são erguidas mecentcernente e colocadas- em cemtnhões 
madeireiros para serem trensportedes até es serrarias da região>' 

o. A produção da exploruçãur O número màdtode árvores 
extreídes por hectare nas três êrees de estudo variou de 2,9 ( êree 1) a 9,3 
( área 3 ), sendo que a média das três áreas ficou em 6,4 'e o volume 
extreído variou de 18 a 60 m3/ha (média= 37, s= 18, Tabele 1 ). Entre as 
êrees individuais; o número de árvores e volume extreldo/he temnêm foi 
extremamente variado. Por exemplo, na área 2, ( Figura 4) em alguns 
hectares não foi extraído nenhuma êrvore enquanto em outros 20 arvores 
f oram extraídas. Embora a produção extrativa verta muito, as equipes de 
exploração que entrevi sternos connrmerem que a produção. de madeira na 
regi ão varia. entre 20 e 50 m3 /he. 

Asárvoras extraídas arern qrendes: O diâmetro médio das toras 
extraídas variou de 73 -75 cm; o comprimento médio das toras variou de 16 a 
20m, e o volume mêdto por árvore verteu de ~,.2 rn~ o 6,4,r-13 (Tehele l ). 

' ' ' - .. _': - '' , . 
l ' t ~,',. ~· ~ - ~ • ~ 

O número de espécies extratdespor êree verteu de):r?i Çl 57, e o número 
total de especies .extraides, considerando es 3;éreas, foi, '";j4 .:(:~apela 2 ). 
Dessas 84 espécies, 23 ocorreram nas trêsáreas de estudo, 20 ocorrerem 
em duas áreas de estudo; e 41 ocorreram em apenes uma das áreas estudadas. 
As 23 espécies que ocorrerem nas 3 áreas totalizarem 524.ínóivíduos ou 71 %. 
do total das árvores extraídas. · · · · · 

A espécie mais extreíue em todas os três áreas de estudo foi 
11anillrnn.1 hqbe.ri ( "f1õçorondubtt" ), com ume .: densidade de O,~·indivíduos. 

.. - ; 
• J . ~ 
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por hectare ne área l: r.s/ne na área 2; e s.s/ne na área 3 ( Tabela 2 ). 
Considerando as três áreas juntas, 28% de todas as árvores extraídas eram 
ttecerendube. A segunda espécie mais extraída era Hymenea courbaril L 
ou "Jatobã", representando 5,2% de todos os tndtvlduos extreíoos. seguida. 
por Ceryocar villosum (Aubl.) ou."Pi.QUi€i",.3,3% e Capalfera duckei ou 
"Copeíba", 2,6%. Reunidas, essas .quetru espêcies totaltzavern 35% do 
volume extraído nas três áreas de estudo. 

b. Custos e receitas da exploração e processamento da 
madeira: Uma equipe de exploração típica compõe-se de treze homens 
equipados com duas motosserres, um trator de esteira, urna pá 
carregadeira, e três cerntnnões. A produção mêdte de uma equipe de 
exploração durante os setes meses de trebelno na flor~sta foi estimada em 
9.200 m3 ( se 2130, n:: 16) ou 1.3,14 m3/mês ( Tabele 3 ). O valor total 
dessa produção foi estimado em US$253.000. O custo de exploração foi de 
US$ l 14.190 e incluiu a compra dos direitos de exploração ( 15~ ), salários e 
benerícios ( 20% ), alimentação ( 5% ), combustível ( 9% ) • taxa florestal 
{ t 2% ), manutenção dos equipamentos ( 17% ), e depreciação ( 22%) 
{ Tabela 3 ). O custo para transportar as toras da floresta para a serraria foi 
estimado em US$75.761 e incluiu salários (15% ), combustível ( ;24% ). 
manutenção (20% ), e depreciação ( 41 % ) ( Tabela 3 ). A sometõrte dos 
custos de exploração e transporte revela que eproximauemente US$22 são 
gastos para cada metro cúbico extraído (US$206.746/9.200 m3::: US$22/m3). 
A soma d os 1 ucros da exp 1 oração e trensporte é de ô pro xi medernen te 
US$47 .000 durante o período de setes meses de exp 1 oração. 

O processamento de madeira na.tndústrte também é lucrativo. Uma 
serraria com uma serra de fita produz, em média, 4.300m3 de madeira 
serrada por ano ( S= 858 ). O eprovetternento fica em torno de 47% ( 2, 13·m3 
de medstre em tora produz t m3 de madeira serrada ). O valor de produção 
esti modo para essa serra ri a é US$6 70.800 ou US$156/m3 de madeira 
serrede produztde ( Tôbela 4 ). O custo pere produzir essa quantidade de 
madeira é de US$500.ô00 dividido entre compro de meteria prime ( 51 % ), 
impostos ( 20 % ) e salários e benefícios ( 19%) ( Tabela 4 ). Os custos de 
produção por m3 de rnedei re serrada sêo de aproxí medemente US$1 16 
( US$500.500/4.300 rn3 ). Subtraindo o vetor do madeira processede 
( 670.800 ) do custo total de produção ( US$500.600 ) o resultadc é um lucro 
anua 1 de US$ 170.000. 

Nos casos em que a indústria madeireira faz também a exploração 
medeíretre ( o que acontece com 63% das indústrias madeiraires ne região 
de Pan:igominas), os lucros são estimados em US$217.000/ano ( ou seja e 
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soma do lucro da exploração, US$46.753~ com o lucro do processamento 
US$ l 99.994) e a margem de lucro é de 32%. 'A área de floresta nacesseríe · 
paro gerar esse lucro anual é 242 ne, constcerenco urne intensidade médio de 
exploração de 36 m3/h6 ( Tabela 3 ). portanto~ 'cada hec·t~re ~e floresta gern 
um 1 ucro de cerco de US$900 di vi dtdo entre os· 1 ucrns das ::o_t i vídedes de · ' 
exploração ( US$197 /he ) e processamento ( US$702/ha ):·--~ .,i· :;, .. · 

,,.,. :-_1!~t,r.i, ~t : ~_! ~P~.1; r·\ ,' l.fJ.'-! \]{\• '. 1;u~~ f ~·. 

lntctatmente, os empresários do setor medetretro utüízerem os lucros 
obtidos com e atividade medetreire pera· comprar o rnequtnartosconstrutr as 
instalações da própria indústria num· valor estimado em US$170.000 ( Tabela 
3, notas de roda pé 9 e 14 ). Mais tarde os proprietários· das madeireiras 
investiram em equipamentos de exploração -- ·tratores de esteira.' · 
caminhões e pás cerreqadaíras -- num 'custo total estimado 'em US$400.000 .' 
Recentemente os madeireiros comecerern a investir stmulteneemente na, 
compre de áreas de n ores ta virgem e na aquisição de equipamento para 
benetjciernento da madeira serrada.' 'Atualmente, ·estima-seque os ; · · · 
madeireiros tenham 18% das terras do município de Peragomines ( Uzede & .. 

) 
, , . . . , . , . . ,.1,. , . •. ' . . • Uhl, no prelo . · · · : ,· · · . .._., · , ... ·. ,. ·.: .. •.; · 

- ·- ~. - 
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e. A lmportêncte da atividade madeireira na economta 
regi onal : As 238 empresas rneueíretres operando na região de 
Pciragorninas no eno de 1990 utnizerem esttmedements 2.5-76.120 m3 de 
medetre em tora e produziram 1.225.700 m3 ce madeira serrada { Tabela 5) 
Assumindo urna produção rnédi a da exploração de 38 m3 /he ( T aba 1 a 1 ) , 
estima-se que 6 7.845 lrn de floresta foram explorados em· 1990 ou 285 he/ 
indústria. 

A renda bruta gerada pela ínoustrte madeireira na região de 
Peraqorninas em 1990 pode ser estirnede combinando e renda bruta de uma 
serraria tipice, produção de 4.300 m3 de madeira serrada por ano no valor de 
US$670.800 ( Tabela 4 t com o volume total de madeira serrada produzida 
na região ( Tabela 5 ). O resultado é um valor de cerca de US$191 milhões 
{ 1.225.700 rri3 I 4.300 m3 x $670.800 ). Assumindo urne margem de lucro de 
32% ( tiptco das serrarias envolvidas na exploração e processamento da 
madeira), os lucros somados dessas 238 indústrias-seriam de " 
eproxí medemente 62 mil hões de dó 1 ares. · · · · · · · , ." , , .. ., 

Corn urna renda bruta anual de cerca de 190 milhões de dólares~ a 
indústria medeíretre domina a economia da região de Paragorninas. A 
pecuária, principal alividade tmplentade a partir de 1965, e responsável 
pelo desmetemento de cerca de 25% da reqtêo de Pereqomínes. tem 
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esttmaoemente uma renda anual bruta cinco a dez vezes menor Que a renda 
estimada pare a tndústrte madeireira ( rtettos et et, no prelo). 

' 
' ' 

d. Reloções econômicos entre o otividode madetretre e a 
pecuário : A renda gerada pela atividade. madeireira tem um pape] 
importante no subsídio a pecuária regional. Quando os madeireiros chegaram 
em Peraqominas ne década de 80 a maioria das terras, com florestas ou 
desmetadas • eram controladas pelos pecuertstes e especuladores que 
haviam se mudado para a região nas duas últimas décadas .. , ·.A medida Que - 
suas áreas de floresta ganhavam vetor. os pecuaristas tornaram-se cada 
vez mais interessados na exploração madeireira.' · Esse interesse deriva, em, 
grande parte, do papel crucial que a venda da madeira tem neretorme das 
pastagens degradadas. O custo da _ref orrna ~~ pas,to em, 1.9?Q .~f,~ 'pe, . 
US$260/ha ( Mattos et al, no prelo ). .. _ .·.. . : : ;_, ... , . 1" ·" .ss ,. · i . ~· 
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Quando os pecuaristas vendem o direito ce exploração pera' os ' ' ' 
madeireiros. eles recebem, em média, US$70h1a. Portento. quase quatro 
hectares são exp 1 orados para pagar a reforma de 1 nectere de pasto ... 
degradado. Quando os pecuaristas conduzem a exploração madeireira o lucro. 
obtido é estimado em US$200/ he ( Tabela 3 ) e nesse caso é posslval 
reformar quase um hectare de pastagem degradada para cada nectere de 
floresta explorada 

A súbita valorização da madeira da floresta Amazônica, de fato, estê 
aumentando o período de teste da pecuária na Amazônia. Os pecuaristas que 
detém grandes áreas de floresta e que estão interessados em participar no 

_ processo de exploreçêo de rneoeíre, tem agora uma fonte de subsídios antes 
que precisem se mentor por si só. Esta é a terceira vez que a pecuêríe está 
sendo subsidiada na Amazônia Oriental. O primeiro subsídio veio com a 
derruoedé inicial da floresta quando os nutrientes existentes na biomassa da 
fl creste f orem utilizados pare ajudar no astabe I eci mento das pastagens 
( Buschbacher et a 1 1 986 ). O segundo subsídio veio do governo na f orma de 
e eptte l pare o estabe 1 ecí mente da infra-estrutura da pecuária (Browder 
1968 ). Esse terceiro subsídio, pare rer armar as pastagens degradadas, 
assim corno o primeiro subsídio, vem da natureza e, apesar de ser 
considerado qretuíto. envolve custos sociois.. ' ' . "Í • 

! , ... , 

' B. lmnuctus suctaís e Ecológicos do Indústria Modei,reiro. 

As 112 indústrias madeireiras situadas nas arredores de Peraqomines 
( isto é, aquelas instaladas na cidade e as localizadas na rodovia Belém 
Bresilíe nas proximidades da cidade) gerem aproximadamente 5.750 
empregos distribuídos entre operários de serrai-ias, motoristas de 
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cemtnhão. extratores na floresta, e trebelhedores autônomos. Em geral, 
estimemos que 56% da população. urbana de Paragomi nas. depende . r · 
dtretemente da indústria madeireira para subsistência. Considerando que 
estes 112 indústrias reuntdes.exatorern aoroximedemanta 32.000 hectares . ' 
de f1 oi-e'3t a por ano, cede trebe l hedor; do. eetor me dei retro. depende de· . · : 
eproxim~dan~e~\~ .. ~. h~c.ter~.~,:8,~,..flQ[~MP,.PPrsa~1~ pJlfH ~U8JYbS1~,tênc1e. ;,. ·. :; 

,. 

1~ 
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Nas entrevistas feitas no bairro tndustrtal encontremosque e.meiorte. 

dos trebalhadoresde indústria madeireira e_rarn or;iginários de.outros · ·, ·· , 
Estados ( p.ex. 41 % eram do estado do tterenhão ) .. , Cinquenta e cinco por ." . 
cento dos entrevistados. haviam: chegado .nos ú't imos. ci nco .encs.. A 1grande .. , 
maioria { 90%) dos trebethecoresererormede por mtqrentes-ne.zone rurel.. 
Os salários eram netxos, US$.1,12,, pqr.rnês (.n:;:67,.s=43··k·iTr,ês.,quartos das ; 
familias entrevistadas usavam mais de 66% do salêrto ne _t,,Um~ntação ,.· ··: ·1; 
( Figura 5a ). Além disso, devido e natureza não especializada do trabalho, 
não havia relação entre tempo .de trabalho na indústria e aumentnraal de ~ ' -~' .Jt , 1 • • 1. . . ,J '•" ,. • ' --' ~~ • ~ J-t ~ ~ .:..,, • - • - •• • -, \,.- • "' • •• • ' 

salárío ( Figura 5b1·. · .. ·: ._ / .. ,,:.: ;···f .·~\;:-::: .i'; J • .,i.::, :t'''-,~i:-,f~ .. ·.-,,·;., ... .,. ,,. : 
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Dada a importância da madeira na economia regional e.índústría 
madeireira poderia gerar uma errecedecêo.de impostos que, se usados 
diretamente, poderiam eumenter significcttivamente a qualidade éle vida dos 
nebitentas da região. Por exemplo, as 238 indústrias madeireiras de 
Peraqominas deveriam ter gerado conjuntamente US$28 milhões de dólares 
em impostos ( 14,6% da receita bruta, Tabela 4) em 1990. Se metade desse 
dínhetro ücesse na região para ser aplicado em serviços sociais haveria 
disponível US$200/pessoa/ ano ou eproxtrnuemente US$1.000/f emüie de 
cinco pessoas. 

2. Impactos da Indústria l"iadeireira no recurso florestal 
- 

a. Danos da exnlorecão : Danos consideráveis ocorrem na 
ebertura das estradas de exploreçãn, na derrubada e extração de árvores nas 
florestas tropicais ( Burgess 1971;Jonkers 1958 ). Enquanto uma média de 
6,4 árvores foram extreíces por hectare em nossas três áreas de estudo. 
quase 150 érvores/he 2 1 ocm DAP torem severernents danificadas · 
( Tabela 6 ). Isso representa 27%, 35% e 43% de todas es árvores i 10 cm 
DAP existentes nes àrsas 1, 2 e 3, respectivamente. Quase a metade 
( X= 48%, S=5, n=3 ) dos árvores danifi cedas sstevem tombadas, A 1 % 
epresenterarn galhos quebrados e as demais ( 11 % ) sofrerem danos severos· 
no tronco. O ternanho médio das árvores danificadas em de 20 cm de DAP 
( entre l 0-93 ). . : : 
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os demos nes árvores não eram nroporctonets eo volume cerruneco. Por 
exemplo, a extração de .i8,-n3 danificou sm2 de área basal na área 1, mas na 
área 3 um volume três vezes malor rot extraído, a áree basal danificada 
aumentou em epanes 50%. Produções maiores, portanto, causaram danos/m3 
extraído substancial mente menores ( Vide .Jonkers, 1968 para uma 
esttmattva semelnente ) 

ríuttes des espécies denírtcedes eram de valor econômico potencial 
( Figure 6 ). Por exemplo, 32% dos tndtvíouos danificados eram de espécies 
atualmente serradas em Pereqorntnas. Outros 44% dos. indivíduos 
dentttcados eram de espécies usadas para construção rural, mas que ainda 
não são aproveitadas pela indústria madeireira . As demais ( 24% ) árvores 
danificadas não tem importância econôrntce. Em termos de volume, 85% do 
volume total nentnceoo tem algurn uso, mederretro ( 49% como madeira 
serreríe e 36% em outras aplicações). · 

· A cobertura de dossel após e exploreçêo nas três áreas de estudo 
variou de 40-47% ( média:45, s=8, n:::3 ). Em contraste, a cobertura média 
de dossel nas três áreas não exploradas , essoclede a cada área explorada, 
foi de 62% ( s == t 1). Portanto, a exploração madeireira reduziu a cobertura 
de dossel em roédia 38% nas três áreas de.estudo. ·. , 

Os índices de danos da exploração ( Tabela 6) revelam que um troca 
substancial está envolvido na exploração madeireira. Quase 2 m3 de 
madeira são destruídos para ceda m3 extraído. Esses danos ocorrem na 
abertura de enroxtmeuernente 40 m de estrada madeireira por cada árvore 
extrefde, resultando em 21s m2 de área de solo raspado porárvore extraída 
e 663 m2 de abertura de dcsset/árvora extraída. Em comparação, a queda 
natural de êrvores na floresta dessa região causa enertures entre 150-300 
m2 nessa região. 

b. Regeneração na Floresta Explorada : Hsvie uma abundância de 
plêntules e brotos nas dez parcelas (5 x 5 m) de reqenereçêo estudeoes em 
ceda urna das três áreas da pesquise. Entretanto, cerca de 65% dessas 
plantas ( s::::5, n= 3) não Unham vetor madeireiro .. Por exemplo, 
considerando os três áreas, havia em mêdte, 2,7 plêntules e brotos de 
espécies não madeireiros e 1,6 cipós por m:2 ou uma densidade total de 4,3 
plantas não lenl1osas/rn2 comneredo com apenas 0,43 plantes de espécies 
serráveis por/m2 e 0,25 pl entes de "outros usos madeireiros" /m2. Mesmo 
assim, e soma das plêntulas e brotos (0,6ô/ m2) (s::O, 13, n::3) de valor 
madeireiro atual ou potencial é siqntf tcative : 6.800 indivíduos'por hectare. 

1 
-~- - -- _j .. 
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. Observamos que a regeneração era vigorosa nas estradas rnedetretres 
e clereires de árvores na êree 1 onde há dois anos atrás ocorreu· uma 
sxp 1 ora cão madeireira. Hevt a uma mêdí a de 4,5 plantas· por:- m2. i · 1 m de 
u1turt1 nt1s parcelas loc:i:lliztiàas nos estrados de exploração· abandonados, 2,4 
plantas/m2 nas clareiras resultantes da exploração dsmedetre. e· t6 
plantas/ro2 nas faixas de floresta não explorada ( Figura 7J. portanto, a 
densidade de plantas era quase duas vezes maiores nas estradas de 
exploração ebannoneues do que nas claretres de exploração ( Vü:le Jonkers 
1968 para uma estimativa stmüer );. ·As plantas que cotomzerem as 
estradas se estebe 1 ecerern vi a semente ( 82% ) ou vi a brotamento ( 18% ). 

' ~ ' ' ' 1 < -~ ; • ' ! .' 1 :. \ 1 L ~ j -· : •. •' 1 & ~ ' r •• ~ i ., '. • l ~ - ' ~ ~ .( ' ' 

A maioria das plantas flV.ôliadas' nesse leva~ta~(1~;1t~,; independente do 
micro habitat, eram espécies sern valor econõrntco ( Isto é,' 92% nas· . 
estradas, 91 % nas clareiras, e 91 % na florêsta )' :''.·Apesar'di,ssó~' devido a 
alta densidade de utentes, havia ainda .0,3 indivíduos de espêcíes qe valor 
econômico l trn de altura/mt l~flS ~p~r,tldEIS e o',,ihn~ n~s c·,~reirasi . .. ,, . :, 

• • ' 1 • ,·. • ., • • s. .: •..... - 

O número de espécies econômicas. por parcela ( 6 X .15m) era . 
semelhante nos três micro habitats variando de'.7,3 nas clareiras {s= 2,8, 
n= 1 O) até 8,7 na floresta ( S= 3,7, n= l or A dominância ·de espécies era 
mais pronunciada nas parcelas das estradas de exploração e das clareiras. 
Por- exemplo, 48% dos indivíduos de espécies de interesse econômico nas 
perca 1 as das estradas eram Jacaranda copcii a . · Nas e 1 arei ras, Jacaranda 
copaia compreendi a 4(1.i~ de todos os indivíduos. ,e todos os indivíduos). 

t 
Enquanto isso. Jacan:ir1d1:1 coQaia representava somente 1 % dos indivíduos 
nas parcelas na floresta. , · 

O crescimento das espécies em altura foi bom nas parcelas das 
estredes e das clareiras { qerelmente maior que 1 miemo ). Ao longo das 
estradas, o melhor índice de crescimento durante o período de dois anos foi 
para Ocotea c.r. glandulosa ( média= 4, tm, S= 0,7, n= 7 ). Pithe1lobiltm 
Qe1jicellare mostrou o melhor crescimento nas parcelas de clareiras 
( média= 4,6, s:::: 1,2~ n::: 5 ). · 

. ' ' 
e. Estoque natural de espécies econômicos após o , 

exploração madeireiro: Considerando que os danos associados .corn a 
explorecêo medeíratre am Parngominas são elevados, qual é o potencial de 
oroducão de madeira na üoreste remenescente.? No )evantorn~nto feito com 
todas as árvores ~ 30 cm DAP em uots transsectos' d8 zox 1.000 m, em cace 
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urna das três áreas de exploração estudadas encontremos. em márne, 16 
árvores por hectare com boa forma e de valor econômico; e 22 tndtvlduos/he 
sem valor econômico por terem uma forma defeituosa ou por serem madeiras 
de valor econômico desprezível. Portanto, de um total de 55 árvores por 
hectare 2: 30 cm DAP existente na f1 creste exploreda.: 60% tem uso atual o_u 
uso potencial no futuro. Em termos davotume, encontramos uma média de 
27 m3/ha de madeira da valor econômico atual, 33 m3/ha de madeire para 
uso futuro e 40 m3/trn sem perspectivas de uso futuro ( Tabela 7 ). 

,, ' '1 • 

C. Viabilidade Econômica do Manejo Floresta] em Paragomínes. 
' ' ' , 

1. Vi abi1iade do manejo floresta] an nível do indústria 
' 1 L ~ 

A combinação des informações sobre os lucros do serraria, custos de 
manejo e a resposta da floresta ao manejo, permite uma avaliação da 
vtebltdede econômica do Manejo. As medidas de manejo fundamentais que 
poderiam ser feitas em Pereçomtnes para aumentar a produção de madeira 
são: 1 ) Um levantamento pré-exploratório da área para determinar a 
1 oca li zecão das árvores de se j áve is e p 1 ene j ar a direção de queda ? o caminho 
do trator para minimizar os danos da exploração; 2) corte dos cipós - um 
ano antes da explorecão pera dtmtnutr os danos na derrubada e diminuir a 
compettção por luz: e 3) enelernento e desbaste das espécies sem valor 
econômico juntamente com o corte de cipós pera abrir espaço de 
crescimento para os espêcies desejáveis após um, dez e vinte anos da 
exploração. Os custos dessas medidas de manejo são estimados, em termos 
bem gorais, em US$ 160/htl e divididos em 1 ) tnventério pré-exploratório 
(US$20/ha ); 2 ) corte de cipós pré-exploratório (US$25/ha ) e três 
desbastes pós-exploratórios (US$45/t1t1 caue ) ( Barreto# não publicado, veja 
também Dsêreat 1986 e .Jonkers 1988, e Hendrison, 1990 ) . 

Uma serrerie típica com uma serra de fila e que também atua. na 
exploração florestal precisa manejar 242 he/eno para suprir sue 
necessidade de matêrte-prtme ( Tabela. 3, nota de roda pé 2 ) a, um custo 
total estimado em US$43.560 ( 242 he x US$180/ha ). · O custo real nos 
primeiros dois anos de manejo ( um ano antes da exploração e um ano após a 
exploração) seria de US$90 com investimentos adtctonets no 1 QQ e 20º 
ano do ci e 1 o do manejo. Cons i derendo o lucro anual de uma serra ri a típica. 
como eproxí medamente US$2 l 6.000 (T ebe 1 as 3 e 4 ) , os custos de manejo 
consumírtem 20% dos lucros anuais totais ou 7% de receita bruta anual 
total. Atnde que nenhum benefício resulte do manejo, a m.argem de lucro das 
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serrarias seriam diminuídas de apenas 32% nere 26% devido ao investimento 
em manejo. ''" -':. :_: 

· ,:·.·:-.;i ,- . :; i1·i'í .;;·:1 J~ .. -:.t> ·.;:;.'.·1 t1::-;t.n-~-.-~:ftt~i·:-~ 1 
Entretanto, a adoção de técnices,simp1es de manejo-florestal· 

reeult em num maior incremento de medeíre.. Por exemp1o}quendo o corte de ' 
cipós e enelemsnto de espécies sem.vetor econômico sêor eítos após , ,, i '· e<> 
operações não planejadas de exploração,;-as árvores ccmerctets.rxo cm de 
DAP atingem aumento enuelno qiãnwtro de 0,4 ~ 1~0 cm comneredos com o, l 
e 0,4 cm/ano, típicos de lotes sem tratamento ( DeGrnaf 1966, .Jonkers 
19ô6 ). As nossas projeções baseadas nas características põs-exmoratõrte 
de nossas três áreas de estudo e constderanco ume morta 1 idade anua 1 · de 2% 1 
e um incremento anual de 0,8 nas parceles mensjeoes e 0,3 nas parceles não 
manejadas, revetem que a diference:em volume demadeiraiem;tore: : 
acumuledo entre as espécies comerciais ~ 30 cm DAP, será de 22m3 após 35 
enos ( Barreto, não publicado). - Além disso, essas simulações 'revelam que 
haveria um estoque adequado de madeira para futuras explorações. 

Se um inventário orê-exoptoretõno e corte de cipós forem 
edíctonedos ao programa de manejo, os danos na exploração poderiam ser 
reduzidos em até 50% ( rtern e .Jonkars t 981, Appanah e Putz, ·19ô4; · · 
Hendrtson 1990 ). Portanto, aplicando essas medidas, podemos esperar que, 
no ceso de nossas três êrees de estudo, cerca de 24 tndíviduos/ne ~ l O cm de 
DAP de espécies com atual valor madeireiro, seriam salvas ( Barreto, não 
publicado). Considernndo as nossas projeções de crescimento · 
(0,8 cm/ano) e morteltdeda anual ( 2%) para perceles menejedes, esse 
estoque adtcionat poderia aumentar o volume acumulado pelas árvores 

. ccmercieis i 30 cm de DAP_ seria, em média, l O m3 após 35. anos. 

Se _adi ci onermos aos 1 Orn3 ganhos com e exp 1 ereção p 1 ene j ada os 
22m3 resultantes do corte de cipós e enelernanto das árvores, a diferença 
total do volume ecumuledo entre as parcelas mensjedes e não manejados 
fica projetado pera 32m3. Conccmttentements, as parcelas não menejedas 
em nossas stmtulecões tem aproximadamente o mesmo volume de medsire 
comercial após 35 anos que o existente 1ogo depois da .explorecão. .Isso é 
devido a eltemorteltdede e o baixo crescirnento. As pesquisas nas florestas 
tropícets do Suriname ( DeGr~etf 19~6~: ·J,9n~~rs. 1Q6ô,)-!?OQ[i ~on')ggo ), , .. · . 
durante mais de uma década, conürmern. também que a. ecumujecão.de ,s-.;_.-., 
volume de espécies comerciais em .lutes explcredos nêomenejedos é. 
extremarnente baixe ( o a 0,25 m3/ha /.eno). O período.de rotecêo paro 
explorecão de medeire em lotes não rnenejanes é projetado perebsm além de 
50 anos. 
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Não existe uma maneira direta de se calcular o retorno dos 
investimentos na floresta. De um extremo, o retorno pode ser considerado 
comoo valor do volume extre de madeira gerado pelo manejo na forma como 
ela está na floresta. Atualmente, os madeireiros pegam US$1 ~US$3/m3 pelo 
direito de extrair e madeire existente na floresta. Considerando um custo 

- 1 ~) 

de manejo de cerca de US$5 para cada m3 de madeira acumulada na' floresta 
(US$180/32 m3 ), um retorno de US$1 e US$3 após 35 anos é cleramente não 
etrettvo. No outro extremo, pode-se considerar o retorno dos· investimentos 
de manejo como sendo o ve 1 or da madeira resul tente do manejo após ser 
serrada. Nesse caso, consíderendo um lucro líquido de U5$23:6o por cada m3 
de tora processado ( Tabelas 3 e 4 ),· o valor final do volume extra de 
madeira gerado pelo manejo seria de US$775 ( 32rn3 x US$23,60 f ... 
Considerando o padrão de tempo dos investimentos de manejo~·a ·taxe de 
retorno seria de 4,9%. Embora nenhuma dessas abordagens sejam .... ,· 
Inteiramente satisfatórias, nossas análise revela que: 1 ) técnicas· simples 
de manejo podertem levar a um aumento substancial na acumulação de 
volume de madeira cornercíet. e 2 ) os lucros das empresas madeireiras são. 
suficientes para cobrir os custos de manejo. · : · ·: · ·, ·, · ',,. ··' · 

..• 

~ ', ) f '\ ' I• 

Manejo Floresto1 - urna perspectiva ragtunal, 

Concluindo, gostariamos de utilizar nossos dados para avelter as 
perspectí ves de sus ten tebíl ida d e da aU vi d ô de medet reiro ne regi 60 de 
Parngominas. Essa atividade vem acontecendo há 20 anos. Durante esse 
período nos estimemos que 19,5 milhões de rn3 de madeira foram extraídos 
das florestas de região ( Tebele 8 ). A área de floresta que foi explorada 
pera produzir esse vo 1 ums de madeira foi estima da em 51 z. =t- 5 .i t hecrc1 ras 
( .lg.li8Lf:62t_ /38 m3 ). · 

Sabendo a área de floresta intacta e a quantidade de madeira 
existente nessa floresta é possível estimar o tempo que ainda resta para o 
que todas as florestas da região sejam exploradas. Para esse exercício, 
vamos conslderar que a floresta disponível para a indústria mecatretre 
abrange um comprimento de 300 km do rodovíe Belém-Brasília entre Santa 
rterto e ltinqe por urne lerqure de 200 km ( Figuro t ), dendo ume êreo totol 
de 60.000 km2. Aproximadamente 65% dessa área ( 39.000 krnz ) ainda é de 
t lorest e não mexida ( SUDAl1 19~8. wetrin comuntcocêo pessoal ). 
Atu~1mente, as 23ô tnnústr: as madeireiras que operam na região exploram 
cerce de 676 km2 de floresta por ano ( Tabelo ô). Portento, essa região 
pode abastecer e indústria metletreíre no atual níve1 de consumo por mais 58 
enos ( 39.000 km2/ 678 km2/ano ). · 
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Esses números tem uma importância· eutctonet cuencoseconstdere o 
rnene]o floresta} eo nível de cede tnoústrte .. A êreu médta'·defloresto - .: 
explorede o cedo eno por urue indúst ia é de 285ht1, quencto'cons.idernrnos ···; 
todae ee indúetrfeereunidec (67A345ha/23B een-ar.ias;Tebele 8·): ·'1'',·":·> 
Assumindo um Pf!ríodo de rotaçijo,q~,~~ enos.cece tndúsírteptectserte de· 
Quase. __ I 0.000, he ', q~Jl oresta P6.Cª-: gatTç,Q)t trc:YQ1~ pq:i~_uç&o ~lJst~ntável, e as; _ 
236 indústrias em atividade em-1990 precisariam de 23740 km2.1-11sso' 1-, i'!' 

represento 61 %. da área estirnw1a du n ores tu no reUmqulo do estudo. O '' 
número de serreries que poJer:i(1 serte(Jric.:-:rncnie irn1itantada nestereqíeo H• 
sob manejo sustentável poderia serda ~té 400 ( 39.900 krn2/:JOO km2 por 
serraria= 390,1 · Emnoreume quanttueoe bem.menor que esse.rosss, 
recomendáva 1 # dada e i rnnortênc ia de se conservar áreas de a 1 ta 
biodiversidade e porque nem toces es áreas cc floresta são capazes de 
suportar ums rtudu~Jio sirntentávcl ce medeire nesses níveis. 
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Embora essas projeções e estimativas revelem que o manejo da 
floresta para a produção de madeira possa ser bom pere.e paisagem e pera a< 
população regional e também pera a indústria a longo prazo, existem três 
impedimentos logísticos t10 manejo. Pr1rneire, hã pouco conhecímentc ou 
experiência em manejo e sem essistêncte técnica es tentativas de manejo 
serão me: conduzidas e talvez possam até causar danos. Segundo. os 
retornos nos investimentos em manejo não são atualmente atraentes quando 
comperedos com outras opções ele tnvestimento. Terceiro, a floresta 
virgem é barata -- êrees de floresta viqem nu região de estudo estavam 
sendo vendidas por US$1 Oú·-USt 1 ~J(1/!!a crri í 99 L /.\o invés Q'ç! investir 

_ US$160/he em manejo durante 35 anos, o madeireiro que necessita de. 
madeira em tora irá comprar áreas de floresta virgem por US$ 120 e extrair 
a madeira imediatamente.2 

Porn promover efetivatnerlt.e o n1anejo na floresta amazônica 
três instrumentos econômicos poderiam ser empreqados. Primeiro, o 
manejo poderia ser efetivamente obrigatório por lei. Nesse caso .• a margem_ 
de lucro das serrarias poderiam diminuir, mes ainda assim se mentertem 

. . . . . .- . 
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2 } Se es éreee de floresta fossem exploredas apenas uma vez e então deixadas para regenerar 
naturalmente durante 70 anos, é possível que o manejo fosse desnecessárie. O madeireiro poderia · 
retornar a csde 70 anos para remover 25- 35 m3 de volume acumulado de madeira. Mas na 
prática, a tendência na regiJo Je Pan19üml nes tem sido a d1JB im1dei rei ros fazerem 1 ncursões 
repetidas na üoresta. 1 ssoocor re pr!r,~ ue o 1.C1meru de t'3 pfcies de vale· r ernnô,iii co está 
aumentando r,;pidarnente. · - · · 
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elevadas ( 25% ). Segundo, os custos de manejo poderiam ser repassados 
para o consumidor como um aumento de 7% sobre o preço do produto 
( imposto ecotógico ). E terceiro, o Imposto de ctrcuteçeo de mercadorias 
( lCf"'IS ) poderia ser reduzi do de· 12% sobre· os vendes para 5%.. A quantia 
economtzede por uma serraria típica ( cerca de US$45.000,) serie 
suficiente para cobrir os custos de manejo.' Essas medidas econômicas 
deveriam ser acompanhadas de um grande esforço de üsceüaeçêo. - 

Apesar de nosso ctscussão do manejo ter sido centrada ne indústria 
madeireira e no governo, os pecuaristas podem temoém ter um pepel 
importante na promoção do manejo de floresta. Os pecuaristas controlam 
mais de 80% das êrees de floresta na regi ão de estudo e tem interesse 
potencial de usar racionalmente esse recurso. 11es, em geral, os 
pecuaristas tem pouco conhecimento do valor de suas áreas de floresta e dos 
danos que ocorrem durante a exploração.' Eles vendem o direito de 
explcrecêo barato e raramente evelíem os impactos das operações de 
exploração. Na nrêuce os pecuaristas poderiam facilmente .. regular as 
práticas de exploração em suas propriedõdes. naís etnce. constderenco os 
altos lucros des serrarias. os pecuerístes poderiam cobrar mais por seus 
recursos madeireiros e, então, usar essa receita " extra :~ pera instituir 
medidas simples de manejo como a realização de inventários florestais e 
corte de cipós. Com a redução 'dos danos e· melhores taxas de acumuleção de 
madeira resultantes do manejo, os pecuaristas estariam lucrando e a 
floresta seria usada de rnoóo produtivo e sustentável. 

· EPILOGO 

Logo após termos concluído a enáltsa econômica do setor madeire1ro 
de Pereqominas, o Brasil entrou num período recessivo que continua até o 
momento em que estamos oscreveneo esse trabalho ( Março, J 992 ). Devido 
eescessez de capital 6 construção ctvü reduztu sua atividade e em 
consequência houve urna f orle di mut cêo na procura de madeira. Como 
consequêncie os preços do medeíre cecünerem durente esse período. Ao 
mesmo tempo os custos de. produção tiveram um ligeiro incremento. O 
resultado é que ô rnergern de lucro de muitas serrarias ficou abaixo de 15% 
em 1991. Apesar da crtso todas es serrarias estabelecidas na cidade de 
Parngominas continuam operando. A habilidade da indústria de enfrentar 
esse momento de severa críse econõmtce deve ser vista como um incicetor 
de sue força. 



rtneimente. constoerenco a grande flutuação na margem de lucro das 
serrarias devido o instabi1idac1e econômica do Brasil, e considerando a nossa 
conclusão de que o retorno nos investimentos de manejo serão muito baixos 
no futuro prevtsivel. seria eproprteoo exigir que as serrarias paguem o 
custo do manejo se forem tomadas simultaneamente medidas pare garantir 
preços estáveis cos produtos madeireiros. 
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