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APRESENTAÇÃO 

O presente ref atono sintetiza o resultado de um amplo esforço realizado peta 
área técnica do IBAMA, envolvendo pessoal da sede, de todas as 
Superintendências da órgão na Amazônia Legal, bem como de outros estados, 
para a realização de um completo diagnóstico dos Planos de Manejo Florestal 
Sustentável daquela região. 

Realizado durante todo o segundo semestre de 1996 e coordenado pela 
Diretoria de Recursos Naturais Renováveis, através do Departamento de Recursos 
Florestais, o trabalho fez parte de um conjunto de ações empreendidas pelo IBAMA, 
destinadas a, de um lado, aprimorar o sistema de monitoramento e controle da 
atividade madeireira na região, e, de outro, a levantar o status legal e operacional 
dos Planos de ManeJo. 

As ações empreendidas pelo órgão na região fizeram parte, no ano de 1996, 
de um conjunto de medidas legislativas e operacionais adotado pelas distintas 
áreas do Governo, envolvendo desde a adoção da Medida Provisória 1.511, do 
Decreto 1963, da Lei 9393 a operações de Monitoramento, Controle e Avaliação do 
desflorestamento, da proteção, conservação e manejo dos recursos naturais 
renováveis, 

O conjunto de medidas já adotadas será complementado por novas ações a 
serem empreendidas no ano em curso, com vistas a reorientar a atividade florestal 
produtiva da Amazônia para a sustentabilidade econômica, social e ecológica. 

As ações e atividades em curso, no âmbito da área de competência do 
1BAMA, apoiadas pelo Ministério do Meio Ambiente, dos Recursos Hídricos e da 
Amazônia Legal, bem como por outras áreas e agências do Governo, são 
necessárias, mas ainda insuficientes para se colimar o objetivo de se promover o 
desenvolvimento sustentado na Amazônia. A elas devem somar-se outras de 
caráter político, técnico, econômico e social, num esforço conjunto e integrado de 
outras entidades governamentais e não governamentaís, do setor produtivo e da 
sociedade civil organizada, ou seja, de todos os segmentos que têm, no limíar do 
terceiro milênio, responsabilidades com a conservação dos recursos e 
desenvolvimento da Amazônia. 

Eduardo de Souza Martins 
Presidente do IBAMA 
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PROLEGÔMENOS 

O manejo florestal madeireiro é conhecido em todo o mundo. Originou-se na 
Europa, ligado às práticas sitviculturais aplicadas ao povoamento, constituindo-se 
primeiramente no ordenamento florestal, que enfocava apenas a produção física de 
madeira. O ordenamento evoluíu e incorporou os aspectos financeiros, 
organizacionais e informativos da empresa. Na segunda metade do século passado, 
silvicultores europeus levaram para a Ásia os sistemas silviculturais desenvolvidos 
no velho continente, buscando adaptá-los ao ordenamento das florestas tropicais. 
No inicio do atual século a atividade silvicultura! foi levada para a África, também 
por silvicultores europeus, e chegou à América no início dos anos de 1940. O 
conjunto dessas experiências deu origem ao manejo das florestas tropicais. 

A junção da silvicultura, do ordenamento, da economia florestal, da teoria 
geral da administração, das técnicas de mensuração, inventário e exploração 
florestais, fotointerpretação no início e mais recentemente sensoriamento remoto, 
associadas com o desenvolvimento da tecnologia de produtos florestais, 
possibilitaram a consolidação do manejo florestal, e conseqüentemente, a extensão 
da sua aplicação. O manejo de uso múltiplo seguiu o manejo florestal madeireiro e 
desenvolveu-se principalmente nos Estados Unidos da América. A água, as bacias 
hidrográficas, a recreação, o lazer, a componente educativa, a proteção à fauna e à 
própria flora passaram a ser levados em consideração no manejo florestal, na 
medida em que as demandas das sociedades por serviços da floresta foram 
assumindo importância relativamente à produção de bens (madeira essencialmente) 
e na medida em que a organização social foi impondo limites aos desperdícios e à 
destruição dos recursos naturais. 

Nos países em desenvolvimento, no entanto, o produto predominante do 
enfoque do manejo florestal ainda no presente continua sendo a madeira. No Brasil, 
e particularmente na Amazônia, cujo processo histórico esteve e continua 
intimamente ligado aos produtos da floresta, a prática do manejo, ainda recente, 
está também voltada eminentemente para a produção madeireira. A madeira, que 
detinha regionalmente na década de 1960 uma posição inexpressiva relativamente 
à borracha e à castanha, cujas produções representavam as principais atividades 
econômicas, passou a ser, nos anos de 1980, o principal produto extrativo da 
Amazônia. O crescimento expressivo da exploração madeireira ocorreu, no entanto, 
em função da abertura de rodovias e de frentes agropecuárias e não de um 
planejamento de uso do potencial madeireiro da região. As políticas públicas 
empreendidas na Amazônia nas quatro ultimas décadas priorizaram as atividades 
de agricultura e pecuária. Em decorrência, foram disponibilizados grandes volumes 
de matéria-prima florestal, que não ensejaram a prática do manejo. Esta só teve 
início na segunda metade da década de 1980. Com a interrupção das frentes de 
colonização, no início dos anos 90, o número dos planos de manejo cresceu 
vertiginosamente na região, crescimento este retratado neste relatório. 

No segundo semestre de 1996, o Instituto Brasileiro do Meio Ambiente e dos 
Recursos Naturais Renováveis (IBAMA), apoiado financeiramente pelo Ministério do 
Meio Ambiente, dos Recursos Hídricos e da Amazônia Legal, realizou um amplo 
esforço material, humano e financeiro para diagnosticar a real situação dos Planos 
Manejo da Amazônia Legal. Este relatório sintetiza os resultados do esforço 
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realizado, apresentando a situação presente desses pianos, resultante de uma 
etapa de trabalho que compreendeu basicamente a avaliação de escrítóno. Embora 
muitos dos planos triades e avaliados tenham também sido vistoriados em campo, o 
resultado dessas vistorias não consta deste relatório. Será apresentado num 
relatório posterior, após a conclusão do trabalho de campo no ano de 1997. 

Os resultados apresentados neste relatório certamente apontarão para a 
necessidade de correções de rumos, assim como de revisão e mudança de muitos 
dos procedimentos que norteiam e controlam a atividade de manejo florestal na 
Amazônia. Necessidades estas que passam pelo efetivo exercício do controle da 
atividade, por uma fiscalização eficiente dos desmatamentos, até o 
encaminhamento de propostas concretas e gestões técnicas e políticas para a 
solução dos problemas estruturais existentes no setor florestal da região. Estes 
problemas, que envolvem falta de crédito, mão-de-obra desqualificada, acesso 
desordenado ao recurso florestal, elevado desperdício na extração e 
processamento, falta de internalização no âmbito privado de resultados de 
pesquisa, ausência de iniciativas de promoção de novos produtos nos mercados, 
revelam que, apesar do grande número de planos de manejo existentes, um longo 
caminho ainda está por ser percorrido para a consolidação do manejo florestal na 
região. O esforço empreendido pelo IBAMA, ao realizar um amplo diagnóstico dos 
planos de manejo e torná-lo público, sinaliza para a necessidade de uma maior 
conjugação de esforços, do setor público com o setor privado e com entidades não 
governamentais, com vistas à efetivação e consolidação do manejo florestal na 
Amazônia, no tempo devido e com as condições desejáveis. 

José de Arimatéa Silva 

Chefe do DEREF 
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1-INTRODUÇÃO 

O Código Florestal, Lei Nº- 4.771, de 15 de setembro de 1.965, no seu Art. 15 
determina: "Fica proibida a exploração sob forma empírica das florestas primitivas 
da bacia amazônica que só poderão ser utilizadas em observância a planos 
técnicos de condução e manejo a serem estabelecidos por ato do Poder Público, a 
ser baixado dentro do prazo de um ano." 

O primeiro ato a tratar do Manejo Florestal aconteceu mais de vinte anos 
depois, por meio da Lei Nº- 7.511 de 7 de julho de 1986, regulamentada pela 
Portaria Nº- 486/86-P, de 28 de outubro de 1. 986. A Portaria determinava normas 
administrativas e técnicas a fim de fixar " ... conceitos e procedimentos a serem 
observados para exploração florestal." 

Na Portaria, surgiu pela primeira vez oficialmente, entre outros conceitos, o 
do "Manejo Sustentado ou Manejo de Rendimento Sustentado", assim definido: ''É 
aquele em que uma empresa florestal visa a aproximação, o mais cedo possível, do 
equilíbrio entre incremento líquido e corte, quer anualmente, quer em período um 
pouco mais longo." A portaria também conceituava o "Rendimento Permanente ou 
Rendimento Sustentado" com a seguinte frase: "É o rendimento que corresponde 
ao incremento da floresta." 

No que se refere especificamente aos procedimentos que deveriam ser 
adotados, por quem pretendesse explorar a floresta, ou orientar aqueles 
encarregados da avaliação da exploração, a Portaria deu um passo: Ela 
apresentava um modelo de formulário. 

O formulário - provavelmente inspirado num anterior semelhante, utilizado 
para orientar planos de reflorestamento do FISET - requisitava do "manejador'' 
diversas informações sobre o plano de manejo a ser adotado, tais como: 
justificativas técnicas e econômicas, espécies a serem exploradas; características 
do povoamento florestal e métodos utilizados para sua avaliação; forma de 
exploração e outras. 

No entanto, apesar de solicitar informações, a Lei Nº- 7.511 e portaria não 
estipularam parâmetros para a avaliação das atividades em si. Deixando a 
determinação do que seria ou não satisfatório - na busca do manejo sob regime de 
rendimento sustentado - a critério do técnico responsável pela avaliação. 

Uma vez que naquela época, nem mesmo os cientistas, ou pesquisadores da 
área, haviam chegado a um acordo sobre o assunto, pode-se imaginar o quanto 
ficaram fragilizadas as Delegacias do extinto I BDF nesta matéria. 

Na época o Plano de Manejo foi encarado apenas como mais um entrave 
burocrático. E os documentos, por sua vez, serviram mais para legitimar a atividade 
florestal praticada, do que para regulá-la de fato. 

Muitos planos de manejo foram apresentados sem realização de inventários 
florestais. As informações quantitativas referentes aos diferentes povoamentos 
florestais eram coletadas em bibliografia (relatórios do RADAM e outros). Alguns 
planos de manejo foram feitos em mimeógrafo, cujo original deixava algumas 
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lacunas a serem preenchidas à máquina, como aquelas referentes ao requerente e 
à propriedade. 

Entretanto, em função do aumento da dita "consciência ecológica" e dos 
movimentos ambientalistas nacionais e internacionais, aumentou a pressão sobre o 
IBAMA, e, consequentemente, a responsabilidade dos técnicos encarregados da 
avaliação dos planos - embora não tenham aumentado a sua instrumentalização 
profissional. 

Esta conjuntura provocou uma maior exigência quanto ao conteúdo técnico 
dos planos de manejo, ainda que sem muito critério. Em alguns casos, ela 
estimulou a aproximação dos técnicos do extinto IBDF com técnicos de outros 
órgãos - como as OEMA - a fim de dividir responsabilidades. Nesta fase, alguns 
planos demoraram mais do que o de costume para receberem seus pareceres. A 
caneta ficou mais pesada. 

Esta situação perdurou até 1.989, quando através da Ordem de Serviço 
002/89-DIREN, de 7 de agosto de 1.989, o IBAMA publicou o "Roteiro Básico para 
Análise de Planos de Manejo Florestal". Trata-se da primeira orientação mais 
explícita do que deveria ser avaliado num plano de manejo. 

O documento relacionava uma série de itens a serem preenchidos pelo 
elaborador do plano, embora poucas vezes - como no caso do limite de erro do 
inventário florestal e do seu nível de probabilidade - determine o que serra bom ou 
ruim, satisfatório ou inadequado. 

De qualquer forma, a partir de então ficou mais difícil a elaboração de um 
plano entre quatro paredes. Isto mais em função do volume da informação 
necessária para a elaboração, do que em função do critério de qualidade 
propriamente dito. Ciente dessa realidade, a Ordem de Serviço previu a 
necessidade da reciclagem dos técnicos do IBAMA e sugeriu às SUPES que 
soti.citassem treinamentos de seus técnicos. 

Em 1.991 foi dado mais um importante passo, com a Instrução Normativa Nº 
80, de 24 de setembro. A iniciativa teve como grande mérito o de reunir um grupo 
de especialistas de diversas áreas relacionadas com o Manejo Florestal, para 
elaborar a norma. 

Embora não tenham participado representantes do setor empresarial, dela 
participaram todas as instituições de pesquisa e de ensino ligadas ao manejo 
florestal, sediadas na Amazônia; bem como pesquisadores e técnicos de outras 
regiões, juntamente com técnicos do IBAMA. A reunião foi em Manaus, sob 
patrocínio da GTZ. Talvez tenha sido a primeira vez que uma norma sobre a 
Amazônia tenha sido feita na Amazônia, com ampla participação dos amazônidas. 

A IN 080 determinou ações objetivas, em função do resultados das pesquisas 
e experiências profissionais dos participantes da reunião, tais como: a intensidade 
amostral e a periodicidade do inventário contínuo, o nível de abordagem do 
inventário florestal, da regeneração natural, tratamentos silviculturais e, uma das 
mais importantes, o ciclo de corte mínimo de 20 anos, entre outras. 

A partir desse momento histórico, o "manejador" só poderia obter 
anualmente, autorização para exploração - leia-se: guia de transporte florestal - da 
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enésima parte da área total a ser manejada. Posteriormente o ciclo de corte mínimo 
foi aumentado para trinta anos, sob protestos de diversos lados. 

No meio florestal, suas maiores críticas foram relacionadas a uma não 
adequação a determinadas particularidades sacio-ambientais da Amazônia. De 
qualquer forma, seu conteúdo ainda permeia fortemente a legislação atualmente 
vigente. 

Os princípios (embora não definidos como tal) da IN 80 foram incorporados à 
legislação seguinte, o Decreto N2 1.282, de 19 de outubro de 1.994. No Capítulo 1 
do Decreto, que trata: "Da Exploração das Florestas Primitivas e Demais Formas de 
Vegetação Arbórea na Amazônia -, são estabelecidos, de forma clara, os 
" ... princípios gerais e fundamentos técnicos do Manejo" de forma clara. 

No Decreto N2 1 .282 é pela primeira vez delimitada a Bacia Amazônica para 
efeito do mesmo, e conceituado novamente o Manejo Florestal Sustentável, como 
sendo: " ... a administração da floresta para a obtenção de benefícios econômicos e 
sociais, respeitando-se os mecanismos de sustentação do ecossistema objeto do 
manejo.". 

Em complemento ao Dec. 1.282, foi editada a Portaria N2 48, de 1 O de julho 
de 1.995, normatizando-o e, ambos, finalmente, regulamentaram o Art. 15 do 
Código Florestal - trinta anos depois. 

Nos seus 50 Artigos, distribuídos em 3 Capítulos, com várias Seções cada 
um, mais seus 9 anexos e ainda 4 modelos de formulários de autorização, a Portaria 
N2 48 é o mais completo documento legal já produzido sobre manejo florestal. 

Nela e nos seus apêndices, em maior ou menor detalhe, são tratados 
diversos assuntos relacionados ao manejo florestal sustentado. Tais como o manejo 
em pequenos e médios imóveis rurais, plantas medicinais, ornamentais e 
aromáticas, dentre muitos outros itens. 

Além do roteiro para elaboração de um plano, ela apresenta uma listagem 
completa dos documentos necessários ao encaminhamento do mesmo, e diversos 
modelos de declarações e compromissos, a serem assumidos por quem pretende 
manejar a floresta. 

A Portaria 48 foi também fruto de ampla discussão com os setores 
envolvidos com a questão florestal. Com participação muito maior do que a que 
ocorreu na época na IN 80. Para definição dos pontos que dela fariam parte, houve 
muitas discussões em vários estados da Amazônia. Participaram pesquisadores da 
área, políticos, legisladores, empresários, professores de universidades e 
organizações ambientalistas. 

Como tudo que é grande e complexo, tem recebido críticas, mas ninguém 
poderia dizer que ela não foi fruto de amplas e democráticas reuniões de trabalho. 
A não ser no que se refere à exigência de Estudo de Impacto Ambiental e Relatório 
de Impacto de Meio Ambiente. A decisão final da reunião havia sido pela não 
necessidade de ambos, acenado para uma alteração no Decreto 1.282. Primeiro, 
em função dos complexos procedimentos de inventário contínuo e tratos 
silviculturais inerentes ao manejo florestal sustentado já adotados. Segundo, em 
função da pouca contribuição relativa que os EIA e RIMA têm oferecido para as 
tomadas de decisão a cerca do meio ambiente. A obrigatoriedade de ambos, ao 
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invés de contribuir para o manejo, acabou fazendo com que os empresários 
optassem por planos de menos de 2.000 hectares, opção que os isenta da 
obrigação de realizá-los. 

Após a Portaria 48, foram editadas duas últimas medidas de grande 
influência sobre o Manejo Florestal, embora não versem diretamente sobre ele. A 
primeira, a Medida Provisória 1.511, de 25 de Julho de 1.996, que aumenta a área 
de Reserva Legal na Região Amazônica para 80%, estimulando, de certa forma 1, o 
aproveitamento da floresta via manejo florestal sustentado. 

A segunda, o Decreto Nº 1. 963, de mesma data, que suspende por 2 anos a 
exploração do Mogno ( Swietenia macrophylla) e da Vi rola ( Viro/a surinamensis}. 
Duas espécies tradicionalmente exploradas na região, cujo impacto da sua 
exclusão, no balanço comercial da floresta, ainda não foi suficientemente discutido. 

A legislação atual pode carecer de alguns retoques importantes. Melhorias 
e adequações às particularidades no tempo e do espaço na região, poderão e 
deverão ocorrer. Apesar disso, não há como negar que a questão da legislação não 
é mais um fator limitante ao controle da exploração desordenada de madeira, nas 
áreas destinadas ao manejo florestal sustentado. 

Obviamente, tão importante quanto uma legislação adequada, é o 
cumprimento da mesma. Principalmente no Brasil, onde costuma-se dizer que 
algumas leis "não pegam", ainda mais na Amazônia, nos locais de acesso difícil e 
pouca presença do Estado, onde os planos de manejo devem estar sendo 
executados. 

Uma fase de análise dos documentos dos planos passa a ter importância 
singular. Não só pelas informações em relativamente curto espaço de tempo que 
proporciona, como também por possibilitar a redução e um melhor planejamento da 
fase de análise de campo, otimizando com isso recursos humanos e financeiros. 

2-0BJET1VOS 

Realizar levantamento de todos os Planos de Manejo Florestal Sustentável - 
PMFS nos Estados do Pará, Amazonas, Amapá, Roraima, Acre, Rondônia e parte 
de Mato Grosso, Tocantins e Maranhão. 

Realizar uma triagem técnica de todos os planos, com intuito de Cancelar 
ou Suspender todos os planos que apresentassem pendências técnicas, jurídicas ou 
que se encontram em desacordo com as normas vigentes. 

1 De certa forma, porque não veio acompanhada de uma política de fomento ao uso sustentado da 
floresta. 
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3-METODOLOGIA 

3.1-Concepção e Planejamento 

O Projeto de Controle Ambiental da Amazônia Legal foi concebido numa 
Oficina de Planejamento Participativo, realizada em Manaus, no período de 25 a 28 
de julho de 1 . 996, promovida pela Oi retona de Recursos Naturais Renováveis 
(DIREN) do IBAMA. 

A Oficina teve o objetivo de elaborar uma proposta de um Plano de Ação, 
visando a reformulação e padronização dos procedimentos de controle da atividade 
madeireira na região amazônica. Participaram do evento dois técnicos de cada 
Superintendência (SUPES), além de vários diretores e técnicos do IBAMA sede. 

Um dos componentes do Plano de Ação, foi o de realizar uma amplo 
levantamento dos Planos de Manejo em curso na Amazônia. Este levantamento foi 
idealizado em duas etapas, a primeira, de análise dos registros e documentos de 
cada SUPES; e a segunda, de vistoria de campo, das atividades relacionadas aos 
respectivos Planos de Manejo Florestal Sustentável (PMFS). 

O planejamento da primeira fase foi realizado em Brasília, na sede do 
IBAMA, por um grupo que contou com representantes da DIREN/DEREF e das 
SUPES envolvidas. Nesta oportunidade foram definidos os critérios de avaliação 
dos PMFS e a estratégia do levantamento em si. 

3.2-Coleta de Informações 

Na fase de coleta de informações nas Superintendências, foram envolvidos 
vários técnicos da DIREN de Brasília, além de todos os técnicos de cada SUPES da 
Amazônia e ainda outros técnrcos, de diversas SUPES, de outras regiões do país. 

Os dados foram coletados entre os meses de agosto a outubro de 1. 996. 
As informações de cada Superintendência foram coletadas em formulário 

específico, que continha os seguintes itens a serem preenchidos sobre cada PMFS: 

1. Nome do detentor do Plano 
2. Ano de Início 
3. Número do Protocolo 
4. Área total abrangida pelo Plano 
5. Área já autorizada para exploração 
6. Volume total de madeira a ser explorado na área do Plano 
7. Volume já autorizado para exploração 
8. Número de explorações já realizadas 
9. Volume de Mogno já autorizado para exploração 
1 O.Volume de Viro la já autorizado para exploração 
11.Município e Unidade da Federação(UF) onde o Plano está sendo executado 
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3.3-Critérios de Classificação 

Além da coleta das informações básicas acima descritas. cada Plano foi 
avaliado sob os aspectos legais e técnicos. No caso de apresentar algum 
problema, o PMFS era Suspenso ou Cancelado, de acordo com os critérios 
descritos a seguir: 

3.3.1-Motivos de Suspensão do PMFS 

1. Sem responsável técnico 

2. Sem apresentação de relatório pré e pós exploratório, ou justificativa 
técnica 

3. Detentor com débito consolidado (falta de pagamento de taxa de reposição 
florestal) 

4. Ârea com problemas fundiários decorrentes de invasão 

5. Inventário florestal contínuo com número msuficiente de parcelas 
permanentes ou não apresentados 

6. Ausência de termo de averbação da área manejada 

7. Pendência não cumprida apontada em laudo de vistoria 
8. Aprovado em desacordo com a legislação 

3.3.2-Motivos de Cancelamento do PMFS 

1. PMFS de empresa falida e sem transferência do empreendimento 

2. PMFS paralisado há mais de cinco anos sem Justificativa técnica 

Embora alguns dos motivos para Suspensão dos Planos sejam suficientes 
para o seu Cancelamento, foi determinado, por razões jurídicas, que os mesmos 
deveriam ser Suspensos e automaticamente Cancelados, caso não resolvida a 
pendência após decorridos 60 dias da Suspensão. 

3.3.3-C/assificação dos motivos para Cancelamento e Suspensão dos 
PMFS 

Durante as triagens que ocorreram nas SUPES, foram registrados outros 
motivos para Suspensão e Cancelamento, não previstos anteriormente. 

Posteriormente, a fim de racionalizar o processamento das informações, os 
motivos foram reunidos em 4 grupos distintos, a saber: Fundiário, Técnico, Legal e 
outros, distribuídos de acordo com o demonstrado na Tabela 1. 
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Tabela 1 - Grupos de Motivos para Suspensão ou Cancelamento dos Planos de 
Manejo Florestal Sustentado na fase de vistoria de documentos. 

Motivos-,, Grupo 
1 - Sem responsável técnico 2 
2 - Sem aoresantacâo de relatório pré e pós exploratório ou iustrãcatrva técnica 2 
3 - Detentor com débito consolidado 3 
4 - Areas com problemas fundiários decorrentes de invasão 1 
5 - Inventário florestal contínuo com número insuficiente de parcelas permanentes ou não 2 

apresentadas 
6 - Sem termo de averbação da área rnanerada 3 
7 - Com pendência não cumprida apontada em laudo de vistoria 2 
8 - Aprovado em desacordo com a leqrslação 3 
9 - PMFS de empresa falida e sem transferência do empreendimento 4 
10-PMFS paralisado há mais de cinco anos sem rustiticativa técnica 4 
11-Cancelado antes da trlaqern por estar dentro da RESEX Chico Mendes 1 
12-Para adequar à leqislação 3 
13-Não cumpriu as pendências necessárias para adequar a teqislaçáo 3 
14-Pendência 1urid1ca 3 
15-Problema fundiário (falta ser criada a Floresta Estadual) 1 
16-Proorietário solicitou o cancelamento 4 
17 -Sem vistoria 2 
18-Sem medição de Parcelas Permanentes 2 
19-Utillzação indevida de ATPF 4 
20-lncêndio 4 
21-Area indígena 1 
GRUPOS: 1- Fundiário; 2- Técnico; 3- Legal; 4- Outros 

3.4-Processamento dos Dados 

3.4.1-Preparação dos dados 

Primeiramente realizou-se a digitação das informações recolhidas. Os dados 
foram processados utilizando-se os programas Access para o processamento das 
informações e o Excel para a confecção dos gráficos. 

Independente da SUPES de origem dos PMFS, eles foram redistribuídos de 
acordo com Unidade da Federação onde deveriam ser executados. Essa 
redistribuição foi necessária porque, algumas vezes, planos de manejo são 
registrados na SUPES mais próxima do município onde serão executados, e não na 
SUPES do Estado ao qual o município pertence. 

Procurou-se dirimir dúvidas quanto ao nome e Estado de cada município, 
utilizando-se o Código de Endereçamento Postal dos Correios. Algumas vezes ele 
não foi suficiente. Nestes casos, optou-se por manter o nome constante na 
listagem. Isso pode ter ocorrido porque, na Região Norte, quando um município 
chega a ser criado oficialmente, algumas vezes não recebe o nome pelo qual é 
conhecido pela população local. 

O Estado de Roraima foi excluído da avaliação, por motivo de não ter 
nenhum Plano de Manejo em andamento, até a data da sua avaliação. 

Quanto ao Estado do Mato Grosso, não foi possível obter todos os dados 
necessários a sua avaliação completa. Considerando o movimento do setor 
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madeireiro naquele Estado e as dificuldades de se obter informações a cerca dos 
mesmos, é provável que o número de planos sob responsabilidade daquela SUPES. 
seja consideravelmente superior ao trabalhado neste relatório. Espera-se poder 
contar com o restante das informações necessárias. quando da elaboração da 
versão final deste relatório. 

Durante o processamento dos dados, foram identificados PMFS com um 
volume muito superior ao possível. Uma vez que não havia tempo hábil para 
conferir as informações e dirimrr entre a dúvida de uma informação colhida 
equivocadamente com dados de inventário florestal adulterados, excluiu-se do 
processamento dos volumes. todos os PMFS que apresentaram volumes médios por 
hectare superiores a 150 (cento e cinqüenta) metros cúbicos. Para sanar tais 
dúvidas, foi elaborada uma listagem incluindo não somente estes, mas todos os 
PMFS com volumes por hectare superiores a 100 {cem) metros cúbicos (Anexo 1 ). 

Terminadas estas etapas, foi executada uma rotina na base de dados, a fim 
de identificar registros no banco de dados, digitados mais de uma vez, o que é 
comum acontecer quando é grande o volume de dados e o pessoal envolvido da 
digitação e na conferência dos mesmos. 

As explicações contidas nestes dois últimos parágrafos justificam a diferença 
entre o número de PMFS que formaram a base de dados desse relatório, com 
informações anteriormente veiculadas. 

3.4.2-Comparação dos Valores de Volume Comercial por Hectare 

No processamento das informações sobre volume comercial de madeira por 
hectare, comparou-se os dados com as informações de RADAMBRASIL (vários). O 
objetivo dessa comparação foi apenas o de chamar atenção para discrepâncias 
quando muito acentuadas, a fim de orientar ações futuras. 

Por este motivo não houve preocupação em identificar em qual tipologia 
florestal encontrava-se cada Plano de Manejo, para compará-lo com a média de 
volume daquela tipologia, quando disponível em RADAMBRASIL. 

Considerando-se as, certamente diferentes, metodologias adotadas em cada 
inventário florestal, utilizou-se, para a comparação, médias bastante generosas. 
Dos dados do RADAMBRASIL, considerou-se o somatório do volume comercial por 
hectare de todas as espécies destinadas ao mercado de exportação, regional e 
local, com diâmetro superior a 30 centímetros, tomado a 1,30 metros do solo 
(Tabela 2). 

25 



Tabela 2 - Volumes por hectare utilizados para comparação dos valores dos 
Inventários Florestais, dos Planos de Manejo Florestal Sustentado na Amazônia. 

RADAM•. . Y9!-Y~~~-3~ ~~-< !?'!1~"!3{h~t - - .. ' 
UF Volume/Folha/Nome· . Madeira.para,.. Total"'.·· Total da, Média do:volume 

Exportação· . Comercial florestar.' comercial 

AC 12 SC19 Rio Branco 13,32 64,01 93,00 64,01 

AM 14 SA19 Iça 16,36 68,87 95,70 73,70 

15 S819 Juruá 19,09 93,13 115,24 

17 S820 Purús 17,92 71,69 91,06 

18 SA20 Manaus 16,00 61, 11 79,66 

AP 6 NA22 Macaeá 28,94 132,93 190,00 132,93 

MA 2 S823 São Luiz 20,51- 90,56** 130,43 90,56 

MT 20 SC21 Juruema 11,30 44,40 58,90 44,40 

PA 4 S822 Arag/Tocant 8,91 50,25 91,50 70,15 

5 SA22 Belém 17,47 76,38 126,38 

7 S821 Tapajós 13,29 72,77 120,00 

1 O SA21 Santarém 23,36 81,21 114,00 

RO 16 SC20 Porto Velho 15,86 68,07 86,14 77,00 

19 SD20 Guaeoré 13,38 51,55 67,85 

TO 4 S822 Arag./Tocant. 8,91 50,25 91,5 91,50 
*Valores referentes a soma de madeira para Exportação, Mercado Local e Regional (DAP ~ 30 cm) 
**Valores calculados em proporção aos demais volumes da tabela. 

Embora em alguns estados existam informações mais precisas, graças a 
inventários florestais em determinadas áreas e tipologias, optou-se pelo RADAM em 
função da possibilidade de padronização da metodologia do mesmo. Isto é, 
diâmetro mínimo, classes de qualidade e categorias de uso das espécies. 

No caso do Maranhão - Volume 2 do RADAM - o inventário realizado não 
apresentou as informações detalhadas, como nos demais volumes. Por isso, 
estimou-se o volume de madeira para exportação e comercial, em função da 
proporção média dessas categorias nas demais folhas analisados daquela coleção. 

Vale ressaltar que o valor médio utilizado para comparação, não se trata de 
uma média estratificada, isto é, não leva em consideração o peso relativo de cada 
estrato. Por isto, apresenta-se a tabela 2, a fim de permitir comparações mais 
específicas. 

Para o Mogno levou-se em consideração as informações de 
DEREF/ IBAMA(1.994) e Funatura & ITT0(1.993), constantes na Tabela 3. 
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Tabela 3 - Estimativas de volumes de Mogno por ha segundo Inventários Florestais 
Realizados na Região Amazônica (Funatura & \TTO. 1993). 

-~--··- 

FONTE. Médía UF 
(em.m' /ha·) · 

Inventário Florestal da Floresta Estadual do Antimary 

Levantamento dos Recursos Florestais do Pólo Acre 

Inventário Florestal da área da UHE Balbina 

Inventário Florestal do Projeto Rio Arinos 

1 nventáno Florestal do Pólo Carajás 

Inventário Florestal do Pólo Tapajós 

Inventário da Floresta Nacional do Tapajós 

Estimativa de fitomassa na Região Acima do Sul do Pará 

Inventário Florestal da área da UHE de Cachoeira Porteira 

Inventário Florestal da área de UHE de Kararaô-Babaquara 

Inventário Florestal da Gleba Gonçalves Dias 

Inventário Florestal da área da UHE de Samuel 
RADAM •. 

Estimativa eara toda a Amazônia** 

0,47 AC 

1.99 AC 

0,00 AM 

0,00 MT 

5,77 PA 

2,27 PA 

:,::Q PA 

:::;: o PA 

0,00 PA 

0,00 PA 

5,76 RO 

0,00 RO 

9,18 TODAS 

0,42 TODAS 

* DEREF/ lBAMA(1994) 

** Valores de Barros et alli, citados por FUNATURA & lTTO (1.996) e DEREF/IBAMA (1.994) 

Obs: O Inventário Florestal da área da UHE de Tucuruí é citado como tendo constatado a 
presença de Mogno, mas não apresenta valores. 

3.4.3-Apresemação dos resultados 

As informações apresentadas nesse documento são por vezes repetidas, na 
forma de tabela e gráfico. Este procedimento foi adotado no intuito de facilitar a 
leitura daqueles que desejarem analisar o seu conteúdo em curto espaço de tempo, 
sem omitir detalhes àqueles que necessitarem de informações mais precisas. 
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4-RESULTADOS E DISCUSSÃO 

• 
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4~RESUL TADOS E DISCUSSÃO 

4.1-Situação Encontraaa 

4.1.1-Quanudade ae Planos de Manejo Floresral Susrenrado (PMFS) 

A Tabela 4 apresenta o número de Planos de Manejo registrados em cada 
Estado e a porcentagem em relação ao total de Planos. A Figura 1 ilustra a 
distribuição de PMFS. Foi incluído na tabela, para auxiliar nas comparações, 
informações a cerca do número de estabelecimentos de indústria madeireira em 
cada Estado, segundo Funatura e ITTO (1.995) e Funatura e ITTO (1.996), com 
dados relativos ao ano de 1.993 - os mais recente disponíveis. 

Tabela 4 - Número de Planos de Maneio por Superintendência, no momento da 
triagem, e estabelecimentos da indústria madeireira por Estado. 

UF Total de. % . Estabelecimentos. % 
Planos Màdeireiros*·1993 · 

AC 31 1,95 60 1,77 
AM 61 3,63 115 3,39 

AP 19 1,19 n.d. o 
MA 66 4,15 n.d. o 
MT 591 37,12 168* 4,95 

PA 740 46,48 2.418 71,31 
RO 73 4,59 549 16,19 
TO 11 0,69 n.d. o 

TOTAL 1.592 100 3.391 100 
•fonte: Funatura e ITTO (1.996) 

**Fonte: Funatura e ITTO /1 995\ 

29 

-- -- ---- --- ---- -- -·-------- 



RO TO AC AM AP 
5% 1% 2% 4% 1% ~.A 

- WWWMP :;., .!! 

37% 

FIGURA 1 - DISTRIBUIÇÃO DO NÚMERO DE PLANOS DE MANEJO POR ESTADO. 

Do total de 1.592 planos registrados, constata-se que 83% encontram-se nas 
SUPES do Pará e do Mato Grosso. 

É interessante observar que o Estado do Amazonas, apesar de ser o maior 
em área, tem um número de Planos semelhante ao Maranhão, que se encontra no 
limite da Bacia Amazônica, entre ela e a Região Nordeste. 

É interessante também observar como o Estado de Rondônia participa pouco 
do total de planos, ao mesmo tempo em que participa com uma porcentagem maior, 
no que se refere ao número de estabelecimentos da indústria madeireira (Tabela 4 ). 
Rondônia, em número de estabelecimentos de indústria madeireira, é superior 
inclusive ao Estado do Mato Grosso. Em termos de estabelecimentos da indústria e 
número de Planos, o Estado do Pará é hegemônico. 

De acordo com as informações disponíveis, o número de planos de manejo 
não está diretamente relacionado com o número de estabelecimentos da indústria 
madeireira. No caso do Mato Grosso, que participa com mais de 37% do número de 
planos e com apenas 4,95% do número de estabelecimentos, pode-se esperar que 
tenha uma concentração maior de planos nos mesmos empresários. 

A Tabela 5, apresenta a dinâmica do número de PMFS protocolados em 
relação ao tempo. A Figura 2 ilustra esta informação, comparando-a com o número 
de autorizações de exploração. 
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Tabela 5 - Dinâmica da apresentação de PMFS para Protocolo nas SUPES da 
Amazônia. 

600 

500 

400 
"' <li 't, •• 300 't, = ::, 

200 

100 

o 

ANO> Quantidade~: 
de,PMFS-fI.· 

77 
80 
82 
84 
86 
87 
88 
89 
90 
91 
92 
93 
94 
95 
96 

1 
1 
2 
1 
4 

115 
85 
122 
225 
123 
174 
271 
205 
166 
97 

TOTAL 1.592 
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FIGURA 2 - DINÂMICA DE APRESENTAÇÃO DE PLANOS PROTOCOLADOS E DE 
AUTORIZAÇÕES DE EXPLORAÇÃO EM FUNÇÃO DO TEMPO. 

Autorizações de exploração sempre serão maiores, porque cada PMFS só é 
protocolado uma vez, para várias explorações. De acordo com os registros das 
SUPES, o número de PMFS apresentou uma dinâmica cíclica e crescente 
(Figura 2), com picos observados nos anos de 87, 90 e 93, com, respectivamente, 
115, 225 e 271 planos. 
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O primeiro pico, de 87. pode ter sido estimulado pela legalização da atividade 
madeireira proporcionada pela Portaria 486/86, de 28 de novembro de 1 . 986, que, 
como mencionado na introdução. legitimou a atividade madeireira existente na 
época. 

Poder-se-ia tentar correlacionar a tendência à diminuição, observada a partir 
de 1.994, com o Decreto NQ 1.282. Mas ele foi publicado somente em outubro 
daquele ano. 

De qualquer forma, não há como desconsiderar que a partir de 1.994, com o 
Decreto 1.282; a posterior limitação da exploração do Mogno e a diminuição da 
área máxima de conversão da região. tenham influenciado na quantidade de planos 
de manejo. Esta conjuntura legal pode explicar o número tão baixo de 97 PMFS em 
96, o número mais baixo desde 1. 989. 

Por um lado, o Decreto 1.282/94 desencorajou aqueles que protocolavam um 
plano de manejo, apenas para obter autorização de exploração em uma 
determinada área. Por outro, aqueles que utilizavam as Autorizações de Transporte 
de Produtos Florestais (ATPF) para "esquentar' a madeira oriunda das áreas de 
conversão, também ficaram em posição difícil, em função da M.P. 1.511/96. A 
legislação a partir 84 veio cercando por todos os lados. 

Também não foi possível identificar relação entre a atividade madeireira e o 
comportamento do Setor Madeireiro da Região Norte (Funatura/lTTO, 1.996). O 
documento não permite avaliações detalhadas. 

A fim de possibilitar identificar particularidades e facilitar a análise, dividiu-se 
o incremento de número de PMFS por Estado em relação ao tempo (Figura 3). 
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FIGURA 3 - VARIAÇÃO DO NÚMERO DE PLANOS DE MANEJO PROTOCOLADOS POR 
ANO, EM CADA SUPES. 
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Percebe-se que o aumento foi, além de desigual. desproporcional de um 
Estado para outro. Por exemplo, entre 92 e 93. Rondônia e Maranhão tiveram um 
aumento do número de planos protocolados. No mesmo período, Mato Grosso e 
Amazonas estavam com seus números em decréscimo, influenciando a curva do 
somatório das SUPES (Figura 2). 

No caso da dinâmica de PMFS no tempo, Pará e Mato Grosso apresentam 
curvas semelhantes, mas somente até 94, quando Mato Grosso apresenta uma 
ascensão de PMFS, enquanto no Pará o declínio acentuado no mesmo período. 

Isto sugere particularidades micro regionais, principalmente considerando 
que as duas espécies contingenciadas são, ou eram, bastante exploradas no Pará, 
ao mesmo tempo que Viroía não ocorre naquele Estado e o Mogno, restringe-se à 
faixa Norte do mesmo. 

Analisando-se o caso de Mato Grosso isoladamente, comparando-o com o 
número de empresas cadastradas na SUPES-MT (Funatura e !TIO, 1.995) - na 
"categoria responsável pela extração de toras, dormentes, postes e similares" - 
também não se encontrou uma relação coerente com o comportamento da curva. 

Em todos os aspectos avaliados neste relatório, a disparidade entre o Estado 
do Pará e, às vezes, de Mato Grosso em relação aos demais, faz com que seus 
números influenciem a visão geral, embora possam ser realidades distintas, quando 
analisadas particularmente. 
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4.1.2-Área abrangida pelos PMFS 

A Tabela 6 apresenta a relação entre a área Já autorizada para exploração - 
acumulada desde 1. 977 - e a área total contemplada pelos PMFS, que estava 
destinada para exploração paulatina, de acordo com o ciclo de corte de cada PMFS. 

Tabela 6 - Área já autorizada para exploração por Estado, Área não autorizada, 
Área total dos PMFS, e porcentagem de área autorizada em relação a área total 
abrangida pelos PMFS da Amazônia. 

UF Área % da Área, Área não Área:,Total 
Autorizada TotaL Autorizada· dos PMFS 

Valores em ha. 

AC 10.649 5,52 182.400 193.049 

AM 49.185 10,78 407.170 456.355 

AP 2.323 45,87 2.741 5.064 

MA 28.131 27,30 74.925 103.056 

MT 326.108 40,91 471.022 797.130 

PA 456.512 29,82 1.074.388 1.530.900 

RO 67.275 63,37 38.886 106.161 

TO 3.091 91,15 300 3.391 

TOTAL 943.274 29152 2.251.832 3.195.106 

Amapá e Mato Grosso já haviam liberado mais de 40% do total da área sob 
manejo. Tocantins mais de 90%, embora sua área total seja relativamente pequena. 

Esta situação aparentemente irregular, em função do pouco número de anos, 
desde o início dos registros de PMFS, é explicada, porque o ciclo de corte mínimo 
só foi estabelecido a partir de 1.991, através da 1.N. 080. Também devido a isto, a 
área já autorizada para exploração em todos os Estados, chega a quase 30% da 
área total sob PMFS. A Figura 4 a seguir, ilustra a relação área autorizada por área 
ainda por explorar. 
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FIGURA 4 • RELAÇÃO ENTRE ÁREA AUTORIZADA PARA EXPLORAÇÃO E ÁREA AINDA 
NÃO AUTORIZADA, NOS PLANOS DE MANEJO FLORESTAL SUSTENTÁVEL, POR 
ESTADO. 

A proporção entre área ainda não autorizada de um Estado para outro é 
relativamente semelhante. Deve-se ter em conta que a proporção de cada Estado 
não está diretamente relacionada com a atividade madeireira como um todo. Não 
se pode perder de vista a madeira oriunda das áreas de conversão ou extra-PMFS. 

No Amazonas, por exemplo, o gráfico não é coerente com a Atividade 
Madeireira daquele Estado. A explicação para este fato deve-se, provavelmente, a 
ainda grande diferença entre a exploração aa várzea e da terra-firme naquele 
Estado. Provavelmente os PMFS concentram-se apenas nesta última. Ficando a 
primeira, explorada ainda da forma tradicional, isto é, ilegalmente. 

Rondônia, por sua vez, talvez apresente uma proporção semelhante à 
realidade em termos de relação área explorada e não explorada, mas o número 
absoluto parece também ser irreal com a sua atividade madeireira em geral. 

O Estado do Pará apresenta uma área ainda não autorizada quase do 
tamanho da soma das áreas dos demais Estados da região, comprovando sua 
hegemonia na atividade. 

Esses número são úteis para definir prioridades de fiscalização e vistorias, 
embora não se deva desconsiderar os estados com área menor. Rondônia, por 
exemplo, embora no gráfico apareça com pouco por autorizar, o seu "pouco" 
representa quase 40.000 hectares. 

Curiosa também é a situação dos Estados do Acre e Amazonas. No Acre, 
cuja área total de PMFS atinge quase 200.000 ha, quase nada foi liberado, o que é 
desproporcional com a atividade madeireira daquele Estado. Desde 1.987, até hoje, 
aquele Estado só liberou pouco mais de 10.000 ha para exploração (5,5% da área 
pretendida). O que não tem nada a ver com o movimento de caminhões "toreiros" 
(de tora), durante todo o verão nas suas estradas e ramais. 
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O Amazonas parece seguir pelo mesmo caminho, com o agravante de ter lá 
instaladas, grandes indústrias madeireiras, concentradas principalmente em 
ltacoatiara, com um volume de negócios bem superior ao Acre. 

Confirma-se, no geral, que o "controle" das áreas sob PMFS não significa o 
controle da forma sustentável de exploração madeireira. Por ser mais desenvolvido 
em todos os aspecto e, por isso, estar mais sobre pressão e vigia, é possível que o 
Estado no Pará, apresente no gráfico uma posição mais honesta, em relação à 
atividade de seus empresários. Isto em mente, provoca uma reflexão: 

A realidade da exploração do recurso madeira não está refletida no gráfico 
do PMFS. Se, por um lado, a ineficácia da fiscalização, pode ter levado a classe 
empresarial nos confins da Amazônia, à opção de obter sua matéria-prima de 
formas ilegais, por outro, a "rigorosidade" de uma triagem, pode atingir justamente 
a parcela que, mesmo mal, ainda está no sistema. A desvantagem de rupturas, é 
que se perde totalmente o controle do processo, não se podendo, a partir daí, 
diferenciar entre empresários trabalháveis e não trabalháveis. 

Rondônia e Mato Grosso são outros exemplos curiosos. Proporcionalmente, 
têm o manejo florestal mais intensamente praticado. O que é uma inverdade, 
considerando a predominância das atividades agropecuárias naqueles dois estados, 
em função da influência sulista caraterística de ambos. 

A Tabela 7, a seguir, apresenta um outro aspecto que envolve a questão da 
área sob manejo dos Estados: A sua área média por plano. 
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Tabela 7 -Área média de Planos de Maneio Florestal Sustentável por SUPES 
Valores em ha. 

U F>: · Área.média::-<0-· ÁreiE.. · Número-de::, 
MãxirmF., · PMFs:, 

AC 6.227,39 66.168,00 31 

AM 7.481,23 50.000,00 61 

AP 266,53 2.000,00 19 

MA 1.561,45 14.294,00 66 

MT 1.348,78 21.291,00 591 
PA 2.068.78 60.000,00 740 

RO 1.454,26 15.832,00 73 
TO 308,27 1.048,00 11 

2.589,59* 1.592** 

*Média Geral por PMFS 

** Total de PMFS considerados 

Acre e Amazonas destacam-se na área média dos planos de manejo. No 
caso do Acre, com uma área total de PMFS de menos de 200.000 ha, o valor 
máximo, que se refere a Floresta Estadual do Antimary, força a média para cima. 
Haja visto o estado do Pará, com um PMFS de área de 60.000 ha, que pouco 
influencia na média dos seus 7 40 PMFS. 

No caso do Amazonas a situação é semelhante à do Acre, com o PMFS de 
uma grande empresa - que por sinal tem demonstrado seriedade - na estrada 
Manaus-1 tacoati ara. 

Tocantins, cuja opção pela lavoura do arroz "entressafrando" com o pasto 
para a pecuária, parece demonstrar, nos seus 308 ha de área média, que a 
atividade resume-se na "justificativa legal" para a conversão da cobertura florestal. 

4.1.3-Volume dos PMFS 

A Tabela 8 mostra os valores referentes aos volumes autorizados, não 
autorizados e o volume total dos PMFS, e a Figura 5 ilustra a situação da tabela. 

Como explicado na metodologia, os valores referentes aos PMFS com 
volume médio maior ou igual a 150 m3 por ha foram excluídos (Ver item 3.4.1 ). 
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Tabela 8 - Volume autorizado para exploração, volume não autorizado e volume 
total de madeira comercial dos PMFS 

Valores em m3 . 

UF Volume' % do Volume:Não-- · Total.de-volume 
Autorizado .. · Total Autorizado:·. noS:PMFS 

AC 156.956 3,21 4.731.233 4.888.189 
AM 2.930.161 10,37 25.321.521 28.251.682. 
AP 157.485 41,00 226.622 384.107' 
MA 2.097.716 27,59 5.505.820 7.603.536 
MT 10.810.124 36,27 18.994.181 29.804.305 
PA 24.965.591 27,88 64.569.578 89.535.169 
RO 631.449 17,77 2.921.745 3.553.194 
TO 60.601 98,66 825 61.426· 

41.810.083 25,48º 122.271.525 164.081.608 
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FIGURA 5 - RELAÇÃO ENTRE VOLUME AUTORIZADO PARA EXPLORAÇÃO E VOLUME 
AINDA NÃO AUTORIZADO, NOS PLANOS DE MANEJO FLORESTAL SUSTENTÁVEL, 
POR ESTADO. 
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A relação volume autonzado por volume total é semelhante a da área. 
Entretanto. há uma diferença de intensidade de exploração entre ambas. Os 
gráficos deveriam ser proporcionars, uma vez que a enésima parte da área, deve 
conter a enésima parte do volume inventariado. 

Esta situação sugere uma intensidade de exploração praticada, menor do que 
o volume disponível no Inventário Florestal. que subsidiou o PMFS. Esta hipótese é 
confirmada nos gráficos a seguir. 

A Figura 6 apresenta a distribuição de freqüência, do volume médio por 
hectare, por classe de volume, em função dos inventários florestais que basearam 
os PMFS. E a Figura 7, apresenta as mesmas informações, com base na média de 
volume das autorizações anuais de exploração. 

250 

200 

o 

Volume em m3/ha 125 135 o 

FIGURA 6 - VOLUME MÉDIO POR HA, POR CLASSE DE VOLUME, COM BASE NOS 
INVENTÁRIOS FLORESTAIS DOS PMFS. 
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FIGURA 7 - VOLUME MÉDIO POR HA, POR CLASSE DE VOLUME, COM BASE NAS 
AUTORIZAÇÕES ANUAIS DE EXPLORAÇÃO. 

Uma possível explicação para este fato, pode ser que a rigorosidade no 
inventário pré-exploratório tenha sido maior do que no inventário inicial, em função 
de mudanças conjunturais, tanto na legislação em si, quanto na dinâmica 
fiscalizadora das SUPES, em função da sua administração e da própria legislação. 
Percebe-se uma ligeira assimetria na Figura 7, notadamente no Estado do Mato 
Grosso, concentrando a freqüência de inventários, na parte relativa às menores 
classes de volume por ha. 

Analisando-se as duas figuras (6 e 7), pode-se também verificar uma 
distribuição próxima a normal. Comparando os pontos de maior freqüência de 
ambas as distribuições - de MT e PA - verifica-se uma certa tendência a um volume 
semelhante às médias registradas por RADAM (vários), constantes na tabela 2 (ver 
Metodologia). 

Segundo aquela tabela, as médias são 44 m3/ha e 70m3/ha, respectivamente 
para o Mato Grosso e o Pará. Nos gráficos eles apresentam maiores freqüências 
de médias exatamente de 45m3/ha em Mato Grosso e 65 m3/ha no Pará. Embora 
com metodologias distintas, o número de inventários realizados naqueles estados, 
justifica em parte a semelhança com RADAM. 

Tais constatações levam a crer que exista uma certa seriedade, pelo menos 
no que tange aos inventários florestais, por parte dos empresários. Pelo menos 
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maior do que a geralmente preconizada. Por outro lado, pode-se observar 
nitidamente as disparidades nas duas curvas, quando apresentam um número 
razoável de inventários que se destacam superestimando em muito - mais de dois 
desvios - o volume por ha em relação à média. Tais empresários, bem como os 
técnicos responsáveis por tais levantamentos. deveriam receber tratamento especial 
do IBAMA, bem como de suas entidades de classe. 

Isto não quer dizer que os outros inventários estejam sendo realizados de 
forma a dimensionar corretamente os volumes médios por ha. No entanto, hã que 
se considerar a curva normal, a fim de se poder tomar medidas cabíveis com a 
realidade regional, sem riscos das rupturas mencionadas anteriormente. 

Em função do pouco número de dados dos demais Estados da região, evitou 
se o risco da comparação com os de RADAM. A Tabela 2 fica à disposição, como 
um parâmetro para outras comparações individuais. 

A Tabela 9, na sequência, apresenta o volume médio de madeira comercial 
abrangido pelos PMFS da Amazônia. 
Tabela 9 - Volume médio de madeira dos Planos de Maneio Florestal Sustentável 

por SUPES 
Valores em m3 

UF Volume médio. Volume, · Númerode, 
máximo PMF$ 

AC 257.273, 11 2.076.472,00 19 

AM 470.861 ,37 3.722.000,00 60 

AP 22.594,53 228.250.00 17 

MA 115.205,09 1.915.423,00 66 

MT 50.601,54 1.201.634,00 589 

PA 123.838,41 2.835.422,00 723 

RO 61.261,97 1.063.966,00 58 

TO 5.584,18 23.038,00 11 

138.402,52* 1543** 

*Média Geral por PMFS 
- rotai de PMFS considerados 

Os volumes são coerentes com as áreas médias, não cabendo novas 
observações nesse sentido. 
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4.1.4-Situaçao do Mogno (Swietenia macrophyl/a) 

A Tabela 1 O e a Figura 8 demonstram a relação entre o volume já autorizado 
e o volume total de madeira de Mogno contemplado nos PMFS por Estado. 

Tabela 1 O - Volume de Mogno já autorizado para exploração, volume a ser 
autorizado antes da vistoria e volume total nos PMFS por Estado. 

Valores em m3 

UF. Volume- % do.votumevolurnenão Volume- 
autorizado Total da· UF autorizado· total 

AC 15.674 33,04 31.762 47.436 

AM 316 11,62 2.404 2.720 

MT 27.449 64,66 15.005 42.454 

PA 652.518 34,61 1.232.955 1.885.473 

RO 6.171 63,95 3.479 9.650 

TOTAL 702.128 35,32 1.285.605 1.987.733 
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FIGURA 8 - RELAÇÃO ENTRE VOLUME DE MOGNO JÁ AUTORIZADO PARA 
EXPLORAÇÃO E O VOLUME TOTAL CONTEMPLADO NOS PMFS DA AMAZÔNIA. 

O volume já autorizado representa pouco mais da terça parte do volume total 
da espécie constante nos Planos de Manejo Florestal Sustentado. 
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Dos mais de 702 mil m3 já autorizados para exploração o Pará é responsável 
por mais de 650 mil m3. O que sugere a confirmação da mudança no número de 
PMFS. discutida a há 2 itens atráz. 

Salienta-se que o volume de mogno onundo dos Planos de Maneio é urna 
pequena parte em relação às demais alternativas. Segundo FUNATURA e IBAMA 
(1.993}, que registraram a origem do Mogno no ano de 1.991, apenas 28% do 
madeira originava-se dos Planos Manejo. 

No Mato Grosso, o Mogno tem pouca importância porque está praticamente 
fora da área de ocorrência da espécie. 

A Figura 9, a segurr, mostra a evolução das liberações para exploração do 
Mogno na Região, baseada nos PMFS. 
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FIGURA 9 - DINÂMICA EM RELAÇÃO AO TEMPO DA EXPLORAÇÃO DO MOGNO NOS 
PMFS DA AMAZÕNIA. 

A figura 9 comprova a eficácia da Medida Provisória 1.511. Em 93 e 94, o 
volume de exploração do Mogno estava em franca ascensão. Foram 
aproximadamente 400 mil m3 naqueles dois anos. Considerando a realidade do 
Manejo Florestal Sustentável nos PMFS, a medida com certeza teve o seu mérito. 

Também podemos observar uma relativa discrepância entre os dados 
apresentados acima e FUNATURA e ITTO (1.993). Segundo seus dados, foram 
explorados 126 mil m3 em 1.991, sem contar Acre e Amazonas. Segundo a 
informação presente, foi pouco mais de 65 mil m3 naquele ano. 

4.1.5-Situação da Viro/a (Viro/a surinamensis) 

A Tabela 11 apresenta a situação da exploração da Virola desde o início dos 
registros nas SUPES e a Figura 1 O ilustra a situação. 
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Tabela 11 - Volume de Virola Já autorizado para exploração, voiume a ser 
autorizado antes da vistoria e volume total nos PMFS por Estado. 

Valores em m3 . 

UF Volumei,. % do.voíume» Volume,.não-::· Volume±:. 
autorizado: . autorizado· autoriza.do;,": totaL · 

por·UF 
AM 48.726 12,17 351.605 400.331 
AP 10.748 34,45 20.453 31.201 
PA 233.021 24,13 732.696 965.717 

TOTAL 292.495 20,93 1.104.754 1.397.249 
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FIGURA 10 ~ RELAÇÃO ENTRE VOLUME OE VIROLA JÁ AUTORIZADO PARA 
EXPLORAÇÃO E O VOLUME AINDA REMANESCENTE NOS PMFS. 

A situação da Viro la aparentemente é mais f avorávei do que a do Mogno. Em 
termos absolutos, o volume já autorizado para exploração da espécie ultrapassou 
pouco mais de 290 mil m3. Em termos relativos, não chegou a 21% do volume 
destinado à sua exploração. 

Novamente o Estado do Pará é o grande produtor, comprovando a prioridade 
de ações de fiscalização florestal naquele Estado. 

A Figura 11, a seguir, ilustra a questão da exploração da espécie em função 
do tempo, desde o início dos registros nas SUPES. 
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FIGURA 11 - EVOLUÇÃO DAS AUTORIZAÇÕES DE EXPLORAÇÃO OE VIROLA, NOS 
PMFS DA AMAZÔNIA. EM RELAÇÃO AO TEMPO. 

Apesar dos registros nas SUPES terem iniciado em 1.987, PMFS da espécie 
só iniciaram, segundo os registros, em 1.982, não tendo sido registrados outros em 
84 e 86. 

Seu ano de maior exploração através de PMFS foi o de 1. 992. A dinâmica da 
sua exploração, de acordo com os registros das SUPES, apresentou uma tendência 
bem diferente do Mogno. num decrescente a partir de 1.992, até encerrar-se 
bruscamente em 96, certamente também em função da Medída Provisória 1. 511. 
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4.2-Triagem 

4.2.1-Efeitos da triagem sobre o número de PMFS 

A Tabela 12 apresenta a distribuição dos PMFS com relação ao tempo, de 
acordo com a classificação da triagem realizada nas SUPES e a Figura 12, ilustra 
essa distribuição. 

Tabela 12 - Distribuição dos PMFS da Amazônia Legal em Aptos, Cancelados e 
Suspensos 

Ano· A tos Cancelados Sus ensos TOTAL 
77 - 1 - 1 
80 - - 1 1 
82 - 1 1 2 
84 - 1 - 1 
86 3 - 1 4 
87 29 11 75 115 
88 15 17 53 85 
89 17 34 71 122 
90 29 32 164 225 
91 29 8 86 123 
92 45 3 126 174 
93 78 6 187 271 
94 81 1 123 205 
95 85 1 80 166 
96 73 - 24 97 

Total 484 116 992 1592 
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FIGURA 12 -VARIAÇÃO DA SITUAÇÃO DOS PLANOS DE MANEJO FLORESTAL 
CONFORME O ANO DE INÍCIO DO MESMO. 

Observa-se dois grandes momentos de planos de manejo suspensos pela 
atual triagem, os dos anos de 90 e 93. Eles provavelmente se devem às mudanças 
na legislação nos anos seguintes. Analisando-se o gráfico, observa-se uma 
tendência geral ao crescimento do setor, no entanto, ao se mudar a regra, a 
tendência ê interrompida e cai, até que a forma de trabalho fique adequada a nova 
regra. Ela vai crescendo paulatinamente, sob a égide das novas regras, até que 
surge outra. Quando surge uma nova, ela influencia nos procedimentos a partir do 
momento em que é estabelecida, mas recai pesadamente sobre os imediatamente 
anteriores. A figura 12 sugere que na triagem, não se tenha considerado o direito 
adquirido dos PMFS, em função da legislação da época em que foram protocolados. 

De qualquer forma, a situação revelada quanto à classificação dos PMFS é 
drástica. O número de Planos suspensos perfaz 62% do total e, se somados aos já 
definitivamente cancelados, chega-se a casa dos 70%. 

A proporção é sempre drástica até o ano de 94, quando provavelmente a 
clareza e detalhes das normas estabelecidas provoca uma natural seleção. Isto 
pode ser constatado observando-se que a partir de 94 o número total de PMFS 
diminui, ao mesmo tempo em que a relação de qualidade passa a ser favorável aos 
mesmos. Pelo menos para os critérios estabelecidos nesta etapa da avaliação. 

Pode-se imaginar, que depois do Dec.1.282, as regras ficaram melhor 
definidas e mais exigentes. Reduzindo a possibilidade de planos baseados em 
estimativas questionáveis. O Decreto 1.963 e a M.P. 1.511 dão o golpe de 
misericórdia. 
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Porém. como já mencionado. o viés dessa situação é o estímulo ao 
alijamento completo do Setor Empresarial. Na melhor das hipóteses. haverá uma 
seleção com o tempo, e uma nova categoria, diferente desta que existe - habituada 
com a ausência do Estado na exigência do cumprimento das ordens ao mesmo 
tempo que se auto Justifica, em função de regras de cumprimento difícil - poderá 
surgir rumo à ISO 14.000 e a Tarjeta 2.000 da ITTO. 

Numa hipótese pessimista. a desobediência civil passa a assumir de vez as 
ações da categoria, na hipótese de que aqueles que estão sendo alijados do 
processo, não mudem de ramo, ou mesmo de atividade. Nessa hipótese os 
empresários do setor apostariam da inoperância do Estado, para fazer cumprir as 
normas estabelecidas. Para outros é possível a mudança de atividade, porque não 
é raro a madeira ser apenas uma das suas atividades. Para estes ela já é 
considerada passageira, assim como é considerada passageira a floresta, no 
caminho do desenvolvimento regional. 

Se a figura 12 tivesse apresentando os resultados da avaliação final dos 
PMFS, incluindo a triagem de campo, talvez os dados apresentados não fossem tão 
desanimadores, considerando a característica das duas curvas nela apresentadas. 
De um lado, uma amarela que rápido sobe, e desce da mesma forma. De outro, 
uma azul, que cresce gradativamente, apesar, ou por meio da lei, que apresenta 
mais estabilidade. 

Tabela 13 - Situação dos PMFS por Estado, após a triagem. 

UF Aptos % Suspensos.· % Cancelados % Total 
AC 6 19,35 20 64,52 5 16,13 31 
AM 5 8,20 56 91,80 - 0,00 61 
AP 7 36,84 12 63,16 - 0,00 19 
MA 34 51,52 28 42.42 4 6,06 66 

MT 232 39,26 352 59,56 7 1 ,18 591 
PA 183 24,73 479 64,73 78 10,54 740 
RO 16 21,92 35 47~95 22 30,14 73 
TO 1 9,09 10 90,91 - 0,00 11 

TOTAL 484 30,_:4_9_ 992 &2,31 116 7,29 1.592 
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FIGURA 13 - DISTRIBUIÇÃO DOS PMFS POR ESTADO, CONFORME SITUAÇÃO DE 
APTO. SUSPENSO OU CANCELADO, APÓS A TRIAGEM. 

Na análise desta característica por Estado, a Tabela 13 registra e a Figura 
13 ilustra, que a situação crítica atingiu quase todos os estados sem distinção. 
Apenas no Maranhão o número de PMFS considerados aptos ultrapassa a metade, 
o que demonstra que os empresários madeireiros, ou aqueles que habitualmente 
exploram o recurso madeira, estão despreparados para o livre mercado, quando sob 
regras. Uma situação similar a de uma prova, onde a média das notas fosse o três 
{30%) demonstrado na tabela. A responsabilidade passa a ser também do 
1 ecionador. 

4.2.2-Efeitos da triagem na área sob PMFS 

A Tabela 14, apresenta a classificação das áreas atingidas de acordo com o 
ano de protocolo do PMFS. A Tabela 15, juntamente com a Figura 14, representam 
a questão da distribuição nos estados, conforme a classificação pós-triagem. 
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Tabela 14 -Área abrangida pelos PMFS por classificação pós-triagem e por ano de 
Protocolo 

Ano:;._. Aptos:,. Cancelados:,· Suspensos, Área_Totalde,, 
PMFS'i- 

Valores em tie. 

77 - 900 - 900 

80 - - 4.238 4.238 
82 - 2.980 7.500 10.480 

84 - 1.200 - 1.200 
86 12.060 - 1.960 14.020 

87 30.464 15.492 88.191 134.147 
88 11.826 32.473 62.714 107.013 
89 92.292 39.380 107.785 239.457 

90 60.552 35.854 306.498 402.904 

91 64.593 11.032 235.094 310.719 
92 67.799 3.280 281.728 352.807 

93 143.490 13.266 392.547 549.303 
94 288.410 154 329.027 617.591 
95 110.639 15.832 193.852 320.323 

96 74.721 - 55.283 130.004 

TOTAL 956.846 171.843 2.066.417 3.195.106 
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FIGURA 14 ~ ÁREA ABRANGIDA PELOS PMFS POR CLASSIFICAÇÃO E POR ESTADO. 
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O Estado do Amazonas apresentou a relação rnars desfavorável. 
Obviamente. em toda essa avaliação, não obstante os critérios homogêneos 
previamente definidos, devem ser consideradas as características pessoais, isto é, 
as diferenças entre os avaliadores. vez que o tamanho da equipe envolvida permite 
diferenças de atitude. 

Em melhor situação ficou o Estado do Maranhão, com quase 50% de seus 
projetos considerados aptos. Em pior situação ficou o Estado do Tocantins, onde 
pouco mais de 1 % da área foi considerada apta: um único plano de 40 ha. 

Tabela 15 - Área abrangida por PMFS por Classificação e por Estado 
Valores em ha. 

UF · Aptos % Suspensos·. % · Cancelados·: % ·· · Área Total 

AC 50.685 26,25 134.250 69,54 8.114 4,20 193.049,00 

AM 64.194 14,07 392.161 85,93 - º·ºº 456.355,00 

AP 3.086 60,94 1.978 39,06 - 0,00 5.064,00 
MA 48.662 47,22 51.566 50,04 2.828 2,74 103.056,00 

MT 281.823 35,35 503.972 63.22 11.335 1.42 797.130,00 

PA 468.896 30,63 949.317 62,01 112.687 7,36 1.530.900,00 

RO 39.460 37,17 29.822 28,09 36.879 34,74 106.161,00 
TO 40 1,18 3.351 98,82 - 0,00 3.391,00 

TOTAL 956.846 29,95 2.066.417 64/67 171.843 5,38 3.195.106,00 

A situação apresentada pela área é similar aquela constatada em relação ao 
número de projetos. Os considerados aptos perfazem apenas 27% da área total 
abrangida pelos PMFS existentes na ocasião da triagem. 

Inclusive com relação a distribuição entre os Estados, os gráficos são 
semelhantes, a não ser com relação ao Amazonas, onde foram suspensos Planos 
de grandes áreas. 

Por outro lado, considerando-se somente o cancelamento, houve uma 
redução proporcionalmente menor do que em relação ao número de PMFS. 
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4.2.3-Efeitos da triagem no volume ae maaeira sob PMFS 

A Tabela 16 apresenta a distribuição dos volumes totais, envolvidos nos 
PMFS, em relação à situação pós-triagem e ano de protocolo. A Figura 15 e a 
Tabela 17, apresentam a mesma informação em relação aos Estados. 

Tabela 16 - Volume de madeira comercial envolvidos nos PMFS por classificação 
pós-triagem e por ano de Protocolo. 

Valores em m3 . 

Ano. Aptos Suspensos: Cancelados. Volume 
Total 

77 

80 - 178.589 - 178.589 

82 - 207.328 - 207.328 

84 - - 57.902 57.902 

86 285.265 49.316 - 334.581 

87 1.555.493 3.894.908 831.719 6.282.120 
88 600.135 2.092.748 1.328.877 4.021.760 

89 4.216.479 7.517.258 1.910.427 13.644.164 
90 3.178.618 18.522.689 2.058.073 23.759.380 

91 4.281.749 11.340.730 712.721 16.335.200 

92 3.725.469 14.635.039 81.943 18.442.451 
93 7.611.641 22.369.415 752.089 30.733.145 
94 15.126.568 16.907.624 5.540 32.039.732 
95 5.333.599 7.339.461 1.063.966 13.737.026 
96 3.015.954 1.292.276 - 4.308.230 

TOTAL 48.930.970 106.347.381 8.803.257 164.081.608 

O volume, como era de se esperar, apresentou comportamento semelhante à 
área, 30% do total está contemplado em PMFS considerados aptos. 

Novamente, os Estados do Pará, Amazonas e Mato Grosso apresentam os 
maiores volumes sob planos suspensos e cancelados. Já Estado do Tocantins, 
chama atenção porque apresentou a maior perda relativa. 99% do volume a ser 

52 



explorado antes da triagem foi suspenso. Embora seja pouco em relação aos 
demais. são mais de 60 rrul m3. 
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FlGURA 15 - VOLUME DE MADEIRA COMERCIAL DOS PMFS POR CLASSIFICAÇÃO PÓS 
TRIAGEM E POR ESTADO 

Tabela 17 - Volume de madeira comercial dos PMFS por classificação pós-triagem e 
por Estado 

Valores em m3 . 

UF· Aptos % Suspensos.- % Cancelados % Volume 
Total 

AC 2.314.233 47,34 2.473.017 50,59 100.939 2,06 4.888.189 

AM 4.565.273 16, 16 23.686.409 83,84 - 0,00 28.251.682 
AP 296.623 77,22 87.484 22,78 - 0,00 384.107 

MA 4.055.451 53,34 3.371.508 44,34 176.577 2,32 7.603.536 
MT 10.905.429 36,59 18.480.728 62,01 418. 148 1 ,40 29.804.305 
PA 25.604.580 28,60 57.386.114 64,09 6.544.475 7,31 89.535.169 
RO 1.188.462 33,45 801.614 22,56 1.563.118 43,99 3.553.194 
TO 919 1,50 60.507 98,50 - 0,00 61.426 

TOTAL 48.930.970 29,_?_2_ _J_Q6.347.381 64,8_1 ___ 8_.803.257 _5,37 164.081.608 

Há que considerar que o volume ora suspenso, ou cancelado, não afetará a 
economia numa mesma safra. Tudo dependerá do ciclo de corte, que, antes da 
1.N. 80, não tinha limite pré-estabelecido. 
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4.2.4-Planos de Manejo já tota/meme liberados para exmoraceo. 

A Tabela 18 apresenta o número de planos de manejo em cada Estado, cuja 
área Já foi totalmente liberada para exploração, e a Figura 16 mostra a distribuição 
destes planos por situação. 

Tabela 18 - Planos de Manejo Florestal Sustentável com suas respectivas áreas já 
totalmente liberadas para exploração por Estado e situação pós-trjagem. 

UF Aptos % Suspensos % Cancelados. %·· Total 
AC - 0,00 1,00 100,00 - 0,00 1 
AP 2 40,00 3,00 60,00 - º·ºº 5 
MA 4 30,77 9,00 69,23 - 0,00 13 
MT 54 27,55 140,00 71,43 2 1,02 196 
PA 31 28,44 76,00 69,72 2 1,83 109 
RO 1 6,67 4,00 26,67 10 66,67 15 
TO 1 10,00 9,00 90,00 - º·ºº 10 

Total 93 26,65_ 242,00 69,34 __ _ _ y _ ~- 4io1 349 

Cancelados 
4% 

Suspensos 
69% 

FIGURA 16 • DISTRIBUIÇÃO DE TODOS OS PMFS COM ÁREAS JÁ TOTALMENTE 
LIBERADAS PARA EXPLORAÇÃO. 

A distribuição das áreas nos Estados é aproximadamente proporcional ao 
número de PMFS de cada um deles. O número total de Planos destas áreas 
representa 21 % do total de pianos analisados na triagem. Uma quantidade 
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considerável, não muito diferente da quantidade de PMFS aptos em relação ao total 
de planos. 

No entanto, não foi observada a mesma proporção, com relação a área 
abrangida por estes PMFS. A Tabela 19 demonstra que eles representam apenas 
8,46% do total da área sob PMFS. 

Tabela 19 - Área dos PMFS já totalmente liberados para exploração. 
Valores em ha . 

. UF Aptos % . Suspensos; · · % Cancelados~~ % Área 
· · Total 

AC - o 1.000 100,00 - 0,00 1.000 

AP 176 38 285 61,82 - 0,00 461 

MA 1.676 26 4.885 74,46 - 0,00 6.561 

MT 37.894 22 133.841 76,71 2.744 1,57 17.4479 

PA 22.261 29 52.408 67,73 2.710 3,50 77.379 

RO 481 6 1.724 20,70 6.124 73,53 8.329 
TO 40 2 2.351 96,33 - 0,00 2.391 

TOTAL 62.528 23 196.494 ?Z,61 11.578 4,28 270.600 

O Estado de Mato Grosso apresentou uma quantidade em termos de número 
de PMFS e área abrangida pelos mesmos, desproporcionalmente maior em relação 
ao Pará 

Cabe ressaltar, que o fato da área estar já totalmente explorada, não significa 
que estes PMFS não sejam importantes. Esta é a visão errônea e tradicional da 
floresta. Estas áreas estão sob manejo, e deve ser mantido o compromisso do 
Detentor de garantir a conservação de tais áreas durante o ciclo de corte pré 
estabelecido, a fim de possibilitar a continuidade da produção florestal. 

Embora a quantidade de cancelados seja de apenas 4 % do total, há que se 
considerar quais os procedimentos a serem adotados com relação as mesmas, bem 
como com relação aquelas cujos planos estão suspensos - no caso de virem a ser 
cancelados. 

É muito provável que seus detentores, ou os próprios técnicos envolvidos 
mais desavisados, suponham que uma vez cancelado o plano, cessem as 
obrigações a serem cumpridas, passando as áreas a ficarem erroneamente 
liberadas para outros usos. Nesta hipótese, é possível que muitos detentores de 
áreas sob manejo, que já tenham sido exploradas, passem a ter interesse em que o 
mesmo seja cancelado. 
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4.2.5-Efeíto aa magem sobre as Especíes Conrmgenciadas 

A figura 9 já apresentou o declínio da exploração do Mogno a partir da 
M.P. 1.711. A figura 1 O apresentou as mesmas informações sobre a Viroía, com a 
diferença de que esta espécie, segundo o levantamento realizado, já vinha 
apresentando declínio de exploração em PMFS. A Tabela 20 a seguir, demonstra a 
situação dessas espécies, em termos da classificação pós-triagem dos PMFS que 
as contemplam. 

Tabela 20 - Situação pós-triagem, dos PMFS que contém Mogno e Virola como 
espécies a serem exploradas. 

Valores em m", 

Especie ~-- Volume Total Apto % Aptos Cancelado_ Suspenso 

MOGNO! AC 47.436 34.141 71,97 6,665 6.630 

AM 2.720 2.720 100 

MT 42.454 21.388 50,38 - 21.066 

PA 1.885.473 502.612 26,66 157.207 1.225.654 

RO 9.650 2.434 25,22 1.328 5.888 

S.total 1.987.733 563.295 28~34 165.200 1.259.238 

VIRO LA AM 400.331 8.644 2,16 - 391.687 

AP 31.201 30.711 98,43 - 490 

PA 965.717 622.385 64,45 - 343.332 

S.total 1.397.249 661.740 47;36 - 735.509 

[TOTAL 3.384.982,00 1.225.035 36,19 165.200 1.994.747 

A situação é bem diversa, variando de 2% de aptos, como no caso da Virola 
no Amazonas, até 98%, no caso do Estado do Amapá em relação a mesma espécie. 

O Mogno também varia de 100% no Amazonas, com nenhum PMFS que o 
contemple suspenso ou cancelado, a 25% nos Planos de Rondônia, considerados 
aptos. 

De qualquer forma, no cômputo geral, as duas espécies sofreram reduções 
acentuadas, mais pesadamente no caso do Mogno (25% de aptos) em relação à 
Virola (36%). 

Na soma das duas espécies, há quase 2,2 milhões metros cúbicos, dentre 
suspensos e cancelados. 
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Depois da questão técnica, a questão legal e a mais importante, 
representando a maioria dos motivos de cancelamento e suspensão no Estado do 
Acre e quase a metade no Estado do Amapá 

A questão fundiária, no cômputo gerai, é a menos importante. Exceção não 
surpreendente no Maranhão, onde foi responsável por 31 % dos motivos de 
cancelamento e suspensão. 

A análise desses motivos pode contribuir para um possível programa de 
informação ou divulgação entre os empresários - realizado por órgãos destinados a 
esse fim, ou pelas suas próprias entidades representativas - destinados a prevenir 
problemas futuros. 

Ela também pode contribuir para definir prioridades em cada SUPES. 

4.4-Situação dos PMFS por Município 
A seguir são apresentados as Figuras 18 a 25, que representam a situação 

dos PMFS, pós-triagem, distribuídos em aptos, suspensos e cancelados, por 
Município de cada Estado. 

Algumas vezes, dependendo do número de Municípios do Estado e do 
número de PMFS por Município, agrupou-se num único item vários municípios. 
Informações detalhadas sobre o número de planos em cada Município constam no 
Anexo 2 deste relatório. 

A faixa de barras amarelas, representativa da quantidade de projetos 
suspensos, por ser maior, está apresentada por último, para evitar que a mesma 
dificulte a observação das demais. 
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FIGURA 18 ~ REPRESENTAÇÃO DA SITUAÇÃO DOS PMFS, APÓS A TRIAGEM, POR 
MUNICÍPIOS DO ESTADO DO ACRE. 
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No Acre a grande maioria dos PMFS encontram-se nos Municípios de Rio 
Branco e Sena Madureira. Os poucos municípios que apresentaram alguma 
atividade ligada ao Manejo Florestal, com exceção de Porto Valter. podem passar. 
na possibilidade de seus planos suspensos virem a ser cancelados, a ter esta 
atividade legalmente inexistente. 
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FIGURA 19 - REPRESENTAÇÃO DA SITUAÇÃO DOS PMFS, APÓS A TRIAGEM. POR 
MUN1CÍPIOS DO ESTADO DO AMAZONAS. 

O Estado do Amazonas apresentou, em relação aos demais, uma boa 
distribuição de seus PMFS entre seus Municípios, com uma pequena concentração 
de planos apenas em Jutaí. Carauari e Tefé. 

Por outro lado, apresentou a pior peTiormance. Quase todos os PMFS do 
Estado foram suspensos. Inclusive todos de Jutai, Carauari e Tefé. Se a área e o 
número de PMFS naquele Estado já são pouco representativas em relação a 
atividade madeireira do mesmo, poderá ocorrer de apenas 4 Municípios terem 
atividades ligadas ao manejo florestal legalizado. 
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O curioso é que 96% dos motrvos para cancelamento de seus planos foram 
de natureza técnica, e é naquela unidade da federação que se encontra uma dais 
mars importantes instituições de pesquisa, sobre manejo de floresta tropical do país. 

É uma situação lamentável, considerando que é o maior Estado, em termos 
de área, ao mesmo tempo que o de menor índice de desmatamento da região. São 
400 mrl hectares de área que poderia estar sendo manejada, não fosse, a baixa 
qualidade dos empresários do setor. 
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FIGURA 20 - REPRESENTAÇÃO DA SITUAÇÃO DOS PMFS, APÓS A TRIAGEM, POR 
MUNICÍPIOS DO ESTADO DO AMAPÁ. 

A Amapá, que não pode ser melhor observado em outros gráficos 
comparativos, em função do seu pequeno número de PMFS, apresentou uma boa 
posição - juntamente com o Maranhão - em relação aos demais Estados. Teve uma 
boa parte de seus PMFS aptos no Município de Porto Grande. Município este que, 
juntamente com Macapá, concentra os projetos daquele Estado. 
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FIGURA 21 ,- REPRESENTAÇÃO DA SITUAÇÃO DOS PMFS, APÓS A TRIAGEM, POR 
MUNICIPIOS DO ESTADO DO MARANHAO. 

Quase todos os PMFS do Estado Maranhão estão nos Municípios de 
Carutapera e Santa Luzia. Em Carutapera, por sinal, a relação de aptos foi 
excelente, sendo 20 considerados nesta categoria e apenas 2 suspensos. 
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FIGURA 22 - REPRESENTAÇÃO DA SITUAÇÃO DOS PMFS, 
APÓS A TRIAGEM, POR MUNICÍPIOS DO ESTADO DO 
MATO GROSSO. 

O Estado do Mato Grosso também apresentou uma boa distribuição 
relativa dos PMFS nos seus Municípios, com exceção de Vera, Sinop, Cláudia e 
Marcelândia. Há 25 Municípios com até 3 PMFS. 

Seria uma situação excelente não fosse a características desses PMFS, 
já discutida anteriormente. 
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O Estado do Pará, com exceção já esperada em Paragorn1nas. tem a melhor 
distribuição de PMFS por Municípios, 1ust1ficando a opção florestal daquele Estado. 
Por outro lado, a relação entre aptos e não aptos atingiu a todos homogeneamente. 
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F\GUM 24 • REPRESENTAÇÃO DA SITUAÇÃO aos PMFS, APÓS A TRIAGEM, POR 
MUNICÍPIOS DO ESTADO DO RONDÔNIA. 

Rondônia se destacou em relação aos demais Estados da Região, em função 
do número de PMFS cancelados. Urna vez que nesta etapa o plano só era 
cancelado por falência ou a pedido do Detentor do mesmo, a situação se agrava 
ainda mais. A maioria dos Municípios ficou sem nenhum PMFS apto. 

Esta situação particular teva a urna reflexão a cerca da característica de 
colonização daquele Estado, a mais brusca de toda a Região. Todos que para lá se 
dirigiram foram em busca de terra para plantar, isto é, a substituição da floresta era 
o primeiro objetivo. Provavelmente Planos de Manejo foram protocolados com a 
única intenção de diminuir gastos com a retirada da floresta, através da venda da 
madeira nela contida. Essa situação ocorre nos demais Estados, contudo, em 

Rondônia, ela demonstra ser muito mais grave. 
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FIGURA 25 • REPRESENTAÇÃO DA SITUAÇÃO DOS PMFS, APÓS A TRIAGEM, POR 
MUNICÍPIOS DO ESTADO DO TOCANTINS. 

O Estado do Tocantins só apresentou um PMFS apto. Sua situação ainda é 
pior do que a de Rondônia. Tem uma área sob PMFS pequena, em relação aos 
demais Estados da Região. No entanto são 60 mil hectares que representam quase 
tudo que o Estado teria de potencial para desenvolver o setor florestal do Estado. 

Reportando·se à tabela 6 (item 4.1.2) Tocantins tem quase toda a área sob 
PMFS já explorada. Os PMFS suspensos provavelmente não possuem madeira 
disponível para os próximos anos. Hã que cuidar para que essas áreas cumpram 
com o seu ciclo de corte, ao invés de se permitir que tomem outros destinos. 
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5-CONSIDERAÇÕES FINAIS 

Dentre outros usos, os resultados desta importante avaliação permitirão a 
racionalização da segunda fase da Avaliação dos Planos de Manejo Florestal 
Sustentável da Amazônia. Contudo, independentemente do seu início, já se pode 
prever com relativa segurança o seu resultado final. 

A situação pós-triagem dos Planos de Manejo Florestal da Amazônia, permite 
concluir que a realidade do Setor Madeireiro na Amazônia está longe de ser 
considerada satisfatória. Tampouco há indícios de que essa realidade esteja se 
modificando, ou venha a se modificar para melhor. Outras avaliações, não tão 
amplas como esta já foram feitas, como as de CPATU-EMBRAPA (1.996} na região 
de Paragominas, Funatura e ITTO (1.993) sobre a Amazônia e Carneiro e outros 
(1.993} nos Estados de Rondônia e Mato-Grosso, todas com conclusões 
semelhantes, em termos de recomendação de cancelamento da grande maioria dos 
PMFS avaliados. 

O resultado final da classificação dos PMFS pode revelar para o desavisado 
interessado na preservação da floresta, que o nível de reprovação de PMFS pode 
ser considerado favorável à mesma. Menos árvores marcadas para serem abatidas. 
Ledo engano. Se a floresta não produz recursos econômicos, outras atividades 
ocupam os seus espaços. A situação é grave, principalmente considerando o nível 
de exigência técnico e legal, estabelecido para esta etapa de avaliação dos planos. 
Além disso, há que se considerar a questão social envolvida, em termos de 
empregos diretos e indiretos mantidos pelo setor florestal. 

A Tarjeta 2.000, as ISO 9.000 e 14.000, ou qualquer outro mecanismo de 
certificação, certamente serão extremamente mais rigorosos do que a presente 
avaliação. O que leva à conclusão de que a situação encontrada não é um 
problema do setor, trata-se de um setor problema. 

A responsabilidade passa a ser dos órgãos encarregados pelo fomento de 
atividades coerentes com as características sócio-ambientais da região, que devem 
promover o seu desenvolvimento econômico. 

A atividade madeireira na Amazônia está longe de ser suficiente. 
Silva (1.996), trabalhando com dados da produção de madeira da Região, estimou 
em 1,3 mrlhão de hectares a área a ser manejada anualmente, para viabilizar a 
produção corrente daquele ano. O Brasil participa com menos de 2% do mercado 
internacional de madeiras tropicais. A área total dos PMFS presentemente 
avaliada, com dados acumulados desde 1.977, é de 3.195.106 hectares, e, nesta 
fase inicial de levantamento, aproximadamente 70% dela já está com seus 
respectivos planos suspensos ou cancelados. 

Os resultados deste relatório, sugerem que o setor madeireiro está hoje mau 
representado, ou melhor, pessimamente representado em função do que se 
esperaria do mesmo. Nas vésperas da virada do século, com tudo que a expressão 
significa, se a prática comum ainda é tratar a última grande reserva de floresta 
tropical como algo descartável, seria lógico supor que a sociedade considerasse 
coerente, a simples e radical exclusão do setor desajustado. 
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O perigo deste tipo de conclusão é o seu viés. Haveria que se analisar com 
a mesma rigidez. órgãos responsáveis pela pesquisa, pela extensão e 
principalmente pelo fomento. A legislação deve ser feita para controlar a atividade 
e punir os infratores da mesma. Contudo. a postura deve ser de fomento, de 
estímulo a uma das únicas atividades que poderia Justificar economicamente a 
manutenção da floresta em pé. 

Admitida a conclusão de que 70% do setor é inadequado e, por isso, 
eliminada a parcela perniciosa. ainda assim estará longe de ser resolvida a questão 
do uso racional. A floresta continuará sucumbindo. 

A legislação atualmente existente, por maiores críticas que possa receber, há 
que ser reconhecida como a mais evoluída para a conservação do patrimônio 
florestal do país. Há que adequá-la às particularidades regionais. 

Ainda falta a questão do manejo voltado para os pequenos produtores 
florestais - individualmente ou através de suas associações - vocação natural dos 
antigos extrativistas da borracha e da castanha, bem como a dos ribeirinhos, na 
exploração das florestas de várzea - modalidade de manejo tão pouco tratada nos 
meios científicos e acadêmicos. 

Ainda falta também o aprofundamento da legislação, no que se refere ao 
manejo de recursos não madeireiros. Este também, a exemplo do manejo 
madeireiro das florestas de várzea, com regras pouco definidas em função da 
própria carência de informações científicas sobre os mesmos, que possam orientar 
a decisão do que é ou não adequado para os mesmos. 

Faltam muitos degraus a serem galgados, no caminho que leva ao 
aproveitamento econômico racional, ou manejo sustentado do patrimônio natural 
amazoruco. Alguns deles, talvez mais importantes do que a legislação, como 
aqueles apontados no último parágrafo dos Prolegômenos. 

Falta ainda resolver o mais importante de todos os problemas, que está 
relacionado com a mudança do paradigma de desenvolvimento do setor primário 
tradicional, no qual a floresta é considerada como empecilho ao desenvolvimento 
econômico, ou como algo a ser mantido longe do ser humano. Depois dessa 
mudança, aí sim, a Hylaea Amazonica poderá entardecer tranqüilamente. 
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