


República Federativa do Brasil 
Presidente: Fernando Henrique Cardoso 
Vice-Presidente: Marco Antonio de Oliveira Maciel 

Ministério do Meio Ambiente 
Ministro: José Carlos Carvalho 
Secretária-Executiva: Mônica Libório 

Secretaria de Biodiversidade e Florestas 
Secretário: José Pedro de Oliveira Costa 
Diretor do Programa Nacional de Florestas: Raimundo Deusdará Filho 1 

,./ 

Políticas e Manejo do Mogno 



Ministério do Meio Ambiente - MMA 

Secretaria de Biodiversidade e Florestas 
Diretoria do Programa Nacional de Florestas 

Projeto de Uso Sustentável dos Recursos Florestais 
Gerente: Newton Jordão Zerbíni 

Projeto de Reflorestamento e Recuperação de Áreas Degradadas 
Gerente: Hélio dos Santos Pereira 

Apoio 
Organização das Nações Unidas para Agricultura e Alimentação - FAO 
Programa das Nações Unidas para o Desenvolvimento - PNUD 
Department for International Developmenr - DFID 

/ .~ 

Ministério do Meio Ambiente - MMA 
Secretaria de Biodiversidade e Florestas - SBF 

Programa Nacional de Florestas - PNF 
r" --·---~----- •• 1NSTITL:T,") soc.» fvíBIENTAL 
Data ! / __ 
Cod. 'íli lJ -~~ 53 b 

Políticas e Manejo do Mogno 

Evaristo F. de Moura Terezo 

Brasília 
2002 



Ministério do Meio Ambiente 
Centro de Informação e Documentação Luís Eduardo Magalhães- CID 
Esplanada dos Ministérios - Bloco B - térreo 
70068-900 Brasília-DF 
Tel.: 55 61 317 1235 
Fax: 55 61 224 5222 
e-mail: cid@mma.gov.br 

Secretaria de Biodiversidade e Florestas 
Diretoria do Programa Nacional de Florestas 
Esplanada dos Ministérios - Bloco B - 7° andar 
70068-900 Brasília - DF 
Tel.: 55 61 317 1140 
Fax: 55 61 317 1493 
e-mail: pnf@mma.gov.br 

Terezo, Evaristo F. de Moura. 
Políticas e manejo do mogno I Evaristo F. de Moura Terezo. -- rev. - 

Brasília : Ministério do Meio Ambiente, 2002. 
21 p. ; 15 X 21 cm. 

1. Mogno. 2. Recursos Florestais. I. Título. 

CDU 676.031.752.33 
CDD 574.526 42 

Conceitos emitidos e informações prestadas neste trabalho são de 
inteira responsabilidade do autor. 

.• 

Sumário 

Apresentação 9 

1. Contexto das Políticas Florestais no Brasil 10 

2. Políticas Especificas sobre o Mogno 13 

3. Medidas para a Produção Sustentável do Mogno 14 

4. Movimentos Sociais e Uso Alternativo do Solo 18 

Referências Bibliográficas 2 O 



(• 

·,. 

Pollncas e ManeJo do Mogno • 
Apresentação 

.As recentes medidas governamentais para controlar a exploração 
do mogno demonstram a preocupação do Governo com a preservação 
da espécie. A adoção de medidas como essas só são possíveis com o 
devido embasamento técnico. 

O presente estudo, realizado em 1998, viabilizado pelo 
Componente 1 do Projeto Apoio ao Manejo Florestal Sustentável na 
Amazônia, instrumento do Programa Nacional de Florestas para a 
área de monitoramento e controle, relaciona as políticas públicas 
destinadas à proteção do mogno. 

Adverte o autor que se faz necessária a implantação de políticas 
indutoras do desenvolvimento, a fim de permitir o pleno 
aproveitamento do potencial dos recursos florestais e a geração de 
benefícios. Em função da grande importância econômica e ambiental 
do mogno, este estudo é relevante para a subsidiar a definição de 
alternativas sustentáveis de exploração da espécie. 

RAIMUNDO DEUSDARÁ FILHO 
Diretor do Programa Nacional de Florestas 
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1. Contexto das Políticas Florestais no Brasil 

O acesso aos recursos florestais e, de certa forma, a comercialização 
de produtos florestais foram, na época colonial, fortemente reguladas 
pelo Estado, quando não uma prerrogativa exclusiva. 

Embora tenha havido vários instrumentos de política nacional 
para exploração e comercialização no Brasil, foi com a criação dos 
Institutos do Pinho e da Erva Mate que realmente se iniciou um 
processo mais efetivo de políticas para o setor. A criação desses Institutos 
resultou da necessidade de controlar o fluxo de madeira de Pinho 
(Araucaria angustifolia) e da Erva Mate (Ilex paragu,ariensis) para o 
Uruguai e a Argentina, na época a principal fonte de geração de divisas 
para a região Sul. 

Com a redução da importância econômica desses dois produtos 
e o surgimento de vários outros fatores a nível nacional como, por 
exemplo, a ocupação da Amazônia e a própria política 
desenvolvimentista do Governo Federal, sentiu-se a necessidade de 
uma nova estrutura para o setor florestal. Para estabelecer a política 
para o setor florestal foi editada a Lei nº 4.771, de 15 de setembro de 
1965, o Código Florestal, no qual estão especificadas as formas de 
exploração das florestas e o controle da circulação de produtos florestais. 
Para executar a política preconizada criou-se, em 1967, o Instituto 
Brasileiro de Desenvolvimento Florestal - IBDF. 

Como resultado da linha de atuação adotada pelo IBDF por 
cerca de 20 anos, a política de exploração florestal considerou, no 
Sul, a exploração dos recursos remanescentes com a gradativa 
substituição por florestas plantadas, principalmente exóticas, e na 
Amazônia a utilização de madeiras oriundas da conversão do uso do 
solo para pecuária e agricultura e a exploração de florestas naturais, 
mediante planos de condução e manejo florestal. No que tange à 
comercialização de produtos florestais, embora com instrumentos de 
controle falhas, o IBDF possuía fortes instrumentos regulatórios e, 
teoricamente condições de monitorar roda a cadeia produtiva. 
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Polincas e Manejo do Mogno • 
De fato, no período de vigência do programa de incentivos fiscais 

para o reflorestamento, encerrado em 1988 que resultou em cerca de 
6 milhões de hectares reflorestados, o órgão florestal teve como 
prioridade o fomento ao plantio de novas áreas, embora sem descuidar 
da implantação do primeiro inventário florestal nacional, além de 
desenvolver uma atuação marcante na gerência das Florestas Nacionais, 
promover mercados, instalar um Entreposto Comercial Alfandegário 
em Santarém, no estado do Pará, aumentar significativamente as áreas 
de conservação e interiorizar a presença da Autarquia, com a 
implantação de Postos de Controle e Fiscalização. 

O término dos incentivos fiscais coincidiu com mudanças 
políticas introduzidas pela Constituição de 1988, bem como a própria 
postura da sociedade brasileira após a redemocratização do País. 

Com o advento da Constituição Federal de 1988, os Art. 23 e 
24 dispõem sobre a competência da União, dos Estados e Municípios 
para legislar concorrente e supletivamente sobre o meio ambiente, e 
a aprovação de uma série de medidas legais decorrentes do Programa 
Nossa Natureza, criado pelo Decreto nº 96.944, de outubro de 1988, 
deflagrou-se um processo de amplas e profundas transformações na 
gestão pública do meio ambiente e dos recursos naturais renováveis, 
notadamente no campo da política florestal. 

Dentre as várias ações desenvolvidas com relação à problemática 
florestal, destacam-se as modificações de cunho institucional, que 
levaram à criação do IBAMA em 1989 e, mais tarde, da Secretaria do 
Meio Ambiente da Presidência da República, transformada em 
Ministério do Meio Ambiente em 1993. 

Dentro da nova estrutura, foram delegadas ao Ministério do 
Meio Ambiente as atribuições de definir e implementar as políticas 
nacionais e, ao IBAMA, as funções normativas. Passou-se a reconhecer 
os organismos florestais estaduais e seus congêneres como instituições 
integrantes do SISNAMA (Lei n° 6.938/81), encarregados da 
implementação descentralizada das ações de conservação e 
desenvolvimento dos recursos florestais. 
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O conceito atualmente aceito é de que as florestas do Brasil são 
consideradas bem de interesse comum de todos os habitantes, 
cabendo-lhes a responsabilidade de sua proteção, exercendo-se o direito 
de propriedade com as limitações impostas pelo Código Florestal, 
Lei nº 4.771 (15/09/65), e por diplomas legais complementares, 
principalmente o Decreto nº 97.628 (10/04/89), que disciplina a 
exploração dos recursos madeireiros do País. 

A política nacional para a exploração e comercialização de recursos 
florestais estabelece estreito monitoramento e regulação desses recursos, 
mesmo sendo as florestas privadas a principal fonte de matéria-prima 
madeireira. 

O acesso ao recurso florestal requer a formulação e a preparação 
de documentos para a obtenção de licença de corte ou de exploração. 
Limita-se a exploração desses recursos à existência de um plano de 
manejo florestal sustentado, segundo prescreve o Código Florestal e 
a Lei nº 1.282/95. O transporte de produtos florestais é monitorado 
através de instrumentos específicos, podendo a cadeia produtiva ser 
seguida por intermédio de Notas Fiscais que identificam a origem e 
destino do produto. Para maior controle do comércio interno, o 
IB.AMA está implementando um projeto que vai controlar o fluxo da 
cadeia produtiva. Desde a origem da matéria-prima até o consumidor 
final, entendido como os postos de venda por atacado. 

No seu conjunto e na prática, as políticas que tratam do acesso 
às florestas e do comércio são muito mais regulatórias do que indutoras 
do desenvolvimento. Esse fato tem limitado o pleno aproveitamento 
do potencial dos recursos florestais e a geração de benefícios para a 
sociedade. 

A médio prazo, algumas mudanças são esperadas. Entre elas 
cabe salientar uma redução da força regulatória sobre as atividades 
florestais baseadas em florestas plantadas e a abertura de possibilidade 
efetiva do acesso privado às florestas públicas, federais, estaduais e 
municipais, em função da existência de uma Comissão lnterministerial 
para o Desenvolvimento Sustentado, criada pelo Decreto nº 1.160, 
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Políticas e Maneio do Mogno • 
de 21 de junho de 1994, voltada para assessorar a Presidência da 
República quanto à adequação de diretrizes políticas e estratégias 
relacionadas com a gestão do meio ambiente. 

2. Políticas Específicas sobre o Mogno 

Um dos mais antigos registros sobre políticas específicas para o 
mogno data de 1965. Naquele ano, durante a reunião da Convenção 
sobre a Proteção da Natureza e Preservação da Vida Silvestre no 
Hemisfério Oeste (CNWH), em Mar del Plata, Uruguai, em 1965, 
os representantes brasileiros incluíram o Mogno no Anexo daquela 
Convenção. 

O Mogno tem sido indiretamente beneficiado, desde 1972, 
com a proibição da exportação de madeiras em toras e, 
especificamente, com a redução gradativa das exportações por 
intermédio do contigenciamento desde 1990, antes, portanto, 
das iniciativas para a inclusão do Mogno no Anexo II da CITES. 
Iniciou-se com uma quota de 170.000 rn3 e para o primeiro 
semestre de 1998 estava em 25.000 rn3. 

A Medida Provisória nº 1.511, de 25/07/96, aumentou a área 
de Reserva Florestal nas propriedades de 50% para 80%, ou seja, as 
áreas destinadas para uso alternativo do solo ficaram restritas a 20%. 

O Decreto nº 1.963, de 25/07196, suspendeu por dois anos as 
autorizações e concessões para a exploração do Mogno e Virola. 

Em 1996, foi realizada urna triagem em todos os planos de 
manejo na Amazônia, resultando na suspensão e, mesmo, cancelamento 
de diversos projetos de manejo que estavam paralisados. As dez maiores 
exportadoras de madeira de Mogno tiveram seus projetos vistoriados, 
concluindo-se que todos os projetos estavam implantados no campo 
e sugerindo maior apoio técnico às empresas. 

Foi realizada uma reunião com entidades de pesquisas envolvidas 
com a preservação do Mogno, em 17/12/96, nas dependências do 
CENTRE-IBAMA-DF, quando foram estabelecidas responsabilidades 
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para a elaboração de um programa de trabalho integrado, com vistas a: 

• Intensificar a prospecção genética; 

• Quantificar a espécie em toda a sua área de ocorrência; 

• Realizar um "workshop", visando a conhecer o "status" do 
Mogno, bem como propor medidas futuras; 

• Promover a articulação institucional; 

• Buscar uma ação conjunta a nível Pan-Amazônico. 

A recente política de isentar de impostos toda área de Reserva 
Legal e áreas objeto de Manejo Florestal, mediante declaração de uso 
do solo nas propriedades, a ser fiscalizado pelo IBAMA (Instrução 
Normativa da Secretaria da Receita Federal nº 67 de 01/09/97), se 
constitui ferramenta para acelerar o processo de reforma agrária e 
diminui as tensões no campo reduzindo as invasões de áreas florestais, 
responsáveis pela perda definida do habitat do Mogno. 

Dentro de uma política ampla de proteção ao meio ambiente, 
foi promulgada em 12/02/98, a Lei nº 9.605, conhecida como a Lei 
de Crimes Ambientais, que dispõe sobre as sanções penais derivadas 
de condutas e atividades lesivas ao meio ambiente, instrumentalizando 
as ações de controle do meio ambiente. 

Também, o Brasil solicitou a CITES a inclusão do Mogno 
(Swietenia macrophylla, King), no Anexo III da CITES, o que na prática 
distribui a responsabilidade da preservação da espécie com os países 
importadores e as entidades internacionais interessadas na preservação 
da espécie. 

3. Medidas para a Produção Sustentável do Mogno 

A preocupação das autoridades brasileiras com a preservação das 
espécies mais comercializadas vem desde 1969, com a proibição de 
exportações de madeira em rora como o Mogno, Cedro, Andiroba, 
Virola e Sucupira, sendo que, em 1973, a proibição se estendeu às 
demais espécies. 
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À época a exportação de madeira em toras representava 60,46%, 

enquanto a madeira compensada e a beneficiada não passavam de 
1 o/o do total. 

Como resultado da medida, em 1993 a madeira serrada já 
apresentava um volume exportado de 59,38% do total de madeira 
exportado e a madeira compensada 34,36%. O volume de madeira 
exportado decresceu de 710.403 m3 para 665.663 m3, contudo o 
valor saltou de US$ 31,3 milhões para US$ 252,3 milhões. Um 
incremento de 800% no valor. 

Diversas Portarias do extinto IBDF e, depois, do IBAMA 
buscaram regulamentar a exploração de madeiras de florestas naturais 
em obediência ao Código Florestal (Lei nº 4.771, de 15/09/65), 
sendo editada especificamente a Portaria IBAMA nº 080, em 24/09/ 
91, estabelecendo as diretrizes para o manejo sustentado. 

Somente em 1994, foi instituído, pelo Decreto nº 1.282, de 
10/10/94, o Manejo Florestal Sustentado no Brasil, em atendimento 
ao Art.15, alíneas "à' e "b" do C6digo Florestal. A edição da Portaria 
IBAMA nº 048, de 10/07/95, regulamentou o referido Decreto, 
inserido no Anexo I, item 6, a Avaliação e Proposta de Minimização 
dos Impactos Ambientais. 

Como verificado no capítulo anterior, o tempo mínimo de 
persistência dos estoques de 52 anos pressupõe apenas o volume das 
árvores que hoje estariam em condições de serem exploradas. 

Veríssimo (1992), no estudo de acompanhamento de 3 áreas de 
exploração de Mogno no sul do Pará, cita que na floresta remanescente 
após a exploração restam apenas 0,26 m3/ha em média. Comparando 
se esse valor com os volumes médios por hectare, estimados por classe 
de densidade, no presente trabalho verifica-se que os 0,26 m3/ha são 
30% a mais do que os 0,2 m3/ha da classe de baixa densidade, 
correspondente a 65% do volume para a classe de densidade regular 
e 43% do volume considerado para a classe de alta densidade. 

Por outro lado, comparando-se o valor de apenas 0,26 m3/ha com a 
média geral para a Amazônia, estimada em 0,4152 m3/ha, corresponderia 
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a 62%, o que equivale a dizer que durante a exploração são efetivamente 
extraídos em torno de 40% do volume existente na área. 

A prática tem demonstrado que, quando da exploração do 
Mogno, em média 15% das árvores em condições de serem exploradas 
ainda permanecem na floresta. Assim, 15% ou 10.330 árvores das 
68.867 árvores a serem exploradas por ano, permanecem na floresta. 

Recentemente, Grogan et al.(1997), trabalhando em três áreas 
no sul do Estado do Pará (pesquisa ainda em andamento), avaliaram 
a regeneração do Mogno, tanto em áreas de floresta intocada como 
em áreas já exploradas tradicionalmente, concluindo preliminarmente 
que, após dez meses, a sobrevivência de mudas era de 18,2%. Um 
número talvez pequeno para garantir a sobrevivência da espécie, mas 
que desmistifica a observação comum de que não existe regeneração 
nas áreas exploradas. Como os autores trabalharam em uma projeção 
cônica, a partir do toco das matrizes, na direção dos ventos dominantes, 
é possível que um maior número de mudas seja encontrado, bastando 
para isso que durante a liberação de sementes dos frutos tenha havido 
uma mudança nas condições de clima. 

Anteriormente, Veríssimo et al. (1995) encontrou mudas em 
31 o/o das 70 amostras distribuídas em torno do tacos das matrizes. 

Vale citar que Zachow et ai., em relatório sobre os projetos das 
1 O maiores empresas exportadoras de Mogno do Estado do Pará, 
mostram o resultado de amostragens com parcelas de 1 O m x 1 O m 
estabelecidas próximo ao toco das árvores exploradas, encontrando 
regeneração em diversas regiões visitadas de 12 - 15 mudas por parcela, 
com 1 O cm de altura; 1 O - 15 mudas por parcela, com alturas variando 
de 1 O cm - 15 cm, sendo que Porto Seguro, no município de Rio 
Maria, foi a área com maior incidência de regeneração, com 46 a 50 
mudas de Mogno por parcela. 

Nota o autor que as empresas se ressentem da ausência de 
informações técnicas para obter um melhor resultado em seus Planos de 
Manejo Florestal Sustentado (PMFS), indicando a necessidade de cursos 
de reciclagem específicos para o manejo do Mogno em florestas naturais. 
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Como não há, no Brasil, a ocorrência de furacões, nem os 

incêndios que os sucedem (México - Snook, 1992 e 1993) ou 
inundações (Bolívia - Gullison et al., 1996), a regeneração do Mogno 
parece estar vinculada a uma super saturação dos solos, o que descarta 
o "paradigma dos eventos catastróficos", na Amazônia Brasileira. 

Grogan et al. (1997) citam que os ataques de insetos, predadores 
e patógenos atingem apenas 25% do total de mudas. Um fato 
altamente promissor. 

A intervenção humana dentro de planos de manejo florestal bem 
delineados podem assegurar a perpetuação da espécie. 

Outra informação a ser considerada é a sazonalidade da 
frutificação, espacial e temporalmente, mesmo dentro de uma região. 
Supõe-se que o ciclo de alta produção ocorra entre três e quatro anos. 
Baseados na oferta de sementes de Mogno na Amazônia os autores 
observaram que o ano de 1994 foi de baixa produtividade e no ano 
de 1995 a produtividade foi quase nula. É de se esperar que o ano de 
1998 também seja de baixa oferta. 

O tempo de frutificação, comprovado pela pesquisa de Barros 
et al. (1992) nos herbários do Museu Paraense Emílio Goeldi e da 
EMBRAPA Ocidental; varia de março a outubro. 

Essas premissas indicam que, em um plano de manejo florestal 
específico, o corte do mogno só será permitido após um bom ano de 
frutificação, de modo a favorecer um banco de sementes adequado. 
Essa determinação deverá ser fiscalizada pelo IBAMA no campo, com 
amostragens para avaliação da regeneração, quando então serão 
permitidas as explorações. 

Os tratamentos silviculturais como liberação de copas e controle 
das plantas mais agressivas não devem ser descartados, em nenhuma 
hipótese. 

As recomendações feitas por Zachow (1995) e seus colaboradores 
são pertinentes e por isso apresentadas a seguir: 

• As vistorias de acompanhamento dos PMFS devem ser 
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realizadas durante a safra da colheita e não no período chuvoso; 

• As pendências impostas devem ser cumpridas implicando 
no cancelamento do projeto, se necessário; 

• As vistorias de campo dos PMFS devem ser claramente 
definidas, fornecendo dados quantitativos e qualitativos; 

• As empresas devem realizar uma cubagem rigorosa do Mogno, 
obedecendo o sistema geométrico adotado oficialmente no Brasil; 

• A vistoria nos moldes estabelecidos devem ser estendidas às 
empresas que comercializam pequenos volumes de Mogno; 

• Deverá ser buscada a integração entre as Diretorias do IBAMA 
de Controle e Fiscalização (DIRCOF) e de Recursos Naturais 
Renováveis (DIREN), no sentido do monitoramento da atividade 
florestal em bases objetivas, de modo a permitir o efetivo controle da 
origem da matéria-prima; 

• As empresas que obedecem às determinações estabelecidas 
devem ser incentivadas com a divulgação de seus trabalhos e receber 
apoio técnico via treinamento de seus funcionários que operam na 
atividade de exploração e manutenção da floresta. 

4. Movimentos Sociais e Uso Alternativo do Solo 

As altas taxas de crescimento demográfico na Amazônia, muito 
acima da média nacional de 1,9% (IBGE, 1992), aliadas aos conflitos 
pela posse da terra, constituem o maior problema na preservação do 
habitat natural do Mogno. 

Desmatamentos preventivos são feitos pelos proprietários da terra 
para evitar invasões, já que é sobejamente conhecido que propriedades 
sem floresta não são invadidas. Isto ocorre porque a madeira é a 
principal fonte de capitalização do novo "proprietário". 

Como o Mogno é indicador da qualidade da terra, as estradas 
abertas pelas madeireiras que exploram a espécie tornam-se vias de 
acesso a essas regiões. 
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Por outro lado, os migrantes das regiões Sul e Sudeste julgam 

que a criação extensiva de gado é uma boa forma de exploração da 
terra, daí transformarem as áreas exploradas em extensos pastos, 
contribuindo para a diminuição das áreas cobertas com vegetação. 

Recentemente, o desenvolvimento de cultivares de soja passíveis 
de serem cultivadas na Amazônia estão se transformando no novo 
atrativo para os imigrantes do Sul, decepcionados com o cacau e a 
agricultura mal sucedida. Por enquanto estão se localizando nas áreas 
já desmatadas e na região do cerrado (savanas). 

Com certeza, a inclusão do Mogno em qualquer Anexo da CITES 
não vai resolver este problema. 

As medidas tomadas pelo Governo Federal (IBAMA, 1996), 
como o contigenciamento do Mogno desde 1990, a assinatura do 
Decreto nº 1.963/96 suspendendo novas permissões e concessões 
para exploração do Mogno por dois anos, a Medida Provisória nº 
1.511/96, reduzindo para 20% a área passível de desmate dentro 
das propriedades na Amazônia, bem como a isenção de taxas nas 
áreas florestadas e a promulgação da Lei Ambiental são as medidas 
mais acertadas quanto à preservação ambiental e que se refletirão 
favoravelmente na preservação do Mogno. 
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