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APRESENTACAO 

Em uma reuniao em Sao Paulo, ficou claro que 
existe um consenso, entre todos os que acompanham a 
trajetoria dos Kayapo, sobre a necessidade in1periosa de se 
direcionar as intervencoes na area, no sentido de somar 
esforces para assumir o desafio de apresentar alternativas 
economicas ,viavels para as sociedades Bau/Menkragnotl. 

Este projeto e parte de uma proposta ampJ.a e 
integrada, da Fundacao Mata Virgem, cuja intencao e a de se 
posicionar frente as questoes vivenciadas por Rstas 
sociedades, dando inicio a intensificacao do dialogo e 
principalmente atuando com projetos concretos e palpaveis 
construidos com a comunidade. 

"Embora, em condicoes normais, nada se possa 
ensinar aos indios no que se refere ao uso da floresta e 
seus recursos, antes pode - se apenas aprender com eles, a 
crescente aproximacao do "mundo civilizado" pr-e ae í.oria -- o a 
tao fortemente com apelo da moeda que nao restarn duvidas 
que entre treina - los para a venda de producoA~ 
alternativas ou permitir que destruam e vendam seu 
patrimonio por valores que nao dominam, deve prevalecer a 
primeira hipotese" (Yukata Teixeira - Eng. Florestal, 
relatorio de sua primeira viagem aos Kayapo - Xikrin 1989). 

O projeto gue procuramos desenvolver tem um 
pressuposto mui to simples; nao e possi ve 1 discu t. Lr-moe 
alternativas viaveis, economicamente e culturalmente, se 
desconhecemos o potencial dos recursos naturais existentes 
dentro das areas Bau/Menkragnoti. Assim sendo, o inventario 
florestal e o que ira orientar a formulacao de um projeto 
economico alternativo para estas sociedades. 

O Diagnostico preliminar dos recursos florestais 
nas areas indigenas Bau/Mekragnoti visa reverter a 
exploracao inadequada dos recursos naturais, por parte de 
madeireiras e garimpeiros, e visa alcancar, no seu devido 
tempo, uma certa autonomia do grupo, unica saida digna para 
eles. 

E bom esclarecer que os indios devem participar 
ativamente dos trabalhos de campo criando - se uma 
expectativa positiva e a compreensao da pesquj_sa e de sua 
finalidade. O que deve ocorrer e uma interlocucao permanente 
com o grupo fazendo com que eles se diferenciem dos outros 
grupos Kayapo que foram envolvidos em atividades madeireiras 
e garimpeiras e que nao possuem de fato um dialogo com 
profissionais e entidades. 

Neste sentido, e fundamental assessora - los dando 
apoio, promovendo pesquisa "aplicada" e abrindo um dialogo 
que se diferencie do discurso regional para que possam 
decidir sobre o gue, o como, o com quem, o porque e o de que 
forma eles irao gerenciar os seus recursos naturais e 
administrar as suas prioridades e necessidades. 



JUSTIFICATIVA 

Os Kayapo falam uma lingua que pertence ao tronco 
linguistice Je e contam, atualmente, com uma populacao de 
cerca de 3.500 individues divididos em 15 sub - grupoH. As 
areas habitadas por eles se situam no planalto central 
brasileiro e se estende do noroeste do Mato - Grosso ao 
sudeste do Para. As diferencas entre os grupos devem - se as 
sucessivas cisoes, a maneira diversificada de se adaptar ao 
meio ambiente (floresta e cerrado) e a uma evolucao interna 
a cada grupo segundo contigencias especificas. como a 
configuracao demografica, o contato intertribal e 
interetnico. 

Os dados mais concretos existentes sobre estes 
grupos datam do fim do seculo passado. As conseguencias dos 
primeiros contatos diretos entre os Kayapo e os nao - indios 
podem ser qualificadas como desastrosas. Os Kayapo apos 
varies conflitos decidiram migrar para o oeste em direcao 
ao cerrt.r-o do Brasil, fugindo assim, dos colonizadores. 
Trinta anos depois os exploradores reaparecem ger~ndo 
discussoes e cisoes internas entre os que queriam relacoes 
amigaveis com os nao - indios e aqueles que se opunham. Os 
que queriam relacoes com os regionais estavam deslumbrados 
com os bens da sociedade envolvente e os oponentes viam no 
contato o perigo das doencas, das feiticarias. Em 1930, dois 
dos tres grupos Porekru (do qual descendem os Xj_krin do 
Catete e Bacaja) estavam extintos assim como o grande grupo 
denominado Ira'amranh - re. 

Os Gorotire Kumre (do qual descedem todos os 
outros grupos Kayapo) e os Porekru que haviam se recusado 
formalmente ao contato decidiram fugir. Rapidamente estes 
Kayapo foram conhecidos como "agressivos", sendo tachados de 
"os indios mais belicosos da Amazonj_a". Por causa de seus 
ataques constantes poucas pessoas 
seu territorio. Esta e certamente 
grande parte do Brasil Central 
inexplorada ate epocas recentes. 

A partir da decada de 80, o sudeste do Para tem 
sido uma das regioes mais atingidas pelo constante avanco da 
colonizacao, da implantacao de projetos agro - pecuarios, de 
extracao mineral e madeireira, trazendo profundas 
modificacoes a floresta e aos seus habitantes. 

A vida tradicional dos Kayapo era bem diferente 
daquilo que hoje lhes e oferecido como modelo de progresso e 
civilizacao. Ao longo de geracoes acumularam e transmitiram 
conhecimentos sobre as potencialidades e as limitacoes dos 
diferentes ecossistemas gue compoem aquela regi8o. 
Convivendo com a floresta e o cerrado, deles retiravam, nRo 
apenas os meios necessarios a sua sobrevivencia fisica, ma e: 
estabeleceram relacoes sociais e simbolicas que fundamentam 
sua visao de mundo, sustentada por uma atividade ritual rica 
e constante, e que ainda se mantem viva entre os Kayapo. 

ousavam se apr-ox í.mar- de 
uma das razoes pela qual 
se manteve qua ae que 



''A partir dos anos 80 a Amazonia e o sul do P,u•;-, 
vivenciam a expansao da extracao madeireira que assume uma 
posicao de destaque na economia da regiao. Com uma altissima 
cotacao no mercado internacional - onde o metro cubico pode 
alcancar ate US$ 860,00 - e uma crescente penetracao no 
mercado interno, o mogno viria se tornar o "ouro verde" da 
Amazonia. A alta lucratividade na comercializacao do mogno 
torna a acao das madeireiras implacavel. Em inumAros casos 
as areas indígenas foram abertas a exploracao madeireira e 
mineral (ouro) atraves da intermediacao da Funai. 
Posteriormente, com o recuo deste orgao nas negociacoes e 
intermediacoes dos contratos, intensificou - se o assedio 
direto das empresas madeireiras sobre liderancas e faccoes 
indigenas, utilizando - se de um processo agressivo de 
aliciamente" (o "Ouro Verde" da Amazonia - CEDI). 

Apesar de outros grupos Kayapo desenvolverem 
atividades de garimpo e extracao de madeira ha muitos anos, 
os Menkragnoti resistiram as pressoes ate o ano de 1991. As 
pressoes, por parte de madeireiras, nesta area e, e se torna 
cada vez mais intensa, devido a extincao de madeira de lei 
nas outras areas Kayapo. 

As madeireiras, inescrupulosas, atraves de sua 
longa experiencia de persuasao, levam certas liderancas B 
assinatura de contratos, cuja finalidade e a exploracao de 
mogno nas areas indigenas. Tudo em troca de "brindes" e de 
um suposto apoio, negado pelo Estado, a saude e a educacao. 

Os Menkragnoti vivem em um contexto regional muito 
dinamico e encontram - se num momento bastante difjcil de 
sua historia de contato. 

Ate recentemente eram um grupo semi - iBolado. 
Somente alguns homens falam o portugues sendo um grupo 
praticamente monolingue. A populacao atual entre as aldeias 
Kubenkokre, Pukanu e Bau totalizam 750 individuos. A 
assistencia a saude e a educacao, nos ultimos anos, deu - se 
atraves de outras areas Kayapo (Gorotire e Kikretum) e no e 
ultimas dois anos atraves dos recursos obtidos com o saque 
ilegal de mogno de sua area. 

Para que a Fundacao Mata Virgem possa rabalhar no 
sentido de reverter o processo predatorio que vem ocorrP.ndo 
na area e abrir wn dialogo com estas sociedades, sera 
necessario, em campo e a curto prazo, uma equipe de saude e 
educacao qualificada e que compartilhe com as d í.z-et r í z e s e 
propostas deste projeto. E neste sentido que o Plano aqul 
proposto e Integrado - Educacao, Saude e Atividades 
Pr-odut.L vas. 

Estamos todos conscientes de que nao bast.a ter 
demarcado a area Menkragnoti (em 1992) se nao trabalhr:tr.mos 
com projetos que na realidade minimizem as pressoes locais, 
relacionem - se a vigilancia da area e satisfacam as 
necessidades e prioridades da sociedade indigena. A 8cao pos 
- demarcatoria deve se preocupar com um planejamento e uma 
discussao mais adequada para que a area nao se,ia e n t.r-e gue 
para "os de fora", sejam eles madeireiras ou garimpeiros. 



"Nao podemos deixar de reconhecer que existem 
diferencas Bocio - culturais por um lado e de outro o 
direito a cidadania plena. Estes sao pontos que nao se 
excluem e devem caminhar juntos. Nao podemos deixar de 
reconhecer que os indios hoje vivem em um contexto multi - 
etnico. em interacao continua com a sociedade nacional e com 
necessidades iguais ao resto da populacao. E e justamente 
dentro deste contexto de inter - relacao que se evidencia 
situacoes de conflitos e desorganizacao social" (Lux Vidal). 

Neste sentido, a proposta aqui apresentada esta 
voltada para um novo modelo de gestao dos recursos naturais 
pelas sociedades indigenas. Cabera as entidades apoia - los 
neste processo transferindo conhecimentos, tecnologia e 
dando - lhes a oportunidade de discutirem com especiali.sLas, 
de forma interdisciplinar, os passiveis caminhos 
alternativos. 

No mundo contemporaneo onde as mudancas sao tao 
rapidas que ate nos temos dificuldades em acompanha - las, 
isto ainda e mais verdadeiro para os índios, especialmente 
os que vivem na Amazonia, regiao visada nac.lonal e 
internacionalmente por politicas e ideologias de todos os 
matizes. 

Quando o tema e a Amazonia, ja nao se fala somente 
da exuberancia verde que guarda um mundo misterioso, mf\s 
essa ·imagem traz implícita uma historia de destruicao cnm 
grandes derrubadas, matas em chamas, injusticas sociais, 
degradacao dos rios e extincao de especies. 

Esse panorama Amazonice, mais recente, e agravado 
pela atividade madeireira e com a forma de exploracao 
adotada que ocasiona serias impactos ambientais. 

No entanto, "esta atividade pode ser realizada sem 
representar um problema quando parcelas significat.Lvas da 
biodiversidade local e regional sao conservadas, os impactos 
ambientais negativos sao limitados, os recursos florestais 
sao utilizados de forma eficaz e os novos sistemas de uso da 
terra sao sustentados, resultando numa melhoria dos 
indicadores socio - economicos a curto, media e longo 
prazo"( Viana, 1991). 

Dentro desta filosofia c o neie r-v ao ioni s bri, o Mtrne,j o 
em Regime de Rendimento Sustentado busca uma in t.er-venc ao 
planejada sobre a floresta, com participacao efetiva das 
comunidades que interagem com ela, de forma a garantir os 
limites da regeneracao e auto - manutencao do complexo 
florestal e social. 

"A producao sustentada de madeira depende de 
varios fatores dentre os quais destaca - se a intensidade de 
ext.racao (volume de madeira por hectare), ciclo de ext.racr1.o 
(intervalo de tempo entre sucessivas extracoes), formas df:: 
extracao (mecanizada, tracao animal, etc), perj odo de 
extracao (epoca do ano), tratamento pos extracao (corte de 
c ípo s , corte de 1 i beracao, enriquecimento, etc) r:: me ro ado 
(numero de especies comercializadas e o preca)" 
(Viana, 1991). 
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A proposta torna - se entao mais abrangent.e, 
devendo culminar num modelo auto - gestionario da 
administracao do projeto pela proprj_a comunidc:;1.de 
Bau/Menkragnoti, proposta que encontra sustentacao ua 
constatacao de que: 
- e desejavel a diminuicao da dependencia destas aoc íedade s 
em relacao aos madeireiros e garimpeiros; 
- existe um potencial produtivo baseado em recursoB naturais 
renovaveis,. capaz de viabilizar a auto - sustentabilidade da 
comunidade indígena; 

existem oportunidades economicas 
exploracao de produtos florestais 
qualidade sustentada ( "selo verde"), face as presm.>Pf:l dof'; 
grupos ambientalistas; 
- a atividade florestal apresenta as maiores vantagens 
comparativas e adequacoes edafo - climaticas e socio 
cultural em relacao as demais alternativas de uso da terra 
disponiveis para a regiao; 

existem oportunidades tecnologicas para a producao 
florestal, a partir da juncao dos conhecimentos dos indios 
em etnobiologia e da silvicultura moderna em mane.io 
florestal e dinamica de florestas naturais. 

com 
crescentes par~ 

certificado rle 



OBJETIVOS 
Podemos entender, entao, como objetivo principal 

deste projeto o aumento da rentabilidade da base produtiva 
das sociedades indigenas Bau/Menkragnoti, atraves da 
producao de recursos florestais madeireiros e ne o 
madeireiros, de forma sustentavel em termos amb1entais, 
economicos e sociais. 

Dentro dos objetivos específicos podemos destacRr: 
- Pr oduc ao . numa primeira fase (O - 5 anos) de madei r a 
serrada, produtos medicinais, comestiveis e extratos prira a 
industria quimica, com comercializacao no mercado interno e 
externo, alem da continuidade das peõquisas para a adeguacao 
das acoes. 
- Producao numa segunda fase (5 anos em diante), de produtos 
florestais industrializados, tais como componentes para 
casas pre - fabricadas, mobiliaria, adornos, extratos para 
farmacos, entre outros. 

As atividades previstas para a fase inicial sao 
basicamente: 
(i) Execucao de um inventario florestal com implantacao de 
parcelas permanentes para inventario continuo, iniciando - 
se por areas estrategioas, com posterior ampliacao da area 
de estudo para os demais pontos de interesse da area 
indigena, o que ira subsidiar a elaboracao do Plr.:1110 de 
Manejo. 
(ii) Levantamento do mercado potencial comprador para 
madeira das especies florestais mais comuns e demals 
produtos, tanto a nivel nacional como internacional. 
(iii) Incentivo ao beneficiamento e con~rcializacao dos 
produtos advindos do manejo, como forma de se agregar maior 
valor aos produtos. 
(iv) Desenvolvimento de um modelo auto - gestionario da 
administracao do projeto pela comunidade, com implantacao 
emergencial de uma alternativa economica. 
(v) Elaboracao de um projeto detalhado com analise economico 
financeira e dimensionamento dos investimentos em infra - 
estrutura de exploracao, manejo e industrializacao. 
(vi) Enriquecimento da floresta nativa e recuperacfio das 
areas degradadas pela atividade garimpeira e madeireira. 
(vii) Aproximacao dos conteudos educacionais ao pr o.j e t o 
economico e as dificuldades enfrentadas pelas comunidades 
indigenas, como forma de educacao ambiental. 
(viii) Introducao de liderancas indigenas no processo de 
capacitacao tecnica para o desenvolvimento do Plano de 
Manejo Florestal. 



METODOLOGIA 

Pretende - se incluir os trabalhos tecnicos do 
inventario florestal e todas as fases de estudos para 
definicao das alternativas passiveis, dentro das ;:--1.t,j_vj dades 
da comunidade para que esses possam compreender o processo e 
futuramente desempenhar o papel de gerentes. 

Buscando este fim, tambem serao realizadas vlsitas 
de capacitacao tecnica a universidades, empresas ligadas a 
tecnologia da madeira e beneficiamento de produtos e a 
outras areas indígenas que ja implantaram, com sucesso, 
planos de manejo. 

Na primeira etapa de diagnostico, serao intensas 
as discussoes sobre o projeto, o gue pode definir novas 
formas de acao. Dados como os etnoconhecimentos geografJcos, 
faunistiicos e floristices entre outros, imprescindíveis 
para a caracterizacao do local, sao aspectos muito bem 
conhecidos pelos seus habitantes e serao levantados. 

Em relacao aos aspectos tecnicos do inventario 
florestal, a metodologia a ser adotada visa coletar dados 
que proporcionem a exploracao de um diversificado numero de 
especies florestais (uso multiplo), portanto serao 
mensuradas individuas representantes de todas as AspeciBs 
vegetais nobres, especies potenciais ou nao, que forem 
englobadas na amostragem aleatoria. 

A proposta se opoem a forma tradic iona Lrne n t.e 
empregada pelas madeireiras, gue no periodo inicial da 
atividade de exploracao o fazem de forma altamente seletiva 
- exploracao intensa do mogno - o que leva a uma erosao 
genetica da floresta com perda preferencial de germoplasma 
das especies de maior valor economico, comprometendo a 
sustentabilidade e o potencial produtivo futuro da atividade 
florestal. 

Portanto, serao anotados os dados das diferentes 
especies que se destinam a fins madeireiros, extracao de 
frutos, produtos medicinais, e outros, buscando a diminuicao 
do impacto da exploracao seletiva, diversificacao das 
alternativas economicas e previsao das estruturas para 
agregar valor aos produtos. 

Para a cobertura da extensa area Bau/Menkragnoti 
com atividades de inventario, se tara uso da i11terpretacao 
de imagens de satelite com a extratificacao da flores~a e 
definicao das particularidades do trabalho em campo. 

As informacoes pretendidas sao varias, destacando 
- se o potencial de recursos madeireiros, cujos dados 
permitam caracterizar a mata guanti t a tí v t« e 
qualitativamente, ou seja, especies presentes, are.;1 basa.l e 
volume media, por especie e para o estrato e distribuicao de 
diametros quanto a regeneracao natural. 

Para condicoes semelhantes em areas Amazonica0, 
obteve - se um rendimento rne d í.o , de instalacao e me nsrur-ac ao , 
de duas parcelas ao dia para uma equipe. Esses dados sugerem 
que o inventario piloto seja desenvolvido por cinco e<:1uípes, 



num per iodo minimo de tres meses de campo e poster j o r 
analise de dados. 

Definiu - se parcelas permanentes pMra o 
inventario continuo, com forma retangular, area de '.?500 
metros guadrados (10 x 250 metros), com uma picada central 
de acesso, para mensuracao de todos os individuo8 com 
diametro acima de 10 cm. 

Serao agregados os criterios amostrais de 
minimizacao dos erros, sendo considerada a distribuicao 
aleatoria das parcelas dentro da estratificacao. 

O levantamento preliminar sera realizado em tres 
pontos estrategicos escolhidos segundo criterios tec11icos: 

esgotamento da atividade garimpeira e consequente 
necessidade de uma alternativa produtiva para 6 area 
indigena Bau 

proximidade da frente de exploracao por empresas 
madeireiras na area Menkragnoti) podendo os trabalhos no 
local funcionarem como uma barreira a ampliacao destas acoes 
( funcao tampao). 
- necessidade de estudos para reflorestamento com especies 
fornecedoras de produtos alimentares para o consumo, nas 
proximidades da Rldeia Kapot. 
- desenvolver trabalhos que incluam todas as a.ldei.as das 
areas indigenas Bau/Menkragnoti/Kapot respei t arrdo as 
diferentes liderancas e faccoes. 
- realizar os estudos em um raio que possa ter como ponto de 
apoio as aldeias indigenas, devido as dificuldades de 
locomocao e acesso. 

Neste sentido, ficaram definj_das para a 
t'ealizacao do inventario piloto, as seguintes areas: 
Area I: 
- arredores da aldeia indigena Bau (1 equipe). 
Area II: 
- arredores das aldeias Kubenkokre e Pukanu (3 equipes). 
Area III: 
- arredores da aldeia Kapot (1 equipe). 

As atividades programadas sao compostas de varias 
etapas g_ue se complementam: 
- interpretacao das imagens de satelite da area total 
detalhalhando prioritariamente as areas definidas para o 
inventario piloto e locacao das parcelas atraves do sistema 
GPS. 

compilacao de informacoes bibl Log re f Lo a e 
etnoconhecimentos indigenas. 
- treinamento e instrumentalizacao da equipe de trabalho. 
- coleta de dados em campo. 

herbarizacao das especies nao identifi~adas e 
classificacao botanica de todas as especies inventariadas. 
- digitacao dos dados e analises estatisticas. 
- avaliacao dos resultados. 
- proposicao das alternativas emergenciais e de medio prazo 
para a area. 



- redacao do relat.orio que dara subsidias êi elaboracnq dn 
projeto de implantacao do Plano de Manejo, com dP.t.a.lhament:.o 
das atividades de continuidade do trabalho. 
- discussao do projeto com a comunidade. 

apresentacao do projeto aos organismos financiadores 
objetivando assim sua implantacao e continuidade. 



ESTIMATIVA DE CUSTOS PARA O DIAGNOSTICO PRELIMINAR 

A) Recursos humanos 
- Equipe de campo (5 equipes) 

01 Eng. Florestal x 4 meses 
Staff FMV/RFFI 

01 Antropologo x 3 meses 
US$·500,00 x 3 US$ 1.500,00 

05 Tecnicos Florestais x 3 meses 
US$ 500,00 x 15 US$ 7.500,00 

05 Mateiros especializ. (ident. Bot.) x 3 nreses 
uss 150, oo x 15 u~:~; 2. :?.bo, uu 

15 Mateiros (aberturas de picadas) x 3 meses 
US$ 150,00 x 45 US$ 6.750,00 

10 Mateiros mensuradores x 3 meses 
OS$ 150,00 x 30 US$ 4.500,00 

05 Cozinheiros x 3 meses 
US$ 150,00 x 15 US$ 2.250,üü 

10 Mateiros services gerais x 3 meses 
US$ 150,00 x 30 OS$ 4.500,00 

02 Indios (aldeia Bau) x 3 meses 
02 Indios (aldeia Kubenkokre) x 3 meses 
02 Indios (aldeia Pukanu) x 3 meses 
02 Indios (aldeia Kapot) x 3 meses 

US$ 150,00 x 24 US$ 3.600,00 

- Equipe complementar 
1 Antropologo Coordenador x 2 meses 

US$ 1.000,00 US$ 2.000,00 
1 Eng. Florestal Coordenador x 2 meses 

US$ 1. 000, 00 US$ 2. 000, 00 
1 Interp. imag. sat./Digitaliz. Cartograf. x 2 meses 

US$ 1.000,00 US$ 2.000,00 
1 Consultor em Manejo Florestal x 1 mes 

US$ 1. 000, 00 U S$ i . OüU , 00 
1 Consultor em Informatica - Inventario x 1 mes 

US$ 1.000,00 OS$ 1.000,úO 
1 Botanico x 1 mes 

US$ 1.000,00 US$ 1.000,00 
1 Digitador/Processador de dados x 1 mes 

US$ 500,00 US$ 500,00 

Sub - Total US$ 42. ~-350, 00 

-----·--··- 



B) Recursos Materiais 

B.1 - Permanentes 
Especificacao 

Bussola/Suunto 
Binoculos 
Trena 50m 
Trena 10m 
Fita metrica plastica 
Faca o 
Martelo comum/n25 
Mareta pequena 
Podao 
Lima 
Limatao 
Alicate 
Machado 
Tesoura/grande 
Pa 
Prensa de madeira (5üx60cm) 
Chapa de madeirite - 10mm 
Corda 3/4 polegada (rolo/15m) 
Fio de nylon (rolo/lOOm) 
Lona impermeavel (3x8m) 
Cantil de a.Luminio 
Lanterna grande 
Panela grande 
Talheres 
Bule e/ coador de cafe 
Balde de aluminio (media) 
Prancheta 

Quant./eg. 
1 
1 
1 
1 

15 
10 
1 
.1. 
1 
3 
l 
1 
1 
1 
1 
3 

1 
1 
3 
4 
4 
4 

1 
1 
1 

Quant./tot. 
5 
5 
5 
i= ,.) 

7b 
50 
5 
fJ 
b 

:l r _:.) 
5 
5 
~- º 1= 
J 

fJ 
1.5 
2 
5 
r; ;J 

:J.5 
20 
20 
20 
~35 
b 

5 

Imagem de Satelite (6 imagens) 
US$ 600,00 x 6 US$ 3.600,00 
Imagem de Monltoramento (6 imagens) 
08$ 800,00 x 6 OS$ 4.800,00 
Equipamento GPS/Importado G 500 OO 
US$ ~ 1 

Sub - Total OS$. -~J 
C)S$ 2 3. LJCD oo 



B.2 - Materiais de Consumo 
Especificacao 

Pego galvanizado (17x21) 
Papel latanado 
Tinta 8pray 
Lampada 200 W e/ bocal e fio 
Pilhas p/ lanternas (exs) 
Saco de algodao 
Saco plastico grosso/lixo 
Barbante media (rolo) 
Fita crepe larga 
Caixa de primeiros socorros 
Anzol/chumbada/linha (pesca) 
Cartolina branca 
Papel pardo (rolo) 
Fichas de coleta de dados 
Formulari.o continuo (mi.L) 
Grr::1Tnpeador grande e/ grampo 
Copias de Xerox 
Encadernacao 
Filme/Revelacao slides/foto 

Quant./eg. 
40kg 
40m 
10 

Qu~nt./toL 
200kg 
~üOm 
~o 
10 
5 

1 ~ J 
bkg 
r ~ 

1 
3 
1kg 
1 
3 
1 
15 

15 
r ,_) 

'(G 
150 

l 
500 :!..bUO 

~3 
1 

1.000 
!5 

4 
Z::,oZD0.00 

Eventuais US$ 500,00 

Sub - Total US$ 6.700,00 

C) Apoio Estrutural 
- Rndio para comunicacao 

Espingardas/ Municao 
Barco ou voadeira/ Automovel 
Alimentacao/campo 
5 equipes (60 pessoas/3 meses) US$ 10.800,00 
Diarias/ cidade 
US$ 35,00 x 6 pessoas/15 dias US$ 3.150.00 

Sub - Tota1 US$ 13.950,00 

D) Transporte 
6 passagens aereas - Sao/Brasilia/Sao 
US$ 360,00 x 6 US$ 2.160,00 
Fretamento de aeronave Seneca ~ 25 QCD.00 US$ ~~ cJS-R , 
3 passagens aereas/discussao do projeto c/indios 
Sao/Brasilia/Sao OS$ 360,00 x 3 US$ 1.080,00 

Sub - Total. US$ 3. 240, 00 

r)s5/I 28,.210.00 



E) Visitas de capacitacao tecnica/educacao informal 
- Eguador/ Projeto de Manejo Florestal 

4 Indios e 2 acompanhantes 
6 passagens aereas US$ 7.000,00 

estadia US$ 3.000,00 

- Sao Paulo/ ESALQ/ Empresas 
4 Indios e 2 acompanhantes 
4 passagens aereas Brasilia/Sao/Brasilia 

US$ 360,00 x 4 US$ 1.440.00 
estadia US$ 2.400,00 

Sub - Tota1 US$ 13.840,00 

F) Reserva tecnica US$ 10.000,00 

TOTAL • ' • • US$ * Na<> ae incl11l11 ....•.. .. • -'186.9~0,00f 
as,•,mave Senec a Ae ate t ota l, o cuat,o. d f l3 g '~ - O. oo e o custo do equip m@.l:l-t.e..-, reta menta dá a -o GPS. 



INSTITUTO PARA O HOMEM, AGRICULTURA E ECOLOGIA (IPHAE) 
CAIXA POSTAL 585 

78900-970 PORTO VELHO, RONDÔNIA, BRAZIL 
orne~ address: Rua Alvaro Mala 1034, 
fax: 55 69 2233945 tel: 55 69 2218931 

Luiz Carlos Pinagé de Lima 
Diretor Executivo da Fundação Mata Virgem 
ses a.a - Ed. Venâncio 2000 
Bloco 8 60 - Sala 5018 
70333 Brasíia/DF 

Porto Velho, 31 de agosto de 1993. 

Prezado Senhor , 

Foi com muito interresse que eu li o Projeto "Plano Integrado para a 
Área Indígena Baú-Menkraqnotl", Estou encminhando, em anexo, meu parecer 
incluíndo algumas considerações sobre metodologia e orçamento. Escrevi em inglês 
porque me toma menos tempo. 

roeneveld 
Diretor Executivo 
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Analyses of Fundação Mata Vlrgem's proposal: "Planning for 
Preliminary Diagnosis to Implanta Sustained Revenue Husbandry 
Plan for the forest assest of the Kayap6 indians at Baú, 
Menkragnoti at Kapot, in Pará and Mato Grosso. 

by: Willem P. Groeneveld1 

1. The tittle of the project is very confusing and to long. 

2. By reading the proposal it becomes clear that this project 
is part of a larger strategy. Unfortunately the objectives of the 
proposal are mixed up with those of the overall strategy in such 
a way that it is impossible to find out which objectives of the 
so called initial stage one pretende to reach. I get the feeling 
that the proposal will cover some of the initial stage 
objectives, but which one is not at all clear. 

3. Objectives are mixed up with activities. These should be 
separated. 

4. If it is the intention to get an idea of the Forest 
resources present in the area, it is a total waste of time to set 
up so called permanent observation plots. These plots are only 
useful if one intends to study the natural dynamics of the forest 
over time or if one needs to record the impacta forest 
management plan has. Regularly measuring these plots will be very 
time consuming and expensive and is therefore normally not dane. 
Moreover it will be very hard to find these 10 x 250 plot again 
since Geographic Position Systems(GPS)do not work in the forest 
since the GPS satellite signals are to weak to penetrate the 
dense forest cover. Also 10 x 250 plots are to small. They should 
be at least 1 hectare in size to be able to more or less 
accurately registar the natural biodiversity of the site. 

If you do not set up permanent observation plote and only measure 
trees with an diameter at breast height of 30 cm. or more. One 
team consistent of 1 experienced forester, 1 assistant (forestry 
student/ or forester without experience), 1 tree identifier, 2 
braçais and 2 indiana can collect data from 3 to 4 hectares of 
forest a day or take 6 to 8 samples a day. You will need about 
300 to 400 samples to make a reliable forest cover map ata scale 
of 1 : 250.000 for an area of 4 million hectares. In other words 
one team can do the field work in 50 to 60 days or with two teams 
you can do it in 25 to 30 days. It is my experience that working 
with 5 teams is logistically very cumbersome and normally counter 
productive. 

Once the data have been collected you have to do the data 

1Executive Director of IPHAE (Instituto para o Homem, Agricultura e 
ecologia), has coordinated forest inventories for the World Bank and Dutch 
Government in northern Bolivia and Brazil's Tapajos region. 
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processing, analysis and interpretation. It helps a lot if you 
know how to put all this inforrnation into a Geographic 
Inforrnation System. This will allow you to make distribution maps 
of each species you are interested in. 

5. The methodology is a mixture of intentions and activities 
and should be completely re-written. Hereunder I give you an 
example of what could be the methodology for a forest inventory. 

Example of Methodology 

Based on interpretation of Landsat satellite images ata. 
scale of 1: 100.000 a "stratification~ of the forest in forest 
types will be made. The forest types identified will most 
probably match very closely with the land units distinguished on 
the satellite images, by the team that will carry out the soil 
mapping. It is expected that between 9 and 15 different forest 
types will be distinguished using satellite interpretation. Once 
"stratified" a sample program will be designed within each 
identified forest-type. The aim of the exploratory sampling is to 
produce, for the least possible cost, a tolerable estimate of the 
tree population. Samples sites will be selected at random, 
taking ways of access by road, river and air into consideration. 
The samples will be taken in narrow strips or "transects". with a 
width of 10 meters anda length of 500 meters. In these transects 
all trees with a diameter at breast height (150 cm.) of 30 cm. or 
more will be recorded. An exception will be made for palms which 
regardless of their diameter will be recorded. Within each 
transect two blocks will be randomly selected, one of 10 by 10 m. 
in which all trees with a diameter between 10 and 30 cm. are 
recorded and another one of 4 by 4 metera in which all trees with 
a diameter less then 10 cm. are noted down. The highest tolerable 
sample error that will be adopted is 20 percent ata probability 
of 95 percent. The number of samples needed, is subject to a 
somewhat vicious circle because it can not be properly decided 
before the standard error is calculated, and this cannot be 
calculated before some sampling has been done. Using a recent 
forest inventory of 400.000 hec. ata scale of 1: 250.000 with 
adopted highest sample errar of 10 % ata probability of 95% 
which was carried out by de Foundation for Technology of the 
Brazilian state Acre, in which where needed 165 samples, as an 
example, it is expected that sornewhere between 120 and 150 
samples will have to be collected in the 200.000 hec. extractive 
reserve. 

Of all trees the following data will be collected: 
Local Name 
Diameter at Breast Height 
Total Height 
Conunercial Height (Height at which the first branch starts) 
Trunk Quality or Form Factor 

The Basal Area, Conunercial Volume ~nd Total Volume of the tree 
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trunk, will be calculated for each tree. 

While recording the data of each transect, a survey will be dane 
to determine the current level of extraction for Brazil nuts, 
Rubber and Timber, using three levels: high, medium and nane. 

The data collected will be processed using personal computers. A 
special software program, that makes the following calculations 
possible will be used: 

Of each sample and sum of sample taken in the sarne SOTER 
unit the following expressions, which describe various 
aspects of the forest structure, will be calculated. 

Coefficient of Mixture (QM) 

QM = of species 
of individuals 

The Coefficient of Mixture indicates how many trees of each 
species are on average found in a population, giving an idea 
how mixed the population is. 

Abundance (AB) 

Abundance expresses the participation of different species 
have in the forest. Absoluta Abundance (AB aba.) is the 
total number of individuals of a certain species and 
Relative Abundance (AB rel.) as an indication of the 
participation of each species as a percentage of the total 
number of trees recorded in a sample or series of samples. 

AB abs. = n/ha 
AB rel. = n/ha x 100 

N/ha 

in which: n/ha = number of trees of each species per 
hectare 

N/ha = total number of trees per hectare 
Dominance (D) 

Dominance expresses the size of the area a tree occupies in 
the horizontal direction. Absolute Dominance (D abs.) is the 
sum of the basal areas of all individuals of one species. 
Basal areais the surface a tree trunk occupies at breast 
height. Relative Dominance (D rel.) is the percentage of the 
total sum of Absoluta Dominance of all species. 

D abs. = g/ha. 

D rel. = g/ha x 100 
G/ha 

/ >? 
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in which: g/ha = Basal area of each species per hectare 
G/ha = Total basal area per hectare 

Frequency (FR) 

Frequency is a measure that expresses the regularity of 
distribution of each species, in other words its average 
dispersion. To determine the frequency, the transect is sub 
divided in a convenient number of sarne sized sub-parcela, in 
which the presence or absence of species is recorded. 
Absolute Frequency (FR abs.) of a species is the percentage 
of sub-parcela in which the species occurs. Relativa 
Frequency (FR rel.) of a species is the percentage the 
Absolute Frequency of that species is of the sum of Absolute 
Frequency of all species. The latter is con~idered equal to 
100%. 

FR abs. = % of sub-parcela in which the species occurs 

FR rel. = FR abs. x 100 
}: FR abs. 

Index of Value of Importance (IVI) 

Is the sum of Relative Abundance, Dominance and Frequency. 
It is a value which expresses the importance of a species in 
the forest structure. It combines information on the number 
of trees (Abundance) their dimensiona (Dominance) and 
distribution (Frequency). 

IVI = AB rel. + D rel. = FR rel. 
in which: AB rel. 

D rel. 
FR rel. 

= Relative Abundance 
= Relative Dominance 
= Relative Frequency 

Index of Coverage (IC) 

When all trees are distributed uniformly, Relative Frequency 
makes little difference in the IVI value. IVI can than be 
substituted by the Index of Coverage (IC), which is the sum 
of Relative Abundance and Dominance. 

IC = AB rel. + D rel. 

in which: AB rel. = Relativa Abundance 
D rel. = Relative Dominance 

To establish whether samples taken in the sarne SOTER Unit 
differed, Student T Test (Statistical test expressing the 
significance of the average) and Analyses of Variance were 
used. The highest tolerable sample errar accepted was 20 
percent ata 90 percent probability. The mathematical 



formulas used are presented in Annex I. 

The averages for Diameter, Basal Area, Tree Trunk Conunercial 
Timber Volume, Tree Trunk Total Volume, Number of Trees per 
Hectare and Number of Species per hectare for all sarnpled 
SOTER units where compared for significant differences, 
using the Student T test. 

6. There are various scenarios possible to come to a 
sustainable forest management plan for the two Kayapó 
communities. 1·just mention two 

Scenario A: Get an overall view of the forest resources of the 
two communities by carrying out a forest inventory of their whole 
territory ata scale of 1:100.000 to 1: 250.000. This will 
provide information on which areas are best suited to start 
forest management. For these areas you have to carry out a much 
more detailed inventory ( scale between 1:10.000 to 1:20.000), 
draw-up a management plan, rnark all trees that will be harvested, 
make an exploitation plan, etc. 

Scenario B: You can ask the_Kayapó in which areas high densities 
of tree species with comrnercial value occur and carry out a 
detailed forest inventory in those only. Thereafter you draw upa 
management plan, mark the trees that will be harvested, etc. 
This way you get results fast, but you don't get an overview of 
the resources available. 

All sórts of combinations between scenario A and B are possible. 

7. Since the proposal forrns the initial stage of a larger 
strategy it is very irnportant to give the funder an idea of the 
arder of magnitude of funding needed to irnplernent the whole 
developrnent strategy. This because the initial phase on its own 
is useless without follow-up activities, which might be so 
costly that it will be difficult to obtain funding for them. 

B. From what I read this proposal has been put together by 
people who never carried out a forest inventaries. The budget 
doesn't make much sense. For example OS$ 25.000 for hiring a twin 
engine plan is outrageous. You will not find any forester with 
experience to do field work for OS$ 500 a month nor people who 
know how to set-up GIS systerns or do satellite irnage 
interpretation for OS$ 1000 a month. 



REBRAF REDE BRASlLEIR A AGROFLOREST AL 
(ORGANIZAÇÃO NÃO GOVERNAMENTAL SHM FINS 1.UCitA1'IV05) 

Rio de Janeiro, 24 de novembro de 1993. 
REBRAF 314/93 

Luiz Carlos Pinagé de Uma 
Diretor Executivo 
Fundação Mata Virgem 
ses. Qd.8, Ed. Venâncio 2000 
BI B-60, Sala 501B 
70.333-500 Brasília - DF 

Prezado Senhor, 

Recebi cópia da proposta de projeto "Planejamento de um diagnóstico preliminar para implantação de um 
plano de manejo em regime de rendimento sustentado do patrimônio florestar dos índios 
Kayapó/baumenkragnoti-Kapot - Pará/Mato Grosso" (maio 1993), V.Sa. encontrará, a seguir, meu parecer e 
comentários: 

1. PARECER: 

A exploração madeireira no Brasil, em florestas nativas, até hoje, foi sempre destrutiva, ocasionando 
erosão genética e danos graves aos povoamentos residuais. 

A capacitação de comunidades tradicionais, na Amazônia e na Mata Atlântica, em atividades de 
aproveitamento racional e manejo sustentado de recursos madeireiros e não madeireiros reveste-se de 
grande importância para a conservação da cobertura florestal nativa e a manutenção de níveis adequados 
de biodiversidade (vegetal e animal) nas florestas nativas manejadas com fins de rendimento. 

Nesse sentido, uma efetiva participação das comunidades indígenas - em programas permanentes de 
manejo de florestas nativas deve receber todo o apoio requerido que possa assegurar o êxito desse 
empreendimento. 

O sistema de manejo recomendado seria o sistema policíclico {ou seja, por cortes seletivos periódicos), 
hoje já aplicado, por exemplo, na Floresta Nacional do Tapajós, há mais de 20 anos (equipe de pesquisa 
florestal do CPATU; a qual poderia ser convidada a assessorar a Fundação Mata Virgem, na área de 
manejo e inventários contínuos). 

O inventário diagnóstico preliminar deveria prever a identificação e avaliação quantitativa das ocorrências 
de espécies madeiráveis e dos recursos não madeireiros; uma atenção especial deveria ser dada aos 
seguintes aspectos: 

(a) ocorrência e distribuição espacial de espécies florestais que preenchem um papel-chave na alimentação 
da fauna, principalmente espécies de maior porte e de uso múltiplo, tais como tatajuba (Bagassa 
guianensis), breus e breus sucurubas (Protium ssp., Tetragastris spp., Trattinickia spp.), maçaranduba e 
maparajuba (Manilkara spp.), etc ... que fornecem madeiras de lei e, por outro lado, frutos e/ou sementes 
que alimentam a fauna. 

De várias espécies (principalmente das famílias Lecythidaceae e /caryoC<;1raceae), as flores ao caírem no 
chão são procuradas pela fauna! 

, 
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(b) além da castanha-do-Pará, diversos frutos (Rheedia spp, etc) e sementes (i.a. as do cumaru-de-cheiro= 
Dipteryx odorata) tem valor no mercado. 

(c}diversos cipós e plantas medicinais têm também valor no mercado. 

Sou pessoalmente muito a favor de ver a proposta da Fundação Mata Virgem receber os recursos que se 
fazem necessários para executar o inventário dos recursos naturais renováveis na área proposta. 

2. COMENTÁRIOS: 

(a) formato e distribuição espacial das parcelas permanentes de inventário, bem como gráu de intensidade 
e estratificação: consultar especialistas no Departamento Florestal da FCAP (Belém,PA). 

(b) me parece necessário que a proposta mencione a área total de floresta a ser coberta pelo inventário 
diagnóstico. A manutenção de níveis baixos de custo dependerá da judiciosa escolha do modelo de 
estratificação, formato e distribuição espacial das parcelas (amostras). 

(e) Visitas de capacitação técnica (custo total US$13.840): por que ir visitar uma área distante (Equador) e a 
ESALQ (visita de natureza acadêmtcal) quando muito poderia ser aproveitado, visitando áreas manejadas 
na Floresta Nacional do Tapajós e no Curua-Una ( cfr. CTM-SUDAM, Santarém)? 

{d) os níveis de remuneração salarial devem ser ajustados aos níveis pagos, capazes de assegurar os 
serviços de gente competente: 

- mateiro especializado : US$ 350/mês 
- eng. florestal coorde- 
nador : US$ l,400/mês 

(e) a proposta deveria incluir os valores (custos) referentes aos ítens: 

-fretamento de avioneta Seneca 
-equipamento GPS 
-rádlo para comunicação 
-espingarda (munição) 
-voadeira e veículo 

(f)convém incluir na proposta: 

- o custo de administração 
- despesas de cornunlcaçâo, xerox, fax, etc ... 

Atenciosamente 

'> 
an Dubois 
esidente 
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Parecer do Projeto: 

"Planejamento de um diagnóstico preliminar para implantação 

de um plano de Manejo em Regime de rendimento Sustentado do Patrimônio 

Florestal dos dos índios Kayapo/Baumenkragnoti-Kapot para o Mato Gros 

so" da Fundação Mata Virgem. 

Na atual conjuntura, as florestas trop1cais vem recebendo a 

cada dia mais atenção no sentido de garautir dentro das mesmas a sua 

biodiversidade ao mesmo tempo que, para a sobrevivência, sobretudo 

dos "povos da terra", torna-se necessário o desenvolvimento de alter 

nativas que possam garantir a sustentabilidade de produção das comuni 

dades florestais. 

Dentro deste contexto, as reservas indígenas necessitam ga 

rantir a conservação dos cultura indígena e ao mesmo tempo dar-lhes 

condições econômicas e políticas para defenderem seus interesses e so 

bretudo sua própria reserva. 

Alternativas de manejo em regime de rendimento sustentado das 

florestas dentro de reservas indígenas são prerrogativas muito com 

plexas, notadamente quando estas vierem de fora para dentro imprimindo 

uma drástica modifição nas tradições locais. Devido a este fato, as 

metodologias a serem empregadas não poderão ser as que visivelmente já 

vem trazendo problemas para o homem br&nco que ainda não conseguiu 

manter a sustentabilidade de suas florestas. 

Dentro deste contexto, o projeto em avaliação não apresenta 

linha de trabalho que priorize a conservação da biodiversidade das 

florestas tropicais e nem uma adaptação desta, no sentido de atender 

as prerrogativas de uma reserva indígena. 

O presente projeto ao ser admitido pela Fundação Mata Virgem, 



coloca esta fundação em uma posição extremamente simplista quanto ao 

manejo em regime de rendimento sustentado para as florestas tropicais 

e caracteriza que a Fundação quer dar as reservas indígenas um trata 

mento muito semelhante ao que os madeireiros e extrativistas vem dando 

para a Floresta Amazônica. Para minha visão de pesquisador, o presente 

projeto tentou apenas dar uma .visão de um inventário das potenciali 

dades florestais da referida Reserva Indígena sem nem mesmo caracteri 

zar a metodologia a ser empregada, apesar das múltiplas propostas já 

encontradas na literatura para este tipo de floresta. ·• 

O projeto não tem uma linha própria de pesquisa, não segue 

uma já recomendada pela literatura e nem se preocupa em amarrar suas 

propostas em estudos já anteriormente executados. 

O orçamento não apresenta ligações concretas com os objetivos 

propostos e deixa evidente que a ação em julgamento não terá por par 

te da Fundação Mata Virgem, qualquer compromisso de continuidade dos 

trabalhos. Todos os executores serão contratados por um período máxi 

mo de 3 meses e não há pessoal envolvido dentro da própria Fundação, 

o que representa uma atividade sem perspectivas de ser aplicada para a 

consecução de um programa para o Manejo em regime de rendimento sus 

tentado onde o tempo e a respectivo acompanhamento, se caracterizam 

como premissas básicas. 

Diante do exposto, considero que a Fundação Mata Virgem não 

deva divulgar este tipo de programa como uma de suas prioridades. Por 

outro lado, se estivesse dando um parecer para uma instituição finan 

ceira, também proporia sua não aprovação e sua completa reformulação. 
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Ade~ir Reis 

Coordenador Nucleo de Pesquisas em Florestas Tropicais 
Departamento de Botânica 
Caixa Postal 476 
88 040 - 900 Florianópolis, se 

Fone Residencial: 0482 34 07 33 
Fax: 0482 34 0733 
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C/2ol/93 Brasília, 10 de novembro de 1993 

Ibnº sr. 
Dr. Luiz Carlos P. de Lima 
MD. Diretor Executivo da 
Fundação Mata Virgem 
Fax: 321-4377 
Brasília - D~" 

Senhor Diretor,, 

A respeito do Projet.o da Fundação Mal:.a Virgem "Pl.d.ueiamenl.:o de um 

Diagnóstico Preliminar para Iwplantacão de Wil Plano de Manejo em R~ 

gi.me de Rendimento Sustentado do Patrimônio Florestal dos !ndios K~ 

yapó/Bau-Menkragnoti - Kapot - Pará/Mato Grosso .. ", elevo dizer quê 

acho a idéia muito boa, bem como a parte conceltual do mesmo. No en 
tanto, o projeto em si não passe,de uma série de intenções faltando 

muito para ser concebido dê uma forma que pudesse ter créuilo po.r: 
agências financiadoras, a meu ver. 

A própr1a previsão orçamentária apresenta falhas graves como: não se 

prevê encargos sociais, não se prevê o recolhbueuto do INSS de ser 

viços de terceiros, não se prévê uma auditoria externa. Os salários 

estão baixos. Um ou mais Consultores de renome deveriam ser previs - 
tos. 

Sugiro que a Fundação Mata Virgem procure especialistas em manejo 

florestal, como, por exemplo, Jorge Mailleux, Joé~lo u~oclécio de 

Oliveira e cien~istos como, por cxcwplo, Philip Fearnsid~ ou Her - 
bert Schubart. 

A meu ver é mais um pré-projeto ou, ~olto a repetir, uma idéia de 
projeto. 

~)Fiosamente, 

f.i!r1{if-rrejfoz'ã7iorgc Pádua 
Superin~udente Executiv~ 

SCLI\J 107. ED. Gl::MINI CEN I ER li. l:3iuw ·'B" Salas 201 /10. CEP 7íJ74-.1. Arasilía•DF 
lei: (061) 274·.,44Y. FAX: (061) 274-5324, Caixa Postal 02-0186. CEP 70001 


