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1 - ANTECEDENTES 

r> 

A exploração dos recursos naturais, entre os quais os de base 
florestal contribuíram por vários séculos com o desenvolvimen 
to e a melhoria das condições de vida de vários paises. Embo~ 
ra deva ser reco~~ecido que o potencial que os recursos flo 
restais hoje possuem de colaborar com o desenvolvimento tenha 
sido reduzido nas Últimas décadas, as florestas ainda possuem 
papel preponderante na melhoria das dondiç~es de vida das po 
pulações, especialmente nos países economicamente pobres, mas 
ricos em recursos florestais. Além disto, as florestas têm 
grande importância na·manutenção da biodiversidade, na minimi 
zação das mudanças climáticas, na proteção do solo e dos ma 
nanciais e inúmeros outros fatores extremamente importantes à 
preservação da vida no planeta. 

É com base nesses aspectos que inúmeros instru~entos vêm sen 
do crjados para proteger as florestas. Fóruns internacionais 
e instrumentos em elaboração reconhecem que a utilização do 
potencial de desenvolvimento das florestas não pode ser ne 
gligenciado. A visão positiva, moderna e global, a exemplo do 
que vem sendo discutido na preparação da convencão sobre flo 
restas proposta pelo GLOBE-EC (Global Legisl&tors for\ a 
Balanced Environment), é de que os problemas sÓcjo-econÔmicos 
são as raízes da questão, e que a floresta êeve ser utilizada 
para reverter o quadro desfavorável existente em algumas 
áreas do planeta, desde que sejam considerados os aspectos de 
sustentabilidade. 

A histbria demonstra claramente que quando os problemas só 
cio-econômicos se agravam, ocorre uma rápida degradação dos 
recursos naturais. A própria Europa em períodos de guerra re 
duziu significativamente sua cobertura florestal. Especialis 
tas tem citado inúmeras vezes que é inútil tentar adotar téc 
nicas sofisticadas de preservação/conservação de recursos fl~ 
restais quando os indicadores econômicos e sociais apontam pa 
ra uma situaçio de deterioração geral (World Researc~ 
Jnstitute, 1991). 

{' 

As florestas tropicais, por formarem ecossistemas especiais, 
se~em de maior fragilidade e estarem localizadas em regiões 
onde existem sérias limitações sÓcio-econÔrnicas, têm sido al 
vo de grande preocupação nos Últimos anos. Em 1983 foi assin~ 
do o Acordo Internacional de Madeiras Tropicais. Embora possa 
necessitar de algumas adaptações, é sem sombra de dÚvida, o 
primeiro acordo a incorporar urna visão positiva ao problema. 
Entre os objetivos do acordo cita-se: 

a) Promover cooperação entre os países produtores e consumid~ 
res em todos os aspectos relevantes da economia de madei 
ras tropicais; 

001 



r 
b) Apoiar a expansão e diversificação do comércio de 

ras tropicais; 

e) Promover e apoiar estudos e desenvolvimento para melhorar 
o manejo florestal e a utilização de madeiras; 

madei- 

d) Melhorar as informações de mercado para assegurar 
transparência; 

e) Encorajar a produção de material de maior valor agregado 
nos paises detentores da matéria-prima; 

maior 

·, 
' 

f) Apoiar atitudes dos países membros,ao desenvolvimento de 
plantações e introdução do manejo florestal; 

g) Melhorar o mercado e os canais de distribuiçio de madeira 
tropical; 

h) Apoiar o desenvolvimento de políticas nacionais que sejam 
orientadas à utilização sustentada e a conservação de flo 
restas tropicais e de seus recursos. 

Com base no acordo foi criada a Organização Internacional de 
Madeiras Tropicais (ITTO), que constitui-se hoje num dos fó 
runs mais importantes para discussões e delineamento de ações 
para o desenvolvimento sustentado de florestas. Entre as de 
cisões tornadas pela ITTO, é importante salientar o estabele 
cimento do ano 2000 como data a partir da qual toda a madeira 
tropical comercializada a nivel internacional será provenien 
te de ~rea com manejo sustentado. O atingimento desta ffieta 
constitui-se, sem sombra de d~vida, em um desafio enorme aos 
paises produtores, existindo a necessidade de urna estreita c~ 
laboração entre produtores e consumidores. Existe, por exem 
plo, a necessidade de reverter o quadro atual de distribuição 
de rendas1 onde em produtos tipo toras ou madeira serrada, 
apenas 10% das rendas geradas ficam nos paises produtores, e, 
90% acaba sendo absorvido pelos paises consumidores. 

A proposição feita em fóruns internacionais, de criação de 
uma convenção sobre florestas, que em principio pode parecer 
um fator restritivo, deve ser melhor avaliada e dependendo da 
forma como venha a ser estruturada poderá se constituir em um 
instrumento positivo e abrangente, colaborando na·solução glo 
balde preservaçio de florestas. Não pode ser esquecido, qu; 
a existência de um acordo internacional restrito à ~lorestas 
tropicais, por si só é um instrumento discriminatório. A pol~ 
rização das discussões em torno de florestas tropicais tem si 
do indevidfu~ente utilizado por alguns paises e grupos ,ara 
saírem fortalecjdos. Um dos exemplos claros é o aumentd que 
os Estados Unidos tiveram na exportação de madeiras de ~olho 
sas temperadas: a exportação de lâminas e compensados de fo- 

(• 
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lhosas em 1990 foi 27% superior a ocorrida em 1989. Não houve 
um aumento na demanda, mas simplesmente uma substituição, es 
pecialmente na Europa, da madeira tropical. 

Existe ainda, uma série de outros fatores que devem ser me 
lhor discutidos a nível internacional para que efetivamente 
possam ser implementadas ações que leveP. ao desenvolvimento 
sustentado do setor florestal. Entre estes outros fatores evi 
denciam-se barreiras, tantotarifárias como não tarifárias. A 
pritica nor~al de maiores taxas para produtos florestais de 
maior valor agregado é incompatível com a necessidade de trans 
ferência de rendas para.a implementação de técnicas adequadas 
ao manejo sustentado. A existência de regulamentos que res 
tringem a importação de produtos florestais extremamente di 
ferentes entre países de mesmo nível de desenvolvimento, ale 
gando a proteção a saúde das populaçÕest indicam claramente a 
existência de barreiras não tarifárias. 

Todos estes aspectos devem ser claramente analisados pelo go 
verno, pelos empresários e principalmente pela sociedade bra 
sileira. A realizaçio da Confer~ncia sobre Meio Ambiente e De 
senvolvimento Sustentado, que está sendo organizada pelas Na 
ções Unidas, e será realizada em junho de 1992, é sem dÚvid~ 
um fato marcante, e tem como um dos beneficies a antecipação 
a nivel nacional das discussões sobre estes importantes temas. 
A revisão do regulamento e posturas, e a criação de uma nova 
ordem onde a cooperação e as ações positivas predominem, é 
fundamental na criação de um modelo brasileiro que compatibi 
lize aspectos de preservação com os de desenvolvimento. É com 
esta Ótica que se desenvolveu o presente trabalho, que embo 
ra ainda basilar, prevê informações que colaboram na previsão 
de situações e de providências. 
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2 - CONCEPÇÃO BÁSICA DO ESTUDO 

A concepção básica do estudo é apresentado na figura 01. Para 
um melhor entendimento é apresentado no quadro 01 as fases do 
estudo e atividades a serem implementadas. Este relatório re 
porta a Fase 1, que deve servir como base para os trabalhos 
seguintes. 

Na Fase 2 os estudos deverão levar em conta os aspectos norma 
tivos e produtivos. Com base em levantamentos, serão identifi 
cados os fatores tanto indutores como restritivos ao delinea 
mento de diretrizes que levem ao desenvolvimento sustentado do 
setor. A identificação e o delineamento destas ciretrizes cons 
tituem a Fase 3. Nesta Última fase deverão ser compatibiliza 
dos os aspectos produtivos e normativos, considerando os fato 
res restritivos e indutores identificados bem como as condi 
ções de matéria-prima e mercado de produtos da madeira advindo 
de florestas. Na Fase 2 os aspectos serão na maior parte volta 
dos à situação do Bresil, e ai se explorará a interveniêncii 
da floresta temperada, dos reflorestamentos e da floresta tro 
pical no desenvolvimento sustentado do setor. 

O item 6 detalha as fases e atividades consequentes a e~tes 
primeiros levantamentos exploratórios e motivadores. Aborda-se 
primeiramente uma visão conceitual dos fatores intervenientes 
na elaboração de diretrizes estratégicas do setor e enumeram 
se atividades necessárias a tanto. 

O importante~ o aspecto de alavancagem de que esta primeira 
fase se reveste, e, dado o inicio do movimento, deve-se procu 
rar desenvolver as demais fases previstas já na sequência, pa 
ra aproveitar tempo e conhecimento acumulado. 

Um outro aspecto que se abordou no presente levantamento foi o 
de apreciaçio de algumas iniciativas de manejo florestal em 
florestas nativas no Brasil, visando inicialmente o conhecime~ 
to de seu modelo conceitual, sua metodologia de implantação, o 
peração e avaliação, e seus resultados no âmbito da pesquisa e 
da aplicação comercial. 

Assim, definiu-se com a SEMAM, quatro casos de manejo flore! 
tal, chamado de modelos referenciais, para serem levantados, 
quais sejam: 

- Manejo Florestal da Floresta Nacional do Tapajbs/PA (IBAMA) 

- Manejo Florestal de Buriticupu/MA (CVRD Florestas Rio Doces/A) 

- Manejo Natural de Mata Atlintica em Santa Catarina (Florestal 
RH Ltda 

- Manejo Ambiental de mata de Pinheiros e Reflorestamento em 
GEneral Carneiro/PR (Indústrias Pedro N. Pizzatto S/A). 
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LEVANTAMENTOS DE BASE 

• ~at;ria-pri~a e Produtos 

• Alguns Modelos ~eferenciais 

f ssr l 

LEV~NlhKENTO E ANÁLISE LEVANTAMENTO E ANÁLISE 

DE ASPECTOS NOR~ATIVOS DE ASPECTOS PRODUTIVOS 

f ~St 2 

(· 

COMPATIBILIZAÇÃO 

• Fatores indutor~s e 
restritivos 

• Situaçio de ~at;ria 
p r i na e n,ercado 

, J~plicaç;es A~bientais 
e Legais 

Aspectos S~cio-econÔ.icos 

DIRETRIZES PARA O 

DESENVOLVIMENTO SUSTENTADO 

DO SETOR FLORESTAL 

ít.Sf 3 - - - - - - - -- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -- 
Figura 01 - Concepção básica para um programa de diretrizes 

para o desenvolvimento sustentado do setor flo 
restal 
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Quadro 01 - Fases e Atividades 

FASC 2 F"ASf 1 
ASPECTOS NORMATIVOS 

r PRODUTIVOS LEVANTAMENTOS or BASf 

• MATÉRIA-PRHIA • lfGISLAÇÃO 

E PRODUTOS • TENDfllCI AS 

• Sf70RfS PRODUTIVOS 

• ALGUNS MODELOS • MODELOS REFERENCIAIS 

REFERENCIAIS 

rASE 3 

OIRfTRIZfS Df DESENVOLVIMENTO 

, COMPATIBILIZAÇÃO Df ASPECTOS 

NORMATIVOS, PRODUTIVOS E 

SÓCIO-ECONÔMICOS 

• OIR[TRIZES PARA PROMOÇÃO 

DO DESENVOLVIMENTO SUSTENTADO 

DO SETOR 

A SEREM OESEHVOLVIDAS 

~ 
\ 
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Estes levantamentos iniciais, poucos e superficiais, devem res 
saltar a sua importância e induzir, na Fase ·2 ao "levantament"c; 
do estado de arte do manejo florestal no Brasil\ este sim, de 
grande vulto e de inestimável valor às diretrizes que se esta 
beleçam voltadas ao manejo florestal, principalmente de flores 
tas nativas . 
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3 - SITUAÇÃO DAS FLORESTAS TROPICAIS 

3.1 - O MUNDO E AS FLORESTAS 

O quadro 02, apresenta de maneira comparativa a extensão das 
florestas mund1ais e tropicais, por continentes ou regiões. 
Nesses àaàos estão incluídas as áreas de florestas naturais 
densas e abertas, bem como as áreas de florestas artificiais. 
No que diz respeito às áreas florestais trop1cais, ressalta 
se que foràm considerados todos os países que estão inteira 
mente ou em sua maior parte situados no cinturão tropical, is 
to é, entre os trópicos de cancere de capricórnio. 

'r 
'· 

Com base nos dados constantes no quadro supracitado se ob 
serva: 

A cobertura florestal mundial e a cobertura florestal trop! 
cal, ao final de 1980 era de 3.604,7 milhões de hectóres 
(27,6% em relação a área de terra total) e 1937,0 milhões de 
hectares (14,8%), respectivamente; 

. A África (36,2%) e a América (45,9%), detinham juntas cerca 
\ 

àe 82% do total florestal tropical mundial. 

f", 

3.2 - CLASSIFICAÇÃO DAS ÁREAS FLORESTAIS 

A citação desta classificação é importante para se unjformi 
zar a linguagem sempre que a elas se faz referência. 

A rigura 02 apresenta dados de um estudo realizado pela fAO/ 
UNEPt em que se mostram as classes florestais com base na com 
posição, dens1dade, capacidade de produção, categoria de ma: 
nejo e exploração. 

Com relação a classificação florestal, mostrada na figura 
citada, algumas definições se fazem necessárias: 

. Florestas: Formação que consiste predominantemente de árvo 
res que possuem no minimo 7 metros de altura, quando adul- 

, 
ja 

tas. 

Terras em repouso: são áreas alteradas através de desmata 
mento ou de queimadas, contudo ainda sustenta algum remane~ 
cente ~lorestal e campos. Dependendo da sua natureza essas 
áreas podem se classificar como "terras arbustivas ou ou 
tras". 

008 



~ ..... __ 

Quadro 02 - Extensão das Florestas Mundiais e Tropicais ao I'inal de 1980 

CONTTN[NTES/ 
REGIÕES 

PAÍSES TROPIC/ITS 

NÚMERO DE ÁRB DE 
PAÍSES TERRA ÁR[A F"LORESTAL 

(lo6h.,) ( 106 ha) % 

46 2.237,J 701,2 31,3 

J9 1.651,6 889,8 53,9 

22 900, 2 303,4 JJ,7 

lODOS OS PAÍSES 

NUMERO DE ÁREA OE 
PAÍSES TERRA ÁRf/1 F"LORESTAL 

(lo6ha) (to6ha) % 

56 2.964,6 709,3 23,9 

49 3,B92,7 1.435,8 36,9 

42 2.677 ,3 491,8 18,4 

32 2.700,0 B76, 5 32,5 

24 842,9 91 ,3 10,S 

203 13.077,5 3.604,7 27,6 

• ÁF"RICA 

• AMÉRICA 

• ÁSIA 

• EUROPA + ÁSIA 

• PACÍFICO 16 54, 2 4 2, 6 78,6 

MUNDO 123 4.843,J 1.937,0 40,0 

1/ Fonte: (Troensegaard, 1990) - , em Technical Workshop to Explore Options for 
Global Forestry Management, 1991 

1/ Troensegaard, J. (1990) Present Patterns and Rates of Forest Loss. 
In Tropical Forestry Response Options to Global Climate Change, 
Conference Proceedings, são Paulo, January 1990, pp. 71-84 

. ' ' 
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TERRAS 
TROPICAIS 

1 
1 1 1 -------- 

T!7'"A9 T!ltltA9 
l"LOAESTAll• EM PtEPOUSO AA9U9TIVA9 

1 VEGETAÇÃO 
1 l ----------, 

1 1 NATURAL 
1 

COMPOSIÇÃO 
l'LORESTA9 F'LORUTAI l'LORl!!ITA!I l'LORE!ITA9 

D! F'OLMO!I A!I D! BAMBU D! CONIF'EftAS ARTIFICl.119 

l 
1 1 

F'LOR!STA9 FLOAE!tTAII 

DENSIDADE ABERTAS DE DENSAS DE 
FOLHOgAs FOLMOSAS 

1 
[ 1 

CAPACIDADE MÃO 
OE PRODUTIVAS 

PRODUÇÃO 
PAODUTIVAS 

1 1 
1 l 1 1 

CATEGORIA 
CLASSES 

COM· MArt!JO 9!111 MAN!JO POA "AZÕES POA IIAtÕU oe: 
DE FÍSICAS 

MI\NEJO 
INTl!IUIVO INTENSIVO L!:IJAl9 

MANEJO 
1 

1 1 

EXPLORAÇÃO 
ft[LATIVAMl!:NTE l!XPLO'IAÇÃO 

!:XPLORAD,\ !IEL!'TIVA 
I INCLUINDO FLORESTAS ARTIFICIAIS. 

Fonte: (FAO, 1988), em Tropicnl Forr-:st Report, 1991 

o 1--' o Figura 02 - Classificação florestal FAO/UNEP 
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• Terras arbustivas: Formação que consiste predominantemente 
de arbustos que possuem pelo menos 0,5 metros e no 'máximo 
7 metros de altura em seu estágio adulto. 

Florestas de Folhosas:Formação que consiste principalmente de 
folhosas (Angiospermas) em mais de 50% da cobertura vegetal . 

• Florestas de coníferas: Formação que consiste principalmen 
te de coniferas (Gimnospermas) em ~ais de 50% da sua cober 
tura florestal • 

r, 
' 

. Florestas de bambu: Florestas formadas principalmente de 
bambus (principalmente na Ãsia)~ 

. Florestas densas: Formação em cujas árvores e sub-bosques 
cobrem em conjunto o terreno, tal como nas florestas densas 
Úmidas das regiões de pluviosidade elevada da Bacia AmazÔni 
ca e das Ilhas do Sudeste Asiático. 

. Florestas abertas: Formação com cobertura herbácea continua, 
como os terrenos arborizados de savana existentes principal 
mente na África . 

. florestas artificiais: Área florestal plantada. 

Florestas produtivas: Área florestal utilizada potencial~~n 
te (áreas florestais manejadas). Podem ser: - 

r. 

com manejo intensivo 
sem manejo intensivo - relativamente explorada 

- com exploração seletiva 

. Florestas não produtivas: são áreas florestais não utiliza 
das por razões: 

Fiscais (contenção de encostas, áreas de inundação) 
Legais (reservas e parques nacionais) 

3.3 - A REGIÃO TROPICAL E A FLORESTA TROPICAL 

3.3.1 - Situação Geográfica 

Geograficamente, a região tropical é definida como a regiao 
da Terra situada entre o Trópico de C2.ncer ao norte (232271 

latitude norte)e o Trópico de Capricórnio ao sul (23E27' lati 
tude sul), ocupando 37% da superficie do planeta. 
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3.3.2 - Características da Região Tropical 

A região tropical é caracterizada por altos Índices de tempe 
ratura e umidade do ar, grande quantidade de radiação solar e 
capaz de ser coberta por florestas perenifÓlias de folhas la~ 
gas. Apesar de se caracterizar pelas altas temperaturas, a 
variação dessa é inexpressiva, contribuindo para isso a abun 
dante cobertura vegetal. 

3.3.3 - Caracteristicas das Florestas Tropicais 

Todas as florestas situadas entre os Trópicos de Cancere Ca 
pricórnio podem ser referenciadas como Florestas Tropicais,e~ 
bora existam grandes contrastes devidos principalmente a fa 
tores climáticos, condições regionais e de ocupação humana. 

("', 3.3.4 - Distribuição Global das Florestas Tropicais 

Na figura 03 é apresentada a distribuição das Florestas Tro 
picais no mundo. As áreas de Florestas Densas estão principal 
mente na América do Sul, mais especificamente no Brasil, nã 
África Central e na Parte Insular do Sudeste Asiático. Com 
relação a Florestas Abertas, a África é a maior detentora em 
área desse tipo de vegetação. · 

No quadro 03 se observa a distribuição das Florestas Tropi 
cais, em termos de área, bem como suas classes, nas três gra~ 
des regiões tropicais do mundo. O quadro citado demonstra que: 

. Tratando-se de Florestas Densas de Folhosas, a América Lati 
na detém cerca de 56%, isto é, mais de 650 milhões de hecta 
res. À Ásia corresponde quase 300 milhões (25%) e à Áfricã 
o restante, ou seja, 215 milhões de hectares; a menor por- 

r: - çao; 

. Em contrapartida, mencionando Florestas Abertas de Folho 
sas, a África é detentora de sua maior parte, ficando por 
volta dos 480 milhões de hectares (67%) a sua extensão. Qua 
se 30% desse tipo florestal se localiza na América Latina. 
cabendo à Ásia a menor área, em torno dos 30 milhões de hec 
tares; 

. Das três regiões em análise, à América Latina corresponde 
cerca de 46% do total florestal. A África detém 36% e na 
Ásia se acham os 18% restantes. Esses mesmos percentuais se 
aplicam ao se considerar somente as Florestas naturais. 
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llli1fRICA LATINA 
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--------------------- 

~ F'lor,.ta• llmido•, d•n1111, 
~ d• folhogem p•r9nil'olia. 

l"':"":"':' Á r•a• 111111 
~ floretlat 

m.7-1 F'lor"'ª' aberta, d, folho 
~ oem pareialm1tnte coducifolia 

Fonte~ (The World's Tropical Forests. Washington, 1980 - Modificado), em Tropical 
Forest Report, 1991. 

o 
1-' 
w Figura 03 - Distribuição das 1lorestas tropicais 



Quadro 03 - Distribuição das Florestas Tropicais (em 1980) 

(106 ha) 
FLOR[STAS NATURAIS 

TOTAL FLOA[STAL RrGIÕfS DrNSAS ABERTAS FLOA[STAS FlOAfSTAS FlOR[STAS 
Df Of or Of TOTAL ARTIFICIAIS 

' FOLHOSAS FOLHOSAS CONÍFrAAS BAHBU AR[A 

• ÁFRICA 215 482 699 2 701 36 
• ÁSIA 297 31 8 6 342 5 347 18 
• AMÉRICA LATINA 653 207 25 - 885 5 890 46 

TOTAL 1.165 719 34 7 1. 926 12 1.938 

Fonte: (FAO, 1988), em Tropical Forest Repo r t , 1991 

.... 



3.3.5 - Distribuição das Florestas Tropicais nos Continentes 

3.3.5.1 - África 

No item 3.3.4, em seu quadro 03 se observa que o total flo 
restal na África Tropical chega aos 701 milhões de hectares: 
somando-se Florestas Naturais e Florestas Artificiais. Prati 
camente a totalidade dessa área é formada por Florestas Natu 
rais de Folhosas, Densas ou Abertas. O quadro 04 a seguir 
destaca alguns dos principais países africanos em termos de 
área florestal, indicando que: 

O Zaire, em termos de área florestal, é o país africano com 
a maior cobertura florestal. Possui cerca de 78% de suas 
terras cobertas com florestas e detém 25% àas Florestas Tro 
picais da África; 

. O Sudão possui cerca de 7% das Florestas Tropicais da Áfri 
ca, apesar de ter apenas 20% do seu território tomado por 
áreas florestais; 

. Outros países com áreas florestais bastante significativas 
no total florestal tropical af'ricano são: Angola, Tanzânia, 
República Centro Africana, Botswana e Zâmbia; 

A Etiópia possui cerca de 25% de seu território coberto por 
florestas, já Camarões participa com aproximadamente 4% das 
Florestas Tropicais africanas; 

. Os demais paises, detentores de 32% das Florestas Tropicais 
africanas são os principalmente situados na região ociden 
tal desse continente, quais sejam: Gana, Guiné, Costa do 
Marfim, Nig~ria1 Benin e outros. 

3.3.5.2 - Ásia 

Das três grandes regiões tropicais do mundo, a Ásia é a que 
detém menor área florestal, tendo a mesma um total florestal 
de 347 milhões de hectares. Desse total, essa região possui 
cerca de 297 milhões de hectares de Florestas Densas e apenas 
31 milhões de hectares de Florestas Abertas (principalmente na 
Índia). O quadro 05 destaca a área florestal tropical em 
alguns paises asiáticos, representado somente pela área 
continental e insular, do Sudeste Asiático com a inclusão da 
Papua Nova Guiné, que faz parte da Oceânia, demonstrando que: 

A Indonésia possui 66% da sua área coberta com florestas,de 
tendo cerca de 34% das Florestas Tropicais do Sudeste Asiá= 
tico; 

. Apesar de ter apenas 20% de seu território com áreas flo- 
restais, a Índia participa com 17% do total florestal da 
Ásia; 
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Quadro 04 - Área Florestal em Países Africanos 

PAÍSfS 
/'\RI: A OE TtRRA ÁREA FLORfSTAL ~ fH RELAÇÃO 

(106 ha} 
À ÁRrA or TfRRA 

( l 06 ha) (%) 

- ÁrRICA 2.238 701 100 31 

• ZAIRE 227 178 25 78 

, ANGOLA 125 54 e 43 

• SUD~O 238 48 7 20 

• TAffZ~NlA 89 42 6 48 

, REP. CENTRO AF. 62 36 5 S8 

• BOTSWANA 57 33 5 sa 

• ZAHBIA 74 30 4 40 

' , tilO?HI 11 O 27 4 _25 

• CAMARÕES 1+7 26 4 55 

• OUTROS 1. 209 227 32 19 

Fonte: Tropical Forest Report, 1991 

---- - -- ----·----- - -- .__. - - ----- --··- - ------ -- ----- --- 
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Quadro 05 - Área Florestal em Países Astáticos 

ÁR[A Df TrRRA ÁREA FLORfSTAL ~ fH RfLAÇÃO À 
PAÍSES 

, 
(106 ha] { 1 06 h a) i ARfA O[ HRRA 

' - ASIA 902 31+7 100 39 

, 
• INOONESIA 1(11 119 34 66 

, ÍNOI A 297 59 17 20 

. 
• PAPUA NOVA GUINE 45 38 11 84 

• MYANMAR 66 32 9 48 

• MALÁSIA 33 21 6 64 

• TAILANOIA 51 16 5 31 

, LAOS 23 11+ 4 61 

• CAHBODIA 18 13 4 72 

• FILIPINAS 30 10 3 33 

• OUTROS 158 25 7 16 

Fonte: Tropical Forest Report, 1991 1 
- 1 
i 
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• A Papua Nova Guin~ e o Myanmar (antiga Birminia), possuem 
cerca de 10% do total f'lorestal do Sudeste Asiático; 

• Os demais países que participam cada um com aproximadamente 
5% do total florestal da Ásia são: Malásia,. Tailândia,Laos, 
Cambodia e Filipinas; 

• Os 7% restantes situam-se no Vietnam, Butão, Nepal, Paquis 
tão, Bangladesh e outros. 

)_ 
' ' 

3.3.5.3 - América Latina 

O maior contingente florestal das três regiões abrangi das nes 
te estudo está na América Latina. Do total da área florestal, 
46% correspondem a região em destaque, representando cerca de 
890 milhões de hectares. Desse total, aproximadamente 74% são 
de Florestas Densas e 23% de Florestas Abertas, ambas com fo 
lhosas. No quadro 06 possuem destaque as principais regiões 
latino-americanas em área florestal, cabendo as seguintes con 
siderações: 

. Aproximadamente 90% do total florestal da América Latina.se 
acha na América do Sul, região que possui cerca de 58% de 
sua aup e r-f j c í e coberta por :florestas; ~ 1 

• A América Central, incluindo o M~xico, participa com cerca 
de 8% do total :florestal da América Latina; 

Finalmente, o Caríbe, que apesar de possuir quase 70% de 
sua superfície coberta por ~lorestas, participa com pouco 
mais de 5% do total florestal latino-americano. 

3.3.6 - Taxa de Desmatamento 

Observando os dados sobre desmatamento em Florestas Tropicais, 
constantes no quadro 07 mostrado a seguir, algumas considera 
çÕes são necessárias. Entre os anos de 1981 e 1985, anualmen: 
te se removia nos Trópicos cerca de 11,38 milhões de hectares. 
Aproximadamente 66% desse total abrangia áreas de Florestas 
Densas, cabendo aos 44% restantes a áreas de Florestas Aber 
tas. Em 1989 a área desflorestada nos Trópicos lOi de 13,86 
milhões de hectares, havendo um aumento próximo aos 22% em 
relação à primeira metade dos anos oitenta. Da área total de 
Florestas Tropicais removidas, em 1989, mais da metade, ou 
seja, 7,68 milhões de hectares, tiveram na América Latina seu 
local de origem. Mais de 4,5 milhões de hectares foram retir~ 
dos da Ásia, cabendo à Á~rica a menor parcela de perda de Flo 
restas Tropicais ao final de 1989. 
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Quadro 06 - Área Florestal em Regiões Latino-Americanas 

ÁRfll or HrlRA IÍRtll FLOrltSTAL :1: EH RHAÇAO À REGIÕES 
ÁREA DE TfRRA ( I 06 h a) ( 106 h a) (%) 

- AMÉRICA LATINA 1.653 890 100 54 
, AHÉRICA CENTRAL 

+ MÉXICO 241 68 7,6 28 
• CAR IBE 70 46 5,2 66 
• AMÉRICA 00 SUL 1. 34 2 776 87,2 58 

Fonte: (FAO, 1988), em Tropical Forest Report, 1991 

8 
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Quadro 07 - Desmatamento em Florestas Tropicais por Região 

REGIÃO TOTAL FLORfSTAL * DíSHATAHfNTO (106 h~) 
(106 h a ] 1989 ** 1981-1985 * 

, ÁFRICA 701 1 ,58 3,71 

, ÁSIA 347 4,60 2,02 

, AMÉRICA LATINA 890 7 ,68 5,65 

TOTAL 1,938 13,86 11,38 

* Fonte: (FAO, 1988), em Tropical Forest Report, 1991 

2/ ** Fonte: (N, MYERS, 1990), em Technical Workshop to Explore 
Options for Global Forestry Management, 1991 

o 
1\) o 

~/ MYERS, N. ( 1990) Deforestation Rates in Tropical Forests and their Climatic Implications. 
A Friends of the Earth Report. In Tropical Forestry Response Options to Global Climate Change. 
Conference proceedings, são Paulo. January, 1990, pp.498-499. ~ ] iy Cl. . 



3.4 - FLORESTAS TROPICAIS NA AMÉRICA LATINA 

3.4.l - Distribuição 

Cerca de 97% das Florestas Naturais da América Latina se ex 
tendem desde o noroeste mexicano até o sudoeste argentino e 
sio caracterizadas como Florestas Tropicais Mistas. Grande 
parte dessas florestas se encontram entre os Trópicos de cân 
cer e Capricórnio, estabelecidas desde o nível ào mar (ocea 
nos Atlântico e Pacifico) até cerca de 1.240 metros de altitu 
de. 

A figura 04 representa esquematicamente a distribuiçio des 
sas rlorestas, onde se observa que praticamente metade das 
florestas Tropicais da América Latina se encontram na Bacia 
Amazônica. 

,{ . 
r 3.4.2 - Area Florestal 

o quadro 08 referencia-se a área florestal de pa1ses latino- 
americanos. Esses países abrangem cerca de 94% da área de te~ 
ra da América Latina e são principalmente paises sul-america 
nos. Observando-se o quadro citado constata-se: 

O Brasil participa com 58% da área florestal àa América La 
tina, tendo ainda mais da metade de sua área de terra reco 
berta com florestas; 

. Peru, Bolivia, Colômbia e México participam cada um, com 
cerca de 8% da área florestal latino-americana; 

• A menor taxa de recobrimento florestal pertence ao M;xico. 
Apenas 25% de sua área de terra está recoberta; 

O restante da participação na área florestal está dividido 
entre a Venezuela, Paraguai, Guiana, Equador e os paisesca 
ribenhos. 

3.4.3 - Taxa de Desmatamento 

Como já foi citado no item 3.3.6 deste documento, o desmata 
mento em 1989 na América Latina alcançou a casa dos 7,68 mi 
lhões de hectares. Com vistas no referido valor, a seguir a 
presenta-se o quadro 09 onde se observa a taxa de àesmata 
mento em 1989 em países latino-americanos. Os dados do qua 
dro citado indicam que: 

. O Brasil participou com 65% do total desmatado em 1989 na 
América Latina. Esse percentual, em termos de área chegou 
aos 5 milhÕes de hectares; 
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Flores los sut>I ropícois e tempero dos 

D Áreo sem florestas 

Fonte: Forest Products from Latin America, 1991 

Figura 04 Distribuição das florestas na América Latina 
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Quadro 00 - Área Florestal em Paiscs Latino-Americanos 

PAÍSES 
ÁREA D[ TERRA ÁRf A f'LORES TAL 

( l 06 h a} ( 106 h a) (%) 

- AHÉRICA LATINA 1.653 890 100 

• BRASIL 846 518 58 

, PfRU 128 71 8 

• BOLÍVIA 108 67 

• COLÔMBIA 104 52 6 

• MÉXICO 192 49 6 

• VtNEZUELA B8 34 4 

• PIIRIIGUAI 40 20 2 

, GUIANA 20 19 2 

• [QUAOOR 28 15 2 

• OUTROS 99 45 s 

% EM RELAÇÃO 
I\R[ A OE TfRRA 

54 

61 

55 

62 

50 

25 

39 

50 

95 

54 

45 

------ - ..----~-- -· 

1 
- 1 
i 

~ - -· ----------------------- -· ··- ••• __J 

Fonte: (FAO, 1988), em Tropical Forest Report, 1991 
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Quadro 09 - Taxa de Desmatamento em Paises Latino-Americanos 

ÁREA íLORESTAL * TAXA OE DESHATAH[NTO (1989)!/ 

PAÍSES/REGIÕES ( 106 h a} (ha) (%) 

- AMÉRICA LATINA 890 7.680.000 0,9 

• BRASIL 51 a 5.000.000 1,0 

• BOUVIA f) 7 150.000 0,2 

• AMÉRICA CENTRAL. CARIBf 23 330.000 1,4 

• COLÔMBIA 52 650.000 1, 3 

, EQUADOR 15 300.000 2,0 

• GUUM,S 42 S0.000 O,t 

, MÉXICO 49 700.000 1,4 

• PERU 71 350.000 0,5 

, VENE ZUfL A 34 150.000 0,4 

• PMH,G\lh1 20 

*Fonte: (FAO, 1988), em Tropical Forest Report, 1991 

~! op.cit 2 

o ro 
À .. -- ------ ----- --- ---~ - . - . - . -- ---- - --- - 

----- -- --- - ---- --- --· ------- 

---- - --· -- --·- - 
•• J 



r 
• O desmatamento mexicano esteve na casa dos 700 mil hectares 

em 1989, ano em que esse pais retirou cerca de 1,4% de sua 
área f'lorestal; 

. Situação praticamente idêntica a do México, ocorreu na Co 
lÔmbia, que, desmatou 1,3% de sua área florestal, chegando 
aos 650 mil hectares em 1989; 

. A maior taxa de desmatamento, percentualmente à área flore~ 
tal, ness_e ano, coube ao Equador, atingindo 2%. As menores ta 
xas f'icaram por conta das Guianas e Bolivia. 

3.5 - FLORESTAS TROPICAIS NO BRASIL 

Neste documento, ao nos reportarmos a Florestas Tropicais no 
Brasil nos restringiremos a Amazônia Legal Brasileira. 

r--.. 
1 ' 

r 

3.5.1 - Distribuição das Florestas Tropicais na Amazônia Legal 

A figura 05 apresenta a distribuição da vegetação na Amazô 
nia brasileira, cabendo salientar que, a área de maior expre~ 
sividade na região, não só pela sua extensão territorial, mas 
principalmente pela sua complexidade, é aquela denominada Flo 
resta UmbrÓfila Densa. A Floresta UmbrÓfila Aberta representa 
dentro do espaço amazônico o segundo tipo florestal de maior 
representatividade. No conceito fision5mico-ecolbgico ~ uma 
feição florestal cujas árvores apresentam-se mais espaçadas, 
muitas palmeiras e arbustos ralos. As chamadas áreas de ten 
são ecológica ocorrem fundamentalmente em função das varia 
ções dos gradientes ecolbgicos {clima, litologia e relevo), 
que refletem no condicionamento da vegetação. Esses gradien 
tes vão se alterando lentamente sobre o terreno, formando fai 
xas de transição, que são áreas em que espécies dos diferen= 
tes tipos de vegetação entram em competição, constituindo-se , 
essas areas. 

3.5.2 - Área Florestal 

3.5.2.1 - Original 

O quadro 10, apresenta a área da cobertura florestal original 
por unidade federativa da Amazônia Legal Brasileira. Esses dados desconsi 
deram as áreas de cerrado constantes em todos os estados ama 
zÔnicos, à exceção do Acre. Com base no quadro em questão 
acrescenta-se: 

. Em relação a área total, 87% da Amazônia brasileira era to 
mada po~ florestas; 
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C:Jnoresto Umbróf1lo Denso 

1 r>. j: <•)Flore$ lo Umbró filo A be r to 

1;:::jÁreos de Tensêo Ecoi69ico 
AH (conto tos ent~ f1p~ de w,çeloçõo) 

[: \! Cer rodo I Com pos 

Fonte: Anuário Estatístico do Brasil, 1991 (IBGE) adaptado 

Fi,çura 05 Distribuição das florestas tropicais na Amazônia 
Legal Brasileira 
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Quadro 10 - Área Florestal Original da Amazônia Legal Brasileira 

ESTADO 
• a/ ÁREA FLORESTAL ORIGINAL* AR[A TOTAL - 

(106 ha] (106 ha) % Em Relação ao Total' 

26,0 15,5 60 

26,9 5,B 21 
23 ,8 22,4 94 

80,2 SB,5 73 

124 ,6 l 21,8 98 

15,4 15,4 100 

22,5 18,8 83 

l56,7 l 56, 1 100 

H,2 13,2 93 

490,J 427 ,5 87 

MARANHÃO 

TOCANTINS 

RONOÔNrA 

MATO GROSSO 

PARÁ 

ACRE 

RORAIMA 

AMAZONAS 

AMAPÁ 

TOTAL 

~ Área constante da Amazônia Legal 

* Fonte:FEARNSIDE 1991/1990, CIMA 1991) 



. Estados como Rondônia, Pará, Acre, Amazonas e Amapá 
mais de 90% de seu território formado por Florestas 
cais; 

tinham 
Tropi- 

• Os demais estados, a exceção do Tocantins tinham uma cober 
tura florestal não tão abrangente como os anteriores, mas 
mesmo assim bastante significativa. 

3.5.2.2 - Desmatada 

A área florestal desmatada, sem considerar as regiões de cer 
rado é mostrada no quadro 11, relacionando-a a cobertura flo 
restal original por unidade da federação, integrante da AmazÔ 
nia Legal Brasileira. Esse quadro indica que: 

. 10% da cobertura florestal original na Amazônia Legal Brasi 
leira foi desmatada; 

O Estado do Maranhio já desmatou cerca de 70% de sua cober 
tura florestal original; 

Os Estados de Roraima, Amazonas e Amapá, ainda possuem suas 
áreas florestais praticamente intactas; 

• - 1 . Cerca de 15% da area florestal dos Estados de Rondonia, Ma- 
to Grosso e Pará foram exauridas; 

E por fim, os Estados do Tocantins e Acre, que já àesmata 
ram 40% e 6% de suas áreas florestais, respectivamente. 

r: 

3.5.2.3 - Remanescente 

A área tot~l ~lorestal remanescente da Amazônia Legal Brasi 
leira tambem e mostrada no quadro 11 a seguir, onde se conclui: 
. A Amazônia Brasileira possui, ainda, 90% de sua cobertura 

florestal original; 

. À exceção do Maranhão, os demais Estados da Amazônia Legal 
Brasileira têm uma situação no que se relaciona a área flo 
restal remanescente acima dos 60%, mediante a cobertura ori 
ginal; 

Finalmente, estados corno o Acre, Roraima, Amazonas e Amapá 
possuem mais de 90% de área florestal remanescente. 

3.5.3 - Taxa de Desmatamento 

A figura 06 traz dados relativamente atuais, sobre o desmata ~ - 
menta na Amazonia Legal Brasileira. Esses dados tiveram no 
Instituto Nacional de Pesquisas Espaciais sua fonte e ~ão re 
lativos a 1989 e 1990. 
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Quadro 11 - Área Desmatada ~ Área R~manescente da Amazônia Legal Brasileira 

' 
ÁRfA D[SMATADA ÁRfA RfMANfSCfNTf 

AR[A FLOR[STAL 
fSTADOS DRlGillAL 

(106 ha) ( 106 ha) ( 106 ha ] (%) (%) 

MARANHÃO 15,5 1 o, 9 70 4,6 30 
TOCArHlNS 5,8 2,3 40 3,5 60 
RONDÔNIA 22 ,4 ·3,4 15 19,0 85 
MA TO GROSSO 58,S 814 14 50,J 86 
PARÁ 121 , 8 14, 3 12 107,2 88 
ACRE 15, 4 1, O 6 14,5 94 
RORAIMA 18, 8 0,4 2 18,4 98 
AMAZONAS 156, 1 2,1 1 154,5 99 

' 
13,2 

13,0 99 
AHAPA 0,2 1 

TOTAL 427 ,5 
43 ·º 10 385,0 90 

Fonte: FEARNSIDE 1991/1990, CIMA 1991 
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ª00! 1 1 1 1 1 1 l 1 1 I\J 1 

o· L:·:l:::::::3 
RONDÔNIA RORAIMA TOCANTINS TOTAL PARÁ AMAZONAS MARANHÃO AMAPÁ MATO 

GROSSO 
ACRE 

CZJ 1989 . . 

ri=mi=~ 1990 
Fonte: (INPE), em A Folha de são Paulo de 10 de março de 1992 

Figura 06 - Desmatamento na Amazônia Legal Brasileira 
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Comparando-se os anos em questão, o desmatamento na Amazônia 
Legal cresceu apenas em dois estados, Amapá e Rondônia. Odes 
matamento em 1990, teve um decréscimo de aproximadamente 20% 
em relação a 1989. 

Em 1989 o Estado da Amazônia Legal que mais desmatou em área 
foi o Mato Grosso e por fim, em 1990 o principal desmatador 
foi o Pará. 

0. 

\ 
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4 - O MERCADO DE MADEIRAS TROPICAIS 

4.1 - CARACTERiSTICAS DO MERCADO DE MADEIRAS 

4.1.1 - O Uso fjnal da Madeira em Gerai (Folhosas e Coníferas) 

Do ponto de vista das trocas internas e externas (mercado) o 
produto mais importante é a madeira. Ainda que outros produ~ 
tos tenha~ tradição de mercado, a exemplo de látex, castanhas 
e Óleos, sua participação pode ser até desconsiderada por tão 
pouco significativa. 

Entre os produtos de madeira, a lenha e o carvão vegetal são 
os mais importantes em termos de volume. Do total de madeira 
roliça removida, 51% é usada como lenha e carvão. O quado 12 
mostra a proporção em que varja o uso de lenha e carvão de 
uma região para outra, indo de 89% na África à 16% na Europa. 
Embora represente grande volume de uso, a madeira de energia 
(lenha e carvão) têm participação inexpressiva no comércio i~ 
ternacional, e de acordo com a FAO, representa apenas 0,1% 
das transações, enquanto o restante é representado pela madei 
ra industrial. A figura 07 mostra que há uma diferença signi 
ficativa~~ participação das regiões quando se considera a 
produção oe madeira roliça em geral e de madeira roliça indu~ 
trial. A implicação mais importante é que as regiões com al 
tos volumes de remoção, não têm necessariamente uma signific~ 
tiva participação no mercado. 

A produção e exportação de produtos florestais, a nível mu~ 
dial é mostrado no quadro 13 em volume e valoradas as export~ 
çÕes no quadro 14 Estes quadros não incluem processámentos 
posteriores nem consideram produtos não florestais. 

Da produção de madeira roliça ind~strial, 
cializada internacionalmente e a Oceania 
relativamente mais a exporta; em torno de 

somente 7% é comer 
é o continente que 
33%. 

A exportação de madeira serrada representa 19% de sua produ- 
- , - 3 çao, que e de 502 milhoes de m , concentrada principalmente na 

América do Norte e Central, Ásia e R~ssia. Estas tris regi~es 
respondem por 75% da produção e 87% das exportações. 

No caso de painéis de madeiras e lâminas, a produção maior se 
concentra na América do Norte, Ásia e Europa, com 82%, e as 
exportações respondendo por 91% das transações internacionais. 

No setor de celulose, da produção total de 146 milhões de to 
neladas, só a América do Norte e Central · respondem por 53% e 
por 54% das exportações. Para papéis e papelões a situação é 
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Quadro 12 - Remoção Florestal e Uso Final (FAO, 1987) 

REHOÇn°O 
lE NHA E CARVÃO MADEIRA INDUSTRIAL FLORESTAL 

( l o6m'' J (l 06 m'·) (%) * ( 106 a"] (%)* 

MUNDO 3.350 I. 719 51 l.6Jl 49 

ÁFRICA 461 408 89 53 11 
AMÉRICA 00 NORTE~ 
AHÉR ICA CENTRAL 775 168 22 607 78 

, 
318 AHER I CA 00 SUL 

225 71 93 29 
ÁSIA 1.021 764 75 257 25 
EUROPA 358 58 16 300 84 
OCEANIA 38 9 24 29 76 
URSS!/ 379 87 23 292 77 

* Porcentagem em relação a remoção florestal 

li Extinta no final de 1991 
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PRODUÇÃO OE MADEIRA ROLIÇA EM GERAL 
( TOTAL REMOVlDO 1 

MUNDO· 3,350 a l01 m9 

OCEANIA , .,. 

PRODUÇÃO OE MADEIRA ROLIÇA INDUSTRlAL 
~- 1,631 & lô6 "', (419 .,. 1 

All,IÉRICA 00 SUL 

AMÉRICA 00 
M:IRTE + CEN'!'RAI.. 
37 •1,, 

fANIA 

Figura 07 - Produção total de madeira roliça em geral e madeira 
roliça industrial - participação regiona1·(1987) 
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Quadro 13- Produção e Exportação de Produtos Florestais a Nível Mundial 

MADtlR.11 ROLIÇA H.IIDEIR.11 P.IIINÉS OE M.IIOEIRA + PASTA MECÂNICA E 
PAPEL + PAPELÃO INOUS TR IAL SERRADA LÂHA NAS CELULOSE 

6 
6 6 6 

TON.) ( 1 O TON.) 
( l O m' ) ( l O m1 ) (lo in1 ) (lo 

PRODUÇÃO EXPORTAÇÃO % PRODUÇÃO [XPORTIIÇÃO % PRODUÇÃO EXPORTAÇÃO t PRODUÇÃO EXPORTAÇÃO % PRODUÇÃO EXPORTAÇÃO :t 
MUNDO 1.632 115 7 502 95 19 123 23 19 146 24 16 212 47 22 ----------------------------------------------------------------------------------------------------- 
ÁFRICA 53 4 7 8 1 12 2 0,3 15 2 0,6 30 3 0,2 6 

AMÉRICA 00 

NORTE+ AMÉRICA 
CENTRAL 607 28 4 172 50 29 42 3 7 77 13 17 86 15 17 

' 
93 3 3 26 2 8 4 0,7 17 6 1 17 8 1 12 

AHERJCA DO SUL 

ÁSIA 257 24 g 104 g g 25 g 36 14 0,1 0,7 43 2 5 
EUROPA 300 26 g 84 25 30 34 9 26 35 e 23 60 27 45 

OCEANIA 30 10 33 6 0,4 7 2 0,2 10 2 0,5 25 2 0,3 15 
URSS!_/ 292 20 7 l 02 8 8 14 1 7 10 1 10 10 l 10 

Fonte: Forest Products, FAO_ Yearbookt 1987 

% - Porcent~gem em relação a produção 

li Extinta ao final de 1991 
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de dominância absoluta da América do Norte e Central, Ásia e 
Europa, que respondem por 89% da produção e 94% das exporta 
çoes. 

Como se verifica.é bastante evidente as diferenças entre re 
giões no tocante à produção e exportação de produtos flores 
tais, e isto relativo a volumes. 

Considerados valores, as exportações. de papel e papelão são 
as mais s~gnificativas, representando 44% das transações, das 
quais, somente a Europa participa com 67%. 

A Ásia que volumetricamente tem grande presença no mP.rcado de 
produtos florestais, em termos de valores de t r-ansaçces repre 
senta somente 11%, concentrados principalmente em madeira ro 
liça industrial, madeira serrada e painéis de madeira e lâmi 
nas. O quadro 14 ilustra estas participaçÕes. 

A figura OS mostra de m&neira mais visível as diferenças de 
participação na exportação, em termos de volumes e de valores 
entre as diferentes regiões e os diferentes produtos. 

4.1.2 - A Distribuição de Rendas entre Paises Produtores e Consu- 
midores de Madeira 1' 

Uma característica bastante importante não só pelo aspecto 
econ;mico, mas também pelo social, ~ a diferença do montante 
e participação das rendas dos produtos florestais de baixo v~ 
lor agregado, como toras e madeira serrada, que constituem a 
maior representatividade do setor em países em desenvolvimen 
to. Isto se comprova comparando por exemplo valores de volume 
em pé, na ordem de US$ 2-10/m3 e de produto acabado, a exem 
plo de portas de madeira tropical sólida que podem alcançar 
até US$ 200/unidade. 

Analisando estas participações, o Oxford Forestry Institute 
definiu algumas referências que são mostradas na figura 09 a 
seguir. 

No tocante a toras, 9,2% das rendas ficam com os países produ 
tores e 90,8% com os países consumidores e para madeira ser= 
rada, 10t5% do total com os produtores e 89,5% do total com 
os paises consumidores. 

Afora esta grande variação de rendas, sua apropriação também 
apresenta grandes di~erenças, sendo que o lucro nos paises 
produtores fica em torno de 10% contra 27 a 29% nos paises 
consumidores e ainda os custos operacionais penalizam mais os 
paises produtores (61 a 71%) do. que os consumidores (44 .a 45%). 

036 



r 
) ,) 

Quadro 14 - Exportação de Produtos Florestais (1987 - milhões de US$) 

MADEIRA ROLIÇA HIIOEIRA SERRADA PIIINÉIS O[ MADEIRA+ PASTA MECÂNICA PAPEL+ TOTAL 
LÂMINAS E CELULOSE PAPELÃO 

EXPORTAÇÃO % EXPORTAÇÃO % EXPORTAÇÃO % EXPORTAÇÃO % EXPORTAÇÃO % EXPORTAÇÃO % 
HUNO O 7.264 6 13.982 100 7.128 100 12. 204 100 34.462 100 75. 04 O 100 -------------------------------------------------------------------------------------------------- 
ÁFRICA 414 30 212 l ,5 115 2 233 2 161 0,5 1.135 2 
AMÉRICA 00 NORTE+ 
AMÉRICA CENTRAL 2.191 l 5.831 42 820 11 6.437 53 8. 054 25 23. 333 31 
AMÉRICA 00 SUL 90 25 425 3 210 3 586 5 413 1 1. 724 3 
ÁSIA 1.829 20 l. 912 14 2.767 39 43 0,J 1.633 5 8 .184 11 
EUROPA 1.454 6 4.583 32 2. 94 7 41 4.287 35 21.584 67 34.855 47 

OCEANIA 428 12 66 0,5 45 1 150 1 163 0,5 852 1,5 
1/ 

858 1. 033 7 224 3 468 4 454 1 3.037 4,5 
URSS - 

Fonte: Forest Products, FAO - Yearbook, 1987 

% em relação ao valor total exportado 

li Extinta ao final de 1991 
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PAi'S PRODUTOR PAÍS CONSUMIDOR 

TORAS 

~ ~. DO TOTAL 90, 8 "'- 00 · TOTAL 

2 e' e º'G 
,- 12 "IG 9, 

61 ,!> -iro 

MADEIRA SERRADA 

10, S % 00 TOTAL 09,5 '% DO 'fOTAL 

r> 
' 10,9 •1. 

~ 9,62"/• 

1,, !, ·1. 

(:::) RENDAS 00 GOVE"RNO [;:] CUSTOS OPERACIONAIS m LUCRO 
Fonte: Pre Project Report on Incentives in Producer 

and Consumer Countries to Promete Sustainable Development 

of Tropical Forest, 1991 

Figura 09 - Distribuição de rendas entre paises produtores e con 
sumi dores 
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4.2 - CARACTERÍSTICAS DO MERCADO DE MADEIRAS TROPICAIS 

4.2.1 - O Uso Final da Madeira 

r . 
l 

Embora as florestas tropicais representem em torno de 54% da 
área florestal mundial, sua participação no suprimento mun 
dial de madeiras representa somente 15%, um algo em torno de 

- 3 • 1,5 bilhoes de m. Deste volume, algo como 83% e usado como 
lenha e 17% corno madeira industrial. A figura 10 ilustra o 
uso final da madeira tropical no ano de 1987 e percebe-se que 
o uso para.lenha atinge a 83% do volume manuseado, contra 51% 
ao se considerar florestas de todos os tipos e origem. Somen 
te a África usa 91% da sua madeira tropical manuseada em ene~ 
gia. Do total de madeira industrial (17%), 4% são exportados 
.e o restante 13% consumido internamente. Do volume exportado, 
o Japão absorve 33%, a Comunidade Européia 23% e a Ásia Conti 
nental outros 23%. 

4.2.2 - FJuxo das Exportações de Madeira Tropical 

Ao se analisar o fluxo das exportações de produtos de madeira 
tropical, em volune,ratifica'Tl-se duas constatações evident~s: 

- a dominância absoluta das importações pelos países desenvol 
vidas (principalmente Europa e Japão), principalmente de 
produtos de menor valor agregado; 

- a inexpressiva participação na América Latina nestas transa 
ç~es (3% contra 78% da Ásia). 

Pode-se estirr.ar a participação dos países produtores frente 
aos importadores de produtos de madeira tropical como segue 
{em% de equivalente de madeira roliça). 

r· r 

PARA t,~ERJCA DO 
NORTE 

TOTAL 8 

EUROPfi. ÁSH. OCEt..Nifi. 101 Al 

1, 5 - =. 3 

11 - -· 11 

10, 5 60 'lJ 1 78 

23 60 1 92 

OE 

- t~ÉRICA TROPICAL 

- ÁfRJCA TROPICAL 

- ÁSIA TROPICAL!/ 

1,5 

6,5 

1/ Exclusive t~ansaçÕes no próprio continente(± 7%) 

~/ SÓ o Japão participa com 33% 

A figura 11 ilustra este fluxo de produtos 
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LENHA - 83 '°• JAPÃO • Ái:-,-,cA 9t ..,,_ 
. (33'1(. DAS txPOI\TACÕE9l • ,s, •. 8:'I % 

• AMbtCA 78% 
CONSUMO o,r"TA TOTAi. - DOMtSTIC0-13 ~. DE NADf:IIIA TftOPICAL i---- 

11,11 • 1091113) INDUSTRIAL -17 ~. 
EUROPA • Ál="RI CA • % 

( f3 % OU EXPORTAÇ6E9) 
• ÁSIA H "'f. 
• AMÉRICA 2, •1. 

EXPORTAÇÂ0-4 "• ---- 
ÁSIA CONTINENTAL 

(23•4 DAS EXPORTAÇÕES) 

OUTROS 
( 21% DAS EXPORTAÇÕES l 

Fonte: (FAO - YEARBOOK of Forestry Products 1987, Rome 1989), em Tropical Forest 
Report, 1991 

Figura 10 - Uso final da madeira tropical ofertada - base 1987 
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O Região E.11.portodom 
- \% dos exportoçõe~ mundioi~I 

~ Região Importadora 
~ - (% dos irr4)0l'toções TTtJndioisl 

~ - Madeira Roliço (RI 
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~ - Laminas + Compensado, ( L-+-Cl 

Fonte:(NECTOUX 1989, FAO 1988), em Tropical Forest Report, 1991 

Figura 11 - Fluxo das exportações de madeiras tropicais em 1986 (base equivalente tora) 
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4.3 - EVOLUÇÃO DA PRODUÇÃO DE MADEIRAS TROPICAIS 

Quatro são os principais produtos de madeira tropical que 
apresentam comercialização corrente no âmbito internacional e 
que são: toras ou madeira roliça, madeira serrada, compensa 
dos e lâminas. 

O outro produto que representa grandes volumes, porém a nível 
de mercado interno é a lenha, notadamente na África. Este pro 
duto é de diricil quantificação e no Brasil, estima-se que 
aproximadam.ente 67% do total de madeira roliça consumida é r~ 
presentada por madeira de energia (lenha e carvão). Porém, de 
acordo com projeções da FAO, a tendência de crescimento deste 
consumo é declinante tendendo a zero por volta de 1995. 

Os quadros 15, 16, 17 e 18 a seguir ilustram a evolução da 
produção de madeira roliça em geral, madeira roliça indus 
trial (toras para serraria e laminação), madeira serrada e 
compensado e a figura 12 demonstra graficamente o ocorrido. 

Os dados deste item se referem a países selecionados dentrode 
cada região ou continente e representam praticamente a totali 
dade da produção. Estes países selecionados estão listados n~ 
anexo I ao final deste relatório. 

Em termos de madeira roliça industrial (toras para serraria e 
laminação), ocorre situação quase idêntica, com a América sub 
traindo pequena porção da produção da Ásia. Assim, a níveis 
de 1989, a África Tropical participou com 18% da produção, a 
Ásia Tropical com 57% e a América Tropical com 25%. 

Em termos absolutos, a nível de 1989, a produção de madeira 
roliça em geral foi de 1,346 milhÔes de m3 e o de madeira ro~ 
liça industrial de 225 milhões de m3, portanto 17% do total. Is 
to indica que os restantes 83% são representados basicamente 
pela lenha. 

A relação entre produção de madeira roliça industrial e madei 
ra roliça em geral, em 1989 apresentou os seguintes resulta 
dos 

R E G I Ã O 

ÁtRICA ÁSIA Af'iÉRICA TOTAL 

PRODUÇÃO ftlAO. ROLIÇA IND. (10001111) 39.567 127.888 57.475 224.930 

PRODUÇÃO MAO. ROL IÇA GERAL (1000m1) 405. 719 685.256 254.285 1.345.960 

MAO. ROLIÇA JNO./GER. (%) 10% 19% 23% 11% 
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Quadro 15 - Evolução d~ Produção de Madeira Roliça em Geral de Não Co 
níferas 

AHO 
ÃFRlCA TROPICAL* ÁSIA TROPICAL * TOTAL 

PRODUÇÃO PRODUÇÃO PROOUÇ~O 

AK{RICA TROPICAL* 

1976 268.537 2R 51 li. 729 54 l 7B.59'• lll 963.860. 

1977 279.193 28 526.715 53 183. 550 

1978 295. 218 545.641 53 192,495 29 

1979 303.607 548.328 52 204.831 29 

1980 314. 241 560.692 52 213.571 29 

1981 323.248 29 568.007 51 216.134 

1982 332.702 29 580.376 51 219.611 

1983 342.714 595.094 51 223.958 29 

l 984 353.114 30 607.452 51 229,068 

1985 362. 744 30 613.028 51 233.289 

1986 373.195 30 629.613 51 240.124 

1987 383.912 30 656.400 51 245,951 

1988 395.027 30 671.768 51 251.232 

1989 405.719 30 685,256 254.985 19 1.345.960 51 

19 989.458 

18 1. 033. 354 

19 1. 056. 766 

19 1.088.504 

20 1.107.469 

20 1.132.689 

20 1.161.766 

19 1.189.634 

19 r. 209 .061 

19 1.242.932 

19 l. 286. 263 

19 l.318.027 

Fonte: Forest Products, FAO - Yearbook, 1987 e 1989 

% em relação ao total 

* Os paises relacionados nas regiões em questão, constam do Anexo I 
deste relatório 

·---"1 
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Quadro 16 - Evolução da Produção de Madeira Roliça Industrial de Não Co- 
nÍferas (l OOOm''} 

ÁFRICA TROPICAL*" ÁSIA TROPICAL *' AMÉRICA TROPICAL* TOTAL 
ANO 

PROOUÇ~O % PRODUÇÃO i PRODUÇÃO % 

1976 30,207 19 93.281 60 31.514 21 155.002 

1977 31.715 20 93.689 59 33.176 21 158.580 

1978 32.653 19 99 .104 58 38.396 23 170.154 

1979 33.798 19 98.410 55 45.249 26 177.457 

1980 35.443 19 101.311 54 50.492 27 187.246 

1981 35.660 19 98.280 54 49.488 27 183.428 

1982 35.310 19 100.781 54 49.357 27 185.448 

1983 35.682 19 104.510 55 4 9. 294 26 189.486 

1984 36. 7l6 19 105.587 55 51.256 26 193.559 

1985 3 7. 234 20 99.573 53 52.010 27 188.817 

1986 37.474 19 105.233 53 54. 261 28 196.968 

1987 38.071 18 121.207 56 56 .116 26 215.394 

1988 39.475 18 125.478 56 57.211 26 225.161 

1989 39.567 18 127.888 57 57 .475 25 224.930 

Fonte: Forest Products, FAO - Yearbook, 1987 e 1989 

% em relação ao total 

• Os países relacionados nas regiões em questão, constam do Anexo I deste .cti. s relatório 
U1 

·-· -- .. 



Quadro 17 - Evolução da Produção de Madeira 
Serrada de não Coníferas 

( l OOOm'· J 
ANO ÃF'RICA TROPICAL .•. ~SIII TROPICAL *" AMÉRICA TROPICAL .•. TOTAL 

PRODUÇÃO ,; 
PRODUÇÃO ,: PRODUÇÃO t 

1976 J .178 10 19.72J 60 9.993 30 32.894 1977 3.561 11 21.522 60 1 o. 523 29 35.606 1978 4,334 11 22.644 60 1 O. 761 29 37.739 l 979 4,403 11 23.000 60 11.169 29 38.572 1980 5,071 12 25.363 58 12.612 30 43,046 1981 5.208 12 25.095 57 13.J46 Jl 43.649 1982 4,960 11 28,445 61 12.963 2B 46.368 1983 4,680 10 29. 773 62 13.295 28 47. 748 I 984 4. 951 10 29.847 61 lJ.908 29 48, 706 1985 5.349 11 31.0JJ 62 14.010 27 50.392 1986 5.371 10 31.382 61 14.429 29 51.182 1987 5. 750 10 34,787 63 14. 6 04 27 55,141 1988 5. 765 10 35.329 63 14. 746 27 55.840 1989 5.832 10 3 7. 241 64 14.959 26 58.032 

,, Fonte: Forest Products, FAO - Yearbook, 1987 e 1989 
% em relação ~o total 

1 * Os países relacionados nas regiões em questão, 
constam do Anexo I deste 

i~ L - . 
relatório 



Quadro 18- Evolução da Produção de Compensados+ Lâminas de Folhosas e 
Coníferas 

( 10001111·) 

ANO 
ÃFRtCA TROPICAL* ÁSIA TROPICAL*' AMÉRICA TROPICAL* TOTAL 

PRODUÇ!O t PRODUÇÃO t f'ROOf./ÇÃO t 

1976 562 12 2.5!)5 57 1.367 31 4.514 

1977 576 12 2.aoo 58 1.423 30 4. 799 

1970 630 12 2.979 59 1.466 29 s. 075 

1979 687 12 3.358 60 1,577 28 5.622 

1980 796 13 J.741 60 i , 74 B 27 6.285 

1981 796 11 4. 286 62 1.890 27 6.972 

1982 807 10 5 .J 75 67 1. 868 23 8.0SO 

1983 835 g 6.416 71 1. 760 20 9.019 

1984 844 9 6. 790 72 l.796 19 9,430 

1985 917 g 7 .526 74 1.740 17 l 0.183 

1986 960 8 0.531 76 1.763 16 11. 254 

1987 94 7 7 9 .454 76 2.094 17 12.495 

1988 966 7 10.662 17 2,169 16 13,797 

1989 969 7 u , 761 79 2.115 14 14.836 

,~ Fonte: Forest Products, FAO - Yearbook, 1987 e 1989 

% em relação ao total 

~ 

* Os países relacionados nas regiões em questão, constam do Anexo I 

~ 
deste relatório 
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Dos números referidos anteriormente, nota-se que na Ámérica 
Tropical se encontra o maior percentual da produção de madei 
ra roliça industrial frente à madeira roliça em geral, repre 
sentando 23% contra 10% na África. 

Com respeito à madeira serrada de folhosas, a participação da 
África não se alterou de 1976 a 1989 (10%) e da América houve 
uma redução da participação de 30% em 1976 para 26% em 1989, 
redução esta que foi incorporada pela Ásia, que passou de 60% 
em 1976 para 64% em 1989. 

Com compensado de madeira não foi possível a separação de ma 
deira folhosa somente, então os números se referem a folhosas 
e coníferas. 

Neste segmento se encontram as variações mais evidentes de 
participação relativa entre produtos e regiões produtoras. A 
região que incrementou em muito sua participação neste segme~ 
to foi a Ásia, passando de 57% em 1976, o que já era expres 
sivo para 79% em 1989, absorvendo 5% da África, que passou de 
12% para 7% no mesmo período e 17% da América, que passou de 
31% para 14% no período considerado. 

O que chama a atenção é o crescimento da economia madeireira· 
na Ásia, principalmente em produtos de maior valor agregado,a 
exemplo de compensados, contra um crescimento muito mais len 
to desta atividade, principalmente na América. 

Em termos absolutos, como mostrado no quadro 19 o produto que 
apresentou, em termos mundiais, maior crescimento de produção 
foi a madeira roliça em geral, que quando comparada com a ma 
deira roliça industrial demonstra ter sido muito mais que pr~ 
porcional a esta, seguramente pelo consumo de lenha. 

Já as curvas incrementais de madeira serrada e de compensado 
e lâminas mostram crescimento constante e sem saltos signifi 
cativos. 

As figuras 131 141 15 e 16 ilustram ainda mais o crescimento 
da produção de produtos florestais, só que considerando o ano 
base como 1977. 

A Ásia cresceu abaixo do crescimento mundial de madeira roli 
ça em geral e industrial, que não aconteceu com a África e 
América, porém, seu grande salto foi realmente na área de seE 
rados e compensados. 

A América ficou pouco abaixo do crescimento mundial de madei 
ra serrada de folhosas, e bem abaixo do crescimento de madei 
ras compensadas, de folhosas e coníferas. 

049 
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4.~ - O BRASIL NO MERCADO DE MADEIRAS 

A participação do Brasil no mercado internacional de madeiras 
em geral sempre ~oi pouco expressiva e com madeiras tropicais 
não é diferente. Assim, de acordo com a FAO, o consumo de ma 
deira roliça geral no Brasil em relação ao mundo evoluiu de 
6,3% em 1975 para 7,3% em 1986 e deve se estabilizar em 7,8% 
até o ano 2.000, representando 324 milhões de rn3• 

O consumo de madeira roliça industrial está em ~ranco cresci 
mento de p~rticipação quando considerado o consumo mundial e 
passou de 2,4 em 1975 para 4,1% em 1986, devendo representar 
7,1% do consumo mundial no ano 2.000, ou seja, 142 milhões de 

3 m • 

Os quadros 19 e 20 ilustram estas cc l oc açó e s. Com a madeira 
serrada ocorre caso semelhante, e em 1975 o consumo brasilei 
ro foi de 2,5% do consuno mundial e em 1986 de 3,8%, devendo 
alcançar 6,7% no ano 2.000, ou algo em torno de 39 milhões 
de m3• Há que se notar que este aumento de consumo significa 
um aumento da produção sem praticamente incremento de transa 
ç~es de exportação ou importaç~o. O mesmo se dá com compensa 
dos de madeira. O consumo passa de 1,8% em 1975 para 1,7% em 
1986 devendo chegar a 3,7% do consumo mundial no ano 2.000,c~ 
mo mostrado respectivamente nos quadros 21 e 22. 

Dos numeres que se analisou o importante é que a participação 
relativa do Brasil no consumo internacional está crescendo. 

O quadro 23 apresenta a evolução do consumo e produção dos 
produtos florestais no Brasil, inclusive celulose e papel e 
seus prognósticos para 1.995 e 2.000. 

4.5 - O BRASIL NO MERCADO DE MADEIRAS FOLHOSAS 

A participação do Brasil no mercado de madeiras folhosas se 
dá basicamente com madeira serrada e madeira compensada e lâ 
minas, isto porque com relação a madeira roliça (toras) exis 
tem impedimentos legais para sua efetivação, a não ser com 
toras de reflorestamentos, que a partir de meados de 1.991 ti 
veram permissão legal para serem exportadas. 

No Brasil as exportaç~es de rolhosas se apoiam basicamente na 
exploração de floresta tropical, visto que outras origens, a 
exemplo da Mata Atlântica. pela reduzida disponibilidade e p~ 
las pressões legais e sociais praticamente inibiram sua utill 
zação em escala mais expressiva. Em 1986 por exemplo, somente 
o Mogno e a Virola, espécies estas da Amazônia, responderam 
por 18% do volume total exportado sob diversas formas e 67% 
do volume exportado de madeiras serradas, segundo a DECEX. 



Quadro 19 - Consumo de Madeira Roliça Geral 

ffl1 x 1 O 6 

PROJEÇÕES 1975 1986 
1990 1995 2000 

MUNDO 2.5 77 3.260 3.432 3. 768 4.130 . 
PAISES DESENVOLVIDOS 772 1.039 1.054 1.153 1. 261 

PAÍSES EM DESENVOLVIMENTO 1.105 1.453 1.578 1. 753 1.941 
• dos quais o Brasil 164 {6,3%) 273 {7 ,3%) 263 (7,7';:) 293 ( 7, 8%) 324 (7 ,8%) •• dos quais lenha e carvão 134 (B1, nt) 171 (72,1%) 177 (67 ,0%) 182 ( 62, O%) 182 (56,2%) 

ECONOMIAS CENTRALIZADAS 699 768 800 861 928 

Fonte: Forest Products, FAO - 1988 

--, 



) 

Quadro 20 - Consumo de Madeira Roliça Industrial 

6 m' li 1 O 

PROJEÇÕES 1975 1986 
1990 1995 2000 

MUNDO 1.223 1.580 1.654 1. 852 2,077 
' 

702 PAISES DESENVOLVIDOS 878 889 985 1. 089 

PAÍSES EH DESENVOLVIMENTO 155 244 278 330 392 
• dos quais o Brasil 31 (2,4%) 66 (4,1%) 87 (5,2%) 111 ( 6, 0%) 142 (7, 1%) 

ECONOMIAS CENTRALIZADAS 436 457 486 537 525 

FGnte: Forest Products, FAO - 1988 



Quadro 21 
- Consumo de Madeira Serrada e Dormentes 

m' x zoó 
PIWJEÇÃO 1975 l 986 - 

1990 1995 2000 -· 
- MUNDO 

404 475 487 534 589 - PAÍSES DESENVOLVIDOS 208 255 245 258 272 - PAÍS{S fH DESENVOLVIMENTO 4 7 (6, oi} 78 B9 105 126 • dos quais o Brasil - consumiu to {2,5%} 18 (3,8%) 23 (4, n:J 30 (5,6%) 39 (6,7%} - produziu 10 18 23 31 41 , Economtas centralizadas 149 142 153 170 190 

Fonte: Forest Products, FAO - 1988 
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Quadro 22 - Consumo de Compensados de Madeira 

PROJ[Ç~O 1975 1986 - 
1990 1995 2000 

- HUNDO 64. 119 132 163 20J 
- PAÍSfS DfSEHVOL YIDOS 63 !!3 89 109 132 
- PAÍSfS E~ DtSEMVOLVIMENTO 6 13 16 22 30 

, dos quais o 0rasil - consumiu 1, 5 l l, 8%} 2 (Z ,7';) 3 ,5 ( 2,6%) 5 (2,5%) 7,5 (3,7%) - produziu 1, 7 2,5 J,5 5,5 7,5 
Economias centralizadas ' 15 24 26 33 41 

Fonte: Forest Products, FAO - 1988 
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Quadro 23- Evolução do Consumo e Produção de Produtos Florestais no Brasil e seus Prog- 
nósticos para 1995 e 2000 

(1000m1/1000 ton.) 
ANO TAXA DE CRESCZHENTO 11NUAL ( %) PRODUTO 

l .975 Base 84 1.990 1.995 1.975 1.986 1.990 1.995 2.000 1.985 1.990 1.995 2.000 
MADEIRA ROLIÇA 
EM GERAL 164.693 237.829 263.537 293 .448 324.670 3,8 2,3 2,2 2,0 CONSUMO ( m1 ) 

LENHA E CARVÃO 
CONSUMO ( 1111 ) 133.979 171.646 176, 703 162. 293 182.276 2,3 1, 2 0,6 - º·º 
MADEIRA ROLIÇA 
INDUSTRIAL J0.714 66 .183 66,834 111.155 142.394 8,7 4,8 4,9 5,0 CONSUMO ( m1 ) 

H110EIRA PARA POLPA 
E CELULOSE 5.272 17.373 23. 783 31. 045 41.895 13, 1 6,4 6,0 6,2 CONSUMO ( 1111) 

MADEIRA SERRADA 

• DORMENTES 

, PRODUÇÃO (1111) l O .1 29 18.063 23.783 31.209 40.!JJI 6,2 5,3 5,6 5,6 • CONSUMO (nn 9.705 18.032 23.287 29.983 38. 6 05 6,6 5,0 5, 1 5,1 

Fonte: Forest Products, FAO - 1988 
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Quaqro 23 
- Evolução do Consumo e Produção de Produtos Florestais no Brasil e seus Prog- 

nósticos para 1995 e 2000 (continuação) 

(1000m1/l000 ton.) 
IINO TAXA DE CRESCIMENTO ANUAL ( %) PRODUTO 

l.975 Base 84 1.990 1.995 1.975 1,986 1.990 1.995 2.000 1.985 1.990 1.995 2.000 

PAINÉIS DE MADEIRA 
, PRODUÇÃO (m') 1. 725 2,546 3. 781 5.379 7 .63 2 4,2 7,1 7,3 7,2 , CONSUMO ( m, ) 1.546 2,125 3.498 5.197 7.634 3,7 8,2 7,9 7,7 

PI8RAS OE MADEIRA - TOTAL 
• CONSUMO ( TON. ) 1. 713 4.364 5.015 5,641 B,387 9,2 4,9 5,2 5,4 

PAPEL' RECICLADO 
• CONSUMO ( TON. ) 539 1.300 1.470 1.967 2.638 7,6 5,7 5,8 5,9 

POLPA PARA PAPEL 
• CONSUMO ( TON, ) 1.174 3,065 3.544 4,494 5.748 9,8 4,5 4,9 5,0 

POLPAS DIVERSAS 
, CONSUMO (TON.) 96 131 202 258 328 5,1 4,8 4,8 4,9 

POLPA DE MADEIRA 
PARA PAPEL 

• PRODUÇÃO (TON,) 1.151 3. 777 4,818 6,401 8.575 JJ,O 5,6 5,8 6,0 , CONSUMO (TON.) 1. 078 2.934 3.342 4,237 5.420 1 o, 1 4,5 4,9 5,0 
•.. 

PASTA MECANICA 
• PRODUÇÃO (TON.) 11 O 329 336 392 458 11 , l 2,9 3,1 3,2 , CONtUMO ( TON.) 109 317 303 330 361 lo, 8 1, 6 1 , 7 1,8 

Fonte: Forest Products, FAO - 1988 
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Quadro 23 
- Evolução do Consumo e Produção de Produtos Florestais no Brasil e seus Prog- 

nósticos para 1995 e 2000 (continuação) 

(lOOOm1/lOOO ton.) 
ANO TAXA DE CRESCIMENTO ANUAL ( %) PRODUTO 

1. 975. Oase 84 l.990 1. 995 1.975 1.986 1,990 1.995 2.000 1.985 1.990 1.995 2.000 
POLPA QUÍMICA 

• PRODUÇÃO (TON,) 1. 041 3 .448 4,482 6 .009 0.117 13,2 5,8 6,0 6,2 • CONSUHO ( TON.) 968 2.616 3.039 3.907 5. 059 10, 1 4,7 5,0 5,2 

PAPEL E PAPELÃO - TOTAL 
, PRODUÇÃO (TON.) 1.688 4,485 5 .138 6.719 B.659 9,5 5, 1 s.s 5,7 • CONSUHD ( TON,) 1,898 4 .051 5.198 7,262 1 o. 204 7,0 6,8 7,0 7,0 

PAPEL JORNAL 
·• PRODUÇÃO (TON.) 125 213 221 306 422 1. g 6,8 6,7 6,7 • CONSUMO ( TON,) 241 420 429 573 767 2,6 5,7 5,8 5,8 

' PAPEL PARA GRAFICA E 
ESCRITA 

• PRODUÇÃO (TON,) 416 1.351 1.680 2.389 3.402 11,3 7,5 7,3 7,3 • CONSUHO ( TON.) 470 1.064 1.319 1.881 2.682 7,0 7,0 7,1 7,1 

OUTROS TIPOS DE 
PAPEL E PAPEL ÃO 

• PRODUÇÃO (TON.) 1.14 7 2.921 J. 23 7 t..024 5.035 9,4 3,9 4,4 4,6 • CONSUMO (TON.) r. 187 2.568 3,450 4.827 6.755 7,7 6,6 6,7 6,7 

Fonte: Forest Products, FAO - 1988 

@ 
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Assim, ao considerarmos as transações internacionais com ~o 
lhosas, no caso brasileiro elas se dão quase exclusivamente 
com madeiras tropicais. As coníferas também representam um 
volume exportado considerável, da ordem de 30% em 1989, con 
forme estatisticas mostradas no quadro 24. 

Analisando a participação do Brasil no mercado internacional 
de folhosas (não coniferas) valem as observações que seguem: 

]fadei ra- roliça -industrial ( toras para s e r-r-ar-J a e laminação) 

A participação do Brasil neste produto é nulo, sendo que a M~ 
lásia é o grande fornecedor mundial, apresentando o se 
guinte desempenho: 

.i. 
( 

Evolução das exportações de madeira roliça industrial pela Ma 
lásia (não coníferas) 

(r1 X 101) 

ANO 
EXPORTAÇÃO fXPORTAÇhO 

PARTJCJPkÇAD 
~UNDIAL 11.ALÁSIA (%) - 

1986 28.902 18.995 66%: 

1987 32.672 22. 812 70% 

1988 31. 723 20.572 65% 

1989 32. 686 2]. l l O 65% 

Fonte: Forest Products, FAO - Yearbook, 1987 e 1989 

Madeira serrada 

Três países são responsáveis por mais de 50% das exportações 
mundiais de madeiras folhosas serradas, e são Estados Unidos 
(11,9% em 1989), Mal~sia (29,9%) e Indon~sia (15,8%). A Mal~ 
sia tem apresentado uma participação crescente desde 1986,pa~ 
sando dos 23,3% para 29,9% e isto num mercado que manuseia 17 
milhões de m3• 

As exportações mundiais cresceram 33% entre 1989 e 1986, con 
forme o quadro 25. Neste período o Brasil praticamente mante 
ve sua participação relativa, exportando em 1989, 533 mil m3 

de madeira serrada de folhosas. Estes números são modestos e 
quase se igualam aos apresentados pela Costa do Marfim. 

Embora, como referido acima,a participação do Brasil seja po 
bre, isto significa que as intervenções na floresta por causa 
de exportações não são causado~as maiores do desmatamento. 
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Quadro 24 - Exportação de Serrados no Brasil 

(l 000 •') 

ANO fOLHOSA COlllHRA TOTAL 
10TAL AR.AUCÁRIA PlHUS 

1971 160 99S 995 - 1.1S5 
l972 20S S3S B3S - 1.040 
1913 365 690 690 - l .055 
197, 325 380 380 - 705 
1975 J 85 305 · 3D5 - uo 
19'6 :?li o l7S 175 - 435 
1917 LO'$ 190 190 - 595 
) 9?8 390 lBO 180 - S?D 
l.979 595 235 23S - B30 
1960 520 l S5 l BS - 805 
l 961 570 150 ISO - 720 
1982 395 125 125 - 520 
1963 45S 11 O l lo - 565 
1981, ,(,5!, BD BD . - 515 
l9BS 420 ,o '10 - i,90 
1 SS6 375 l O!i l ºº ·s 480 
1987 460 125 85 10 ~ss 
1SS8 soo 160 80 80 660 
l 9B9 ~ºº i10 ao 130 710 

~ Fontes: FAO - ABPM - STC/P - CACEX - lBAMA 



Quadro ~25- Evolução das Exportações de Madeira Serrada pelos 
Principais Exportadores (Não Coníferas) 

l 111' x 1 o' > 

PAÍS 
A N O 

l 986 1987 1988 1989 

IWNDO 12. 814 15.490 17 .424 17 .166 

----------------------------------------- -------------------- 
, ESHIDOS UlllOOS VOL 1.201 1.746 2.821 2.039 

t 9,4 1 J, 3 16,2 11,9 

• MALÁSIA VOL 2.991 3.883 4.103 5.135 - ,. 23,3 25,l 23,5 29,9 

HIODNÉSIA VDL 2. 642 2.766 2.983 2.709 

% 20,6 17,9 17, l 15,8 

• srnGr.PURA VOL 741 997 1.049 1.100 ,. 5,8 6,4 6,0 6 ,li 

·1 
• Fll IPINAS VOL 495 638 629 I.38 ,. 3,9 li, 1 3,6 2,6 

, COSTA DO MARFIH VOL 4 75 460 460 460 

% 3,7 3,0 2,6 2,7 

, BRASIL VOL 375 428 533 533 ,. 2,9 2,8 3,1 3,1 

TOTAL PAÍS[S 
SELECIONADOS (%) 70,0 70,0 72,0 72,0 

l-, 
Fonte: Forest Pr.oduc t s , FAO - Ye ar-b ook , 1987 e 1989 



Com respeito a madeira compensada, c~nsiderada de coníferas e 
não coníferas, fica bastante evidente a participação da Indo 
nésia, que respondeu em 1989 por 53% das exportações mundiais 
e o Brasil com modestos 2,4%, como mostrado no quadro 26. 

Com referência a lâminas de madeiras, o Brasil participou em 
1989 com 3,7 das exportações mundiais enquanto o maior ex 
portador, a Malásia participou com 16,6%, conforme o quadro 
27. 

( 
0 

Dos paises exportadores, há que analisar a presença dos mais 
evidentes, como segue, e que indicam a pressão sobre as flo 
restas, especialmente as tropicais, que devem ser exercidas 
na Malásia e Indon~sia, por exemplo: 

Participação dos principais exportadores de determinados pro 
dutos florestais - em 1989 

P R O O U T O 
PAÍS 11,AD. ROLIÇA 11,AD. SERRADA CúHP[fl'SADO L tM INAS 

lNO. (não con.) (não con.) (~on. e não con.) (con. ~ i:i~o con.) 

11.ALÁSIA 65,0% 29,9% 6, 1 % 16, 6% 

ESTADOS UNIDOS 2,7% 11, 9% 9,4% 13,7% 

rnoot,'ÉSIA nd IS,8% 52,8% 3,6% 

S1NGAPURA nd 6,4% 4,7% nd 

------------------------------------------------------------ 
6R.t.SIL o 3,1% 2,U 3,7 

/'. nd - não àeterminado 

Fonte: Forest Pr o duc t s , FAO - Yearbook, 1989 
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Quadro 26 - Evolução das Exportações de Madeira Compensada pelos 
Principais Exportadores (Coníferas e não Coniferas) 

( 11o' x 1 o' } 

PAÍS 
19B6 l 987 1988 l 989 

VOL % VOL :t VOL % VOL % 

MUNDO 9.626 - 11. 231 - 12. 869 - 15:215 

CAl,t.DÁ 483 5,0 495 4,4 479 3,7 400 2,6 

rL. 
FH/L Af/01 A 445 4,6 415 4,3 496 3,9 512 3,4 

URSS 387 4,0 504 4,5 416 3,2 419 2,B 

ESTl,OOS UNIDOS 337 3,5 328 2,9 661 5,1 1.423 9,4 

INDONÉSIA 4.607 4 7, 9 5.488 48,9 6.372 49,5 8.039 52,8 

S IliG~PURA 575 6,0 691 6,1 7ll 5,5 714 4,7 

CHINA 505 5,2 544 4,8 501 3,9 341 9,2 

~ALÁSIA 452 4,7 680 6,1 833 6,5 929 6,1 

FILIPINAS 256 2,7 260 2,3 288 2,2 131 8,7 

BRASIL 21 B 2,3 225 2,0 364 2,8 361, 2,4 

Pc n t e : Forest Products, FAO - Yearbook, 1989 
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Quadro 27 - Evolução das Exportações de Lâminas de Madeiras pelos 
Principais Exportadores (Coni~eras e não Coníferas) 

(1111 X 101) 

1986 1987 1988 l 989 
PAÍS 

VOL % VOL % VOL % VOL % 

MUNDO 1839 - 1962 - 1663 - 1502 

ESTADOS UNJDOS 324 17,6 392 20,0 404 24, 3 206 13,7 

CANADÁ d40 7,6 158 8,1 199 12, O 105 13,0 

ALEMANHA (FED.) 23 5,1 67 3,4 100 6,0 l 06 7,1 

JAPÃO 77 4,2 86 4,4 56 3,4 53 3,5 

MALÁSIA 375 20,4 439 22,3 211 12, 7 249 16,6 

INDONÉSIA 91 4,9 54 2,B 54 3,2 59 3,6 

COSTA DO 11,ARFIH '79 4,3 75 3,8 75 4,5 75 5, O ' 

FILIPINAS 50 2,7 63 3,2 62 3,7 55 3,7 

PARAGUAI 50 2,7 66 3,4 26 1,6 26 1, 7 

BRASIL 46 2,5 43 2,2 56 3,4 56 3,7 

Fonte: Forest Products, FAO - Yearbook, 1989 
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5 - PERSPECTIVAS DO MERCADO DE MADEIRAS TROPICAIS 

5.1 - AS PRESSÕES SOBRE AS FLORESTAS E OS PRODUTOS FLORESTAIS 

A análise das perspectivas do mercado mundial de madeiras fo 
lhosas, e de tropicais em especial, passam necessariamente pe 
la análise de pressões localizadas que se fazem sobre o meio 
supridor destes produtos, ou seja a floresta. 

Identificam-se as seguintes principais pressões: 

- Âmbito EcpnSmico 

. Grau de agregação de valor: 

Neste particular, existe a grande pressão interna nos pai 
ses fornecedores de matéria em estado primário (toras até 
serrados) em agregar custos aos produtos, de forma a trans 
feri-los aos países importadores, que via de regra são os 
mais desenvolvidos. Isto~ tipice para os países da Ãsia, 
grandes supridores de toras até um passado bastante recen 
te e transformando seu perfil de fornecimento para produ 
tos mais elaborados . 

. Barreiras tarifárias: 

Embora as barreiras tarifárias sejam atualmente bastante 
baixas, é de se notar a tendência de se incrementá-las com 
o grau de fabricação do produto. É uma medida defensiva. Os 
grandes importadores não tem restrições tarifárias sobre 
toras, porém em madeira processada, são frequentes tarifas 
de 20% ou mais. Este procedimento afeta o desejo de agreg~ 
ção de valor pelos paises exportadores e não é previsto 
nos acordos firmados pelos países envolvidos, e tem um 
efeito adverso na conservação das florestas. 

Há uma grande gama de formas de medidas não tarifárias pa 
ra regular o comércio de produtos florestais como quotas, 
proibições, condições sanitárias, restrições técnicas, am 
bargo, e outras mais. 

As razões aventadas para estas medidas são de defesa do 
consumidor, porém as grandes diferenças entre os paises 
fornecedores em seus padrões de vida ou necessidades sani 
tárias, sugerem outros motivos que não somente a defesa do 
consumidor. 

As medidas não tarifárias influenciam o fluxo de comercio 
e geram incertezas, influenciando os investimentos, o que 
inibe o aperfeiçoamento tecnológico e a introdução de no 
vos produtos e mesmo a introdução de novas espécies flores 
tais. 
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. Canais de comercializaçao: 

O comércio de produtos de madeira é organizado e represen 
ta uma cadeia muito eficiente, envolvendo diversos tipos 
de organização. Na ponta da exportação estão produtores, 
exportadores, organizações de exportação, tradings, ataca 
distas e industriais. Na ponta de importação estão os 
agentes, importadores, organizações de importação, tradings, 
atacadistas, distribuidores e industriais. 

Normalmente o produto de madeira passa por diversos canais 
entre a produção inicial e o consumidor final, o que imp11 
caem agragação de custos de vendas e de apuro tecnológico 
que se impõe aos produtos. 

Uma pesquisa feita por Schirmer e Febvre (1986) mostrou 
que na França, somente 20% do volume de madeira tropical 
ia diret~~ente do produtor para a indústria. Os demais 80% 
chegava na indústria passando por outras 6 mãos: exporta 
dor, agente, importador, distribuidor e varejista . 

r> 
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. Redução de custos: 

A matriz de custos, principalmente de produção se diferen 
ciam entre os países. Assim, nos países desenvolvidos con 
segue-se reduzir custos, mesmo com a mão de obra mais cara 
e ainda importando-se matéria-prima, através do aumento de 
produtividade e do rendimento na~utilização da mesma. O 
que deve ocorrer então, e que já se iniciou, é um processo 
de administração apurada de custos nos países em desenvol 
vimento, principalmente visando os aspectos de produtivid~ 
de, qualidade e rendimento para a competição no mercado in 
ternacional. 

Como estes países detém em grande parte a matéria prima b~ 
sica madeira, e apresentam custos de mão de obra menores, 
devem portanto apresentar invejáveis condições de preços 
no mercado, o que levará à arraigamento de defesas e meca 
nismos de proteção dos países tradicionalmente exportado: 
res de tais produtos. 

Outro aspecto que se vislumbra, é a questão tecnolÓgica, 
já que esta busca de competitividade passa necessariamente 
pelo aperfeiçoamento tecnolÓgico, o que deve provocar gra~ 
des processos de importação de equipamentos e transferên 
cia de tecnologia. 
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• Situação conjuntural: 

Atualmente convive-se com processos recessivos generaliza 
dos em todo o mundo e a instabilidade de valores e quanti- 

- ! dades tem um grande impacto nos pa1ses produtores, espe- 
cialmente nos menos desenvolvidos, onde os produtos flore~ 
tais apresentam significativa contribuição à balança de p~ 
gamentos. 

As implicações sócio-econômicas não podem ser desprezadas, 
princip~lmente quando, ao clamor de suas necessidades, o 
cidadão se defende sacrificando seu capital florestal. His 
toricamente, grandes depauperações no patrimônio florestal 
ocorreram durante recessões e guerras. 

Estes aspectos são importantes de serem analisados e com 
preendidos pois é muito unilateral o desejo de desenvolvi 
mento sustentado florestal, com o empobrecimento insusten 
tável populacional. 

- Âmbito Social 

• Situação ambiental: 

O principal apelo ambiental do momento se direciona â son 
servação das florestas tropicaist em vista da preservação 
da biodiversidade, da subtração de mais uma fonte de gera 
ção de carbono livre, através das queimadas de toda ordem 
e magnitude, e da proteção das águas e do solo. 

Este aspecto tem trazido dificuldades ao comércio interna 
cional de madeiras tropicais, e sua importação tem declin~ 
do em diversos paises devido à reações pÚblicas. A redução 
do comércio de madeiras tropicais não significam necessa 
riamente uma redição no consumo de madeira, mas numa subs 
tituição de fontes de forneciemnto, a exemplo das flores 
tas temperadas. Os Estados Unidos têm o privilégio de ter 
aumentado em 27% entre 1989 e 1990 sua exportação de lâmi 
nas e compensados de madeiras duras. 

O mais importante é que o mercado assimile condições de 
forneciemnto e de preços que permita aos produtores primá 
rios o manejo correto e sustentado de seus patrimônios flo 
restais, com reais condições de considerá-lo um item d; 
custo e não um investimento custoso e incerto. 
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. Situação populacional: 

É fácil de se prever a pressão sobre áreas florestais ad 
vindas do crescimento populacional, sua dinâmica expansio 
nista e suas necessidades alimentares. Estes fatores têm 
provocado grandes interferências no patrimônio florestal 
principalmente dos países em desenvolvimento, que apresen 
tam os pré-requisitos mais desejáveis a estas interferên 
cias ambientais danosas e que são: menor renda per capita, 
maior taxa de crescimento, maior concentração de proprieda 
des, ou seja, latifúndios e menor disponibilidade de supe 
ravits comerciais para importação de alimentos. 

Nos países já com densidade populacional elevada (habitan 
tes por km2), esta pressão continuará e fará com que haja 
grande disponibilidade de madeiras de uso industrial, e 
principalmente de uso energético, com lenha ou carvão. 

No Brasil, onde a densidade populacional é baixa e onde~ 
xistem grandes extensões de terras ainda incultas e não ne 
cessariamente de florestas densas ou até mesmo abertas, umã 
política de expansão de fronteiras agrícolas, em consonân 
cia com objetivos ambientais e conservacionistas, deve des 
viar o desmatamento desenfreado de floresta tropical amazô 
nica para outras áreas , e com isto, certamente cairá ã 
oferta de madeiras nativas, que em grande parte advém atu 
almente de objetivos agrícolas e pecuários . 

. Situação estratégica nacional: 

A ocupação de território com fins defensivos, principalme~ 
te de sua soberania,é histórica e praticada por todas as 

r 
- naçoes. 

Em países com grandes extensões florestais contínuas, como 
é o caso do Brasil e outros países da América do Sul como 
Bolivia, Peru e Venezuela, esta pressão é real e de grande 
peso e está e continuará se fazendo valer, o que é apenas 
lÓgico, principalmente pelo fato do uso desta cobertura 
florestal e seu ermo perseguir finalidades excusas. 

Deve então continuar este processo de ocupação territorial, 
que embora não tão contundente ao patrimônio florestal, ca 
recede ser planejada e controlada, pois mais danoso sãÕ 
seus apêndices em forma da exploração de recursos naturais. 
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Resumo: 

Podem-se alinhavar como resumo das perspectivas do mercado de 
madeiras tropicais o seguinte: 

- Mudança no perfil dos produtos comercializados, com a subst! 
tuição de madeira roliça por madeira processada, prinicpal 
mente a serrada. 

- Aumento de pressões tarifárias e não tarifárias pelos paises 
importado~es, o que faz prever aumentos de preços dos produ 
tos. 

- Aumento da oferta de madeiras moles (coníferas) pelas pres 
sões internas nos países produtores. 

1-'. 
- Aperfeiçoamento dos canais de comercialização, visando supri 

mir custos sobrepostos, na tentativa da competitividade. 

Solicitação de sociedade de países importadores do 
to de aspectos preservacionistas e ambientais, em 
disposição de dificuldades comerciais. 

curnprime!!. 
nome da 

Adaptação da exploração das florestas tropicais à padrões re 
comendados de manejo sustentado, o que deve ainda agregar 
custos aos produtos. 

,,r' 
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5.2 - A POSIÇÃO DO BRASIL 

Como já mostrado no item 4.4, a participação do Brasil no mer 
cado mundial de madeiras em geral, e tropicais em particular, 
sempre foi modesta, sendo em volume de produção igual a 7,3% 
do total mundial produzido de madeira roliça e~ geral em 1986, 
2,4% do total produzido de madeira roliça industrial9 3,8% do 
total produzido de madeira serrada e dorment se 1,7%do total 
produzido de madeira compensada. 

Em termos de exportação de madeira serrada de folhosas, o Bra 
sil participou em 1989 com 3,1% do total comercializado e 2,4% 
de madeira compensada de folhosas e coníferas e 3,7% de lâmi 
nas de madeiras folhosas e coníferas. 

As cifras são realmente de pouca expressão se considerar o 
enorme potencial florestal madeireiro do Brasil. 

A figura 17 faz referência a alguns Índices que enriquecem a 
an~lise do comportamento da economia madeireira no Erasil. 

Num período de 10 anos (1975-1985), o PIB do pais cresceu numa 
média de 4,2% ao ano e a população a um ritmo de 2,3% ao ano. 
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Entre 1976 e 1986, a produção de madeira roliça em geral de fo 
lhosas cresceu 3,9% ao ano e de coníferas mais folhosas 4,4% 
ao ano, o que indica a tendência do uso cada vez mais intensi 
vo dos reflorestamentos de Pinus spp. No mesmo período, a pro 
dução de madeira roliça industrial cresceu de 11,3% ao ano pa 
ra folhosas e de 10,5% para folhosas mais coníferas. Com res 
peito a madeira serrada, observa-se que no período referido, 
de 1976 a 1986, só para folhosas, a produção cresceu 7,9% ao 
ano e a exportação 4,4%. 

Para folhosas mais coníferas, a produção cresceu 6,1% ao ano 
e a exportação 0,4% ao ano. Isto indica que houve queda signi 
ficativa na produção e exportação de serrados de folhosas e 
que não foram compensados nas proporções requeridas pela madei 
ra de reflorestamentos. 

Quanto a madeira compensada e lâminas, o que se observa é 
aumento significativo das exportações, da ordem de 18,5% 
ano. 

um 
ao 

r> 

O aumento de produção de todos os produtos se mostra superior 
ao crescimento populacional do pais e principalmente, o aumen 
to do consumo interno é significativo pois mostra o espaço que 
existe para absorção própria dP parte do aumento de produç~o 
que se promova. 

Alguns indicadores que merecem atenção, como ..• 

a participação pouco expressiva do Brasil no mercado interna 
cional de madeiras; 

o crescimento da atividade a níveis superiores ao crescimen 
to populacional e mesmo ao PIB; 

o enorme potencial florestal madeireiro nativo do pais; 

- as grandes extensões de reflorestamentos, principalmente de 
Pinus spp que se implantaram a partir de 1966 e que hoje a 
presentam porte e quantidade suficientes para assegurar o 
suprimento de madeira para serrados e laminados; 

- as pressões citadas em 5.1 e que se fazem sentir cada vez 
mais fortes; 

..• permitem antever a seguinte situação ao Brasil: 

- aumento de pressão sobre as florestas nativas tropicais, prin 
cipalmente pelas restrições que ora se impõem aos países da 
Ásia; 

- aumento de demanda de reflorestamentos de Pinus spp, com con 
sequente valorização do produto; 
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aperfeiçoamento tecnológico rápido e forçado visando redução 
de custos e aumento da qualidade; 

pressão constante e forte sobre os mecanismos orientativos e 
fiscalizadores (legais e institucionais), no sentido de se 
conciliar, em bases consistentes e sustentáveis, a programa 
ção e a realização. 

5.3 - A PROJEÇÃO. DO CONSUMO DE PRODUTOS FLORESTAIS 

r 

A FAO, em estudo de 1988, prognosticou o consumo de produtos 
de madeira para os anos de 1990, 1995 e 2000. 

Como 1990 já ocorreu,-o quadro 28 considera somente as proje 
ções para 1995 e 2000 de todas as origens de produtos, ou se 
jam, folhosas e coníferas. 

De um modo geral o que se observa é que o aumento de consumo 
relativo anual de todos os produtos são maiores no período 
2000-1995 do que no periodo 1995-1986 e dentre os produtos o 
que apresenta maior crescimento de consumo são os painéis de 
madeira (47%) seguido por madeira para celulose (2,9%). 

Outro aspecto que se sobressai é o de que o aumento de consumo 
é muito mais intenso nos países desenvolvidos, que apresentam 
crescimento populacional menor e que portanto terão um consumo 
per capita incrementado, provavelmente se correlacionando com 
o PIB destas nações. 

A previsão de aumento do consumo de painéis de madeira até o 
ano 2000 é mais do que o dobro do de madeiras serradas, o que 
indica a tendência de melhor utilização da matéria-prima flo 
restal e a procura de produção de produtos de maior valor agr~ 
gado. 

Como seria de se esperar, o aumento previsto do consumo de ma 
deira para energia é bem superior nos paises em desenvolvimen 
to de que nos países desenvolvidos ou nas economias centraliza 
das, embora nestes mesmos países em desenvolvimento dos demaii 
produtos apresentem prognóstico de crescimento superiores à da 
madeira como energia. 

Embora o termo economia centralizada hoje careça de interpret~ 
ções perante às muitas mudanças geopolíticas ocorridas, cont! 
nueµ neste trabalho o uso do termo como veiculado na bibliogr~ 
fia consultad2. 
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Quadro 28 
- Projeção do Consumo de Produtos de Madeira (Coníferas e Folhosas) . 1986 - realizado . 1995 e 2000 - projetado 

, 6 
VOL • m x 1 O CRESC. •%em rel. a 1986 

MUNDO 
, 

PAÍSES EM OESENVOLV, PAISES DESENVOLVIDOS 
ECON. CENTRALIZADAS 

PRODUTO 

1986 1995 2000 1986 1995 2000 1986 1995 2000 1986 1995 2000 
- MADEIRA ROLIÇA EM GERAL VOL 3260 3768 4130 1039 1153 1261 1454 1754 1941 768 862 928 CRESC,/ANO o 1, 6 1 , 8 o l 'l 1,4 o 2,1 2,2 o 1,2 1 ,4 
- MADEIRA ROLIÇA INDUSTRIAL VOL 1581 1852 2077 879 985 1089 245 330 392 457 538 595 CRESC./ANO o l , 7 2,1 o 1,2 1, 6 o 3,5 4,0 o 1,7 2,0 
- MADEIRA PARA ENERGIA VOL 1680 1916 2053 161 168 172 1209 1424 1549 310 324 333 CRESC./M/0 o 1,4 1,5 o 0,4 0,4 o 1, 8 1,9 o 0,4 0,5 .•. 
- MADEIRA PARA POLPA VOL 539 672 777 441 537 612 33 50 65 65 85 100 CR[SC,/ANO o 2,5 2,9 o 2,2 2,6 o 5,2 6,6 o 3,1 3,6 
- HAOEIRA SERRADA E DORH. VOL 475 534 589 256 258 273 78 105 126 142 170 190 CRESC./ANO o 1, 2 1 , 6 o o, 1 0,4 o 3,6 4,1 o 2,0 2,3 
- PAINÉIS HAOEIRA VOL 119 163 203 83 108 132 13 22 29 24 33 41 CRESC./ANO o 3,7 4,7 o 3,1 4,0 o 6,6 8,4 o 4,0 5,0 

.•. 
Dados de volume em toneladas métricas 

Fonte: Forest Products - FAO, 1988 
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6 - FASES SUBSEQUENTES PARA O DELINEAMENTO DE DIRETRIZES ESTRATÉGI 
CAS AO DESENVOLVIMENTO SUSTENTADO DO SETOR FLORESTAL 

Primeiramente deve-se compreender o caráter sustentado corno a 
quele que à par da exploração econômica do ativo florestal, ob 
jetive também a continuidade das funções adicionais da flores 
ta, na proteção ambiental, no abrigo das diversidades biológi 
cas, na proteção do solo e na contribuição às variáveis climá 
ticas. 

De maneira global, o objetivo maior a ser perseguido deve bus 
car a orientação anterior, porém, existem fatores inerentes a 
cada pais, a cada economia, que devem interagir com a busca 
preservacionista e conservacionista. 

Três questões básicas se salientam para os paises detentores 
de florest?s no delineamento de seu planejamento do setor àe 
base florestal, quais sejam: 

a) qual a importância das florestas principalmente as folhosas 
nativas para o planeta? 

b) qual a importância das florestas no âmbito das relações in 
ternacionais? 

e) qual a importância das florestas para o pais? 

Em verdade, o que cada pais busca é primeiramente preservõr a 
soberania de seus interesses, atendendo no possível aos an 
seios da sociedade em geral e as conveniências das relações de 
trocas internacionais, o que nem sempre é possível. 
A figura 18 ilustra esta postura. 

6.1 - ESTRUTURAÇÃO CONCEITUAL 

Qualquer estruturação conceitual que se estabeleça visa equa 
cionar objetivos, postura e abordagens que se dêm aos assuntos 
de investigação1 de forma que o conceito se estabeleça, as di 
retrizes fiquem convergentes e as atividades fiquem claras e 
sempre atreladas ao objetivo que se persegue. 

Ao se buscar uma política de desenvolvimento florestal susten 
tadot o que se procura é enquadrar a gestão destes recursos no 
conceito desenvolvimentista, portanto de progresso, e de sus 
tentabilidade em termos das funções sociais da floresta. 

A figura 19 ilustra o objetivo básico na gestão dos recursos 
florestais, que é exatamente o de ter a floresta como ativo 
econômico e social. 
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ATEND1Ht1HO 

DOS REQUISITOS 

NACIONAIS 

ATfNDIHfNTO 

DOS REQU1Sl10S 

Jtilf P.t.ACIONAIS 

r· 
POLÍTICA DE CONDUÇÃO DOS RECURSOS FLORfSTAIS 

figura 18 - Postura para o delineamento de uma politica 
de condução dos recursos florestais 
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PADRÕES 

• POLÍTICOS 

• fCOIIÔ~JCOS 

FLORESTA 
PROCEDIMENTOS 

, SOCIAIS 

ATIVO 

POTENCIAL (SOCIAL) 

RECURSOS 
DE 

ATUAÇÃO \. 

FLORESTA PRODUTIVA 

BENS 

BENEFÍCJOS 

~. 
ATIVO 

ECONÔMICO/SOCIAL 

Figura 19 - Objetivo básico na gestão dos recursos 
florestais 
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A floresta, como ativo potencial, deve se sujeitar a cer 
tos padrões politicos, econômicos e sociais, que constituirão 
os seus procedimentos de desenvolvimento, e justamente ai se 
encontra o decisivo papel da política florestal, que se confun 
de com estes procedimentos. 

Através de recursos de transformação, ou recursos de atuação, 
o ativo potencial se transforma no ativo econômico social dese 
jado, produzindo bens e benefícios, diretos e indiretos, tangI 
veis e intangíveis. 

Logicamente, as florestas por elas só, constituem parte da ca 
deia de interveniências no desenvolvimento de uma política flo 
restal. 

Pode-se dizer que o desenvolvimento sustentado é fruto de uma 
sornatÓria de interações que iniciam na matéria-prima florestal 
em seu estágio primário e vão até sua utilização final, como 
mostrado na figura 20 • 

Definidas as interveniências e a necessidade de sua abordagem 
para o delineamento de política consistente e aplicável, há 
que se identificar o modo de conduzir a investigação, culminan 
do no delineamento de programas que proporcionem conclusões e~ 
fetivas. Na figura 21 procura-se traçar um modo lÓgico de aria 
lisar as necessidades, em vista de uma situação estabelecida 
ou previsível, e a partir daí, delinear os programas que redu~ 
dem no estabelecimento de política compatível e consistente. 

6.2 - AVALIAÇÃO DAS FASES SUBSEQUENTES 

Esta parte inicial de um trabalho que no seu total deve colabo 
rar decisivamente para o estabelecimento de uma política de d~ 
senvolvimento sustentado do setor florestal no Brasil, visou 
a aquisição de informações de base sobre a matéria-prima (flo 
restas) produtos, mercados e tendências, e também ao levanta 
mento de alguns modelos de condução de florestas, que possam 
sensibilizar e alavancar uma atividade cujos resultados são 
indispensáveis a qualquer planejamento ou operação que se pro 
mova nas florestas no Brasil, nativas ou plantadas, que é exa 
tamente o status, ou estado àe arte do manejo florestal no Br~ 
sil. Este conhecimento é importante pois certamente existem de 
zenas se não centenas de iniciativas de manejo florestal, pÚ: 
blicas ou privadas, cujo planejamento, implantação e avaliação 
estão dispersos, sem polarização, e que talvez contenham expe 
dientes e soluções de valia para o setor, e para o pais. 
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RfCUP.SOS PRIMÁRlOS 

FLORESTAS FLORESTAS 
NATIVAS PLANTADAS 

RECURSOS DE·ORJENTAÇÃO 

- ' LfGlSLAÇÃO POLlTICA 

- 

RECURSOS DE ATUAÇÃO 

- EMPRESAS INST lTUI- GOVERNO 
çõrs 

~7 
DESENVOLV1MEN10 SUSTENTADO 

Figura 20 - Interações do desen~olvimento sustentado 
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- LEVANTAMENTO DAS FAClLIOADfS 

f DlFlCULDADES DO S[TOR 

JDENTJFJCAÇÃO DAS 

NECESS1D~DES DO SETOR 

ATEUOl~fNTO DA FUNÇÃO 
D(SENV. • f (Eccno~ia 

Ecologia) 

- 

( 
(', DELINEAHENTO DE DIRETRIZES 

PARA O ATENDJHENTO DAS 
NECESSIDADES DO SETOR 

- 
ESTABELECIMENTO OE POLÍTlCA 

FLORESTAL QUE VISE O 
DESENVOLVIMENTO SUSTENTADO 00 SETOR 

SETOR DESENVOLVIDO 

Figura 21 - Modo de identificação das necessidades do 
setor florestal brasileiro para o estabe 
lecimento de politica desenvolvirnentista. 082 
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FASE t FASE 2 FASE 3 

LE:Y111!TA!IEIITOS 
OE BASE 

ASPECTOS NORMATIVOS. PROOUTlVOS E 
SÓCIO-ECOIIÔMlCOS 

DIRETRIZES PARA O DESENVOLVIMENTO SUSTENTAOO 00 
SETOR 

- LEGISLACÃO ( POLÍTICA VIGENTE 
• levanta111ento 
• An;l í se 

- INftUfNCIAS !NTERHACIONAIS 
• Identificação e eonheci•ento 
• Análise 

JÁ VEHCIOA - SETOR PRODUTIVO tNOUSTRIAl 
• Evolução histórica 
• Perfil atual 
• Status tecnolÓgico 
• A~pectos sotiais, econ;Micos e Financeiros 
• Perspectivas 
• Anilise 

- SETOR PRODUTIVO FLORESTAL (REFLOR.) 
• Oisponibilidad, de ~at~ria-priba (Ouant./Qual.) 
• Status tecnol~gico 
• Aspectos sociais, econÔMicos e financeiros 
• Perspectivas 
• Análise 

- HOOElOS REFERENCIAIS OE HANEJO 
• Levantanento do e~tado de arte no Brasil para 

Florestas plantadas e nativas 
• Levanta~ento de t;cnicas de outros pafses 
• Anilise 

- COHPATIOillZAÇÃO OOS ASPECTOS ~ORHATIVOS, PRODUTIVOS E 
SÓCIO-ECOHÔHICOS CONSIDERANDO: 

• Fatores induto~es e restritivos identificados 
, Levanta~entos realizados 
• Tendências observadas 
, Facilidades nacionais 
, I,.p!ieaçÕes legais, sociais e cconÔ,.icas 

- OELINEAMEHTO DE OIRETRIZrs PARA PROMOÇÃO 00 DESEHVOLVI 
MENTO SllSTÉNTADO 00 SETOR 
• Adequação polftico-IHSTITUCIONAL 
• Adequação do setor de bens de capital 
• Adequação do setor produtivo 

•• "adeireiro 
• , florestal 

Figura 22 - Etapas subsequentes para o estabelecimento de uma politica rlorestal que leve 
~0 riP~Pnyn1~1mPn•" a•r•~~•nrl~ dô no••- -- ~---•• 
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l 
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Aspectos sociais, econômicos e financeiros 

situação quanto à questões ambientais 
desempenho econômico do setor 
situação financeira, englobando liquidez, endividamen 
to e capacidade de investimentos 

. Perspectivas do setor 

•• âmbito interno 
.• âmbito externo 

. Análise dos fatores, restritivos e indutores 

I r 

D - Levantamento do Setor Produtivo Florestal (Reflorestamento) 

. Disponibilidade de madeira 

quantidade 
qualidade 

• Aspectos sociais, econômicos e financeiros 

. Perspectivas 

. Análise dos fatores restritivos e indutores 

E - Levantamento do Estado de Arte do Manejo Florestal no Bra 
sil 

. Levantamento de casos no Brasil 

florestas plantadas 
florestas nativas 

{ 
1 r>. 

. Levantamento de casos no exterior 

. Análise de fatores restritivos e indutores 

A fase 3 trata do delineamento de diretrizes para o desenvolvi 
mento sustentado do setor e deve ser executada após o conheci: 
rnento dos resultados dos levantamentos previstos na Fase 2. 

Como produto final, ter-se-á um documento com diretrizes e su 
gestões de ordem legal, política, institucional e econômica, 
para o desenvolvimento sustentado do setor de base florestal 
no Brasil. 
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7 - LEVANTAMENTO DE MODELOS REFERENCIAIS 

Junto aos levantamentos de base da floresta tropical e do mer 
cado de produtos de madeira, procedeu-se o levantamento 1n1c1- 
al de algumas iniciativas públicas e privadas de manejo flore~ 
tal, justamente para o conhecimento do seu estado atual e ver1 
ficação da disponibilidade e utilidade de metodologias e resul 
tados. 

,l 
t 

Os quatro casos discorridos, definidos em conjunto com a SEMAM 
foram: 

- Projeto de Manejo Florestal da Floresta Nacional do Tapajbs/ 
PA (IBAMA/EMBRAPA-CPATU). 

- Projeto de Kanejo de Buriticupu/MA (Florestas Rio Doce S/A). 

- Projeto de Manejo Natural em Mata Atlântica no Estado de Sa~ 
ta Catarina (Florestal RH Ltda). 

- Projeto de Manejo Ambiental e Floresta de Arauc~ria e Reflo 
restamentos em General Carneiro/PR (Indústrias Pedro N. Piz 
zatto S/A). 

Os aspectos envolvidos na investigação foram: 

- Projeto conceitual 

- Metodologia: implantação - operaçao 

- Resultados: pesquisa 
comercial 

A seguir os modelos são analisados caso a caso. 

1 >-, 7.1 - PROJETO DE MANEJO FLORESTAL DA FLORESTA NACIONAL DO TAPAJÓS/ 
PA. 

7.1.1 - Descrição 

O manejo florestal na Floresta Nacional (FLONA) do Tapajós é 
constituído por dois grupos de atividades, a exploração comer 
cial e os programas de pesquisa. 

As pesquisas tiveram seu início em 1975 através de ações dese~ 
volvidas pelo PRODEPEF (Projeto de Desenvolvimento de Pesqui 
sas Florestais) do então IBDF (Instituto Brasileiro de Desen 
volvimento Florestal). 

A partir de 1978 os projetos de pesquisa passaram a ser desen 
volvidos pelo então IBDF através do PRODEPEF e pela ENBRAPA 
(Empresa Brasileira de Pesquisa Agropecuária) através do CPATU 
(Centro de Pesquisa Agrícola do Trópico Úmido). 
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Entre as principais linhas de pesquisa desenvolvidas na Flores 
ta Nacional do Tapajós estão: 

Técnicas de produção de mudas e planejamento de coleta àe se 
mentes; 

• conversão de capoeiras em povoamentos de rendimento; 

• ensaio comparativo de espécies florestais; 

• técnicas e tratamentos silviculturais; 

. exploração, e; 

. manejo experimental. 

( 
r 

As atividades de pesquisa têm como principal objetivo a gera 
ção de subsídios para a elaboraçio do Plano de Manejo da FLONA. 

A exploração comercial da FLONA está inserida em seu Plano de 
l,:anejo. As atividades relativas a exploração e transporte f'oram 
efetuadas através do regime de concessão, no qual o então IBDF, 
atual IBAMA, desenvolve as atividades de planejamento enquanto 
a iniciativa privada através das concessionárias efetua a ex 
ploração e transporte de madeira. 

A concessionária da exploração paga ao executor do Plano de M~ 
nejo preço de mercado pela madeira explorada, cabendo ao IBAMA 
(antigo IBDF) atrav~s da adrninistraçio da FLONA a execuçio das 
etapas seguintes do manejo florestal. 

A Floresta Nacional do Tapajbs ~ composta por uma área de 
600.000 hectares, localizados ao longo da rodovia Cuiabá-Santa 
rém. Desta área 171.000 hectares foram destinados ao projet~ 
de Manejo Piloto da FLONA, localizandos entre a ji citada rodo 
via e a margem direita do Rio Tapajós. 

( 

~ 7.1.2 - Objetivos 

a) Gerais 

. Evitar a depredação do recurso natural; 

. Assegurar e diversificar o suprimento de toras à indÚstri 
a regional; 

. Ampliar e diversificar a oferta de madeira e produtos flo 
restais aos mercados interno e externo; 

• Introduzir novas tecnologias de exploração, processamento 
e utilização de espécies regionais; 

. Introduzir praticas silviculturais capazes de ampliar os 
.estoques atuais, vinculando as atividades de exploração e 
revisão florestal, de modo a assegurar a continuidade e 
permanência às operações florestais, e; 

. Expandir a ocupação da mão-de-obra. 
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b) Específicos 

. Manejar áreas determinadas da FLONA Tapajós sob rendimen-. 
ro sustentado; 

manejar a floresta de modo que sua rotação seja atingida 
no prazo de 35 anos pardos plantios de enriquecimento e 
70 anos para as áreas de regeneração natural; 

• maximizar o aproveitamento das toras retiradas da flores 
ta, tanto de espécies tradicionais como daquelas pouco co 
nhecidas, e também resíduos; - 

. promover a regeneração da floresta e o aumento do estoque 
das espécies mais valiosas atr&vés de tratamento natural 
e de plantios; 

. garantir a oferta de matéria-prima a níveis compatíveis 
com a diversificação e expansão da indústria de processa 
mento regional; 

. atenuar a exploração predatória na região e, em consequên 
eia, os danos aos recursos hídricos, pedológicos e faunÍ; 
ticos; 

# ' . delimitar as areas atualmente ocupadas, promovendo a sua 
regularização fundiária; 

propiciar condições ao aproveitamento da mão-de-obra resi 
dente na Floresta Nacional do Tapajós em atividades agro 
silviculturais; 

. promover a efetiva integração dos recursos da Floresta Na 
cional do Tapajós no contexto da economia da região de 
Santarém, assegurando os benefícios sociais corresponden 
tes; 

. promover a geração e divulgação de uma adequada tecnolog! 
a de utilização de novas espécies, bem como o aperfeiçoa 
mento tecnológico do aproveitamento de espécies tradicio 
nais e; 

• montar um modelo de participação conjunta do governo e 
iniciativa privada, esta através da prestação de serviços, 
visando o aproveitamento dos recursos florestais da Amazô 
nia Brasileira em bases sustentadas. 
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Quando da intervenção na área objeto do manejo,os objetivos a 
presentados para toda a área da FLONA foram adaptados em fun 
ção das caracteristicas individuais das três categorias àe fl~ 
restas existentes, quais sejam: Florestas Produtivas, Áreas Im 
produtivas e Áreas de Conservação. 

Os objetivos da intervenção em categoria de florestas sao: 

a) Florestas Produtivas: 

• Abastecer a indGstria piloto integrada, em volume da ordem 
de 15.000 m3 /ano de toras comerciais; 

• manejar a floresta sob regime de rendimento sustentado 
com vistas a garantir o suprimento de madeira comercial a 
partir de espécies valiosas; 

. Remover a maior quantidade possível de madeira da flores 
ta, inclusive resíduos; 

. remover a madeira de forma ordenada; 

. regenerar a floresta e aumentar o estoque de espécies co 
merciais através de tratamentos naturais e plantios, en 
quanto se mantém a floresta em caráter misto. 

b) Áreas Improdutivas: 

Florestas de flanco e com cipós, utilizar-se-á a madeira 
disponível e regenerada a área com outras culturas ou prá 
ticas agroflorestais; 

. áreas degradadas deverão ser recuperadas através de trata 
rnentos silviculturais e práticas agroflorestais. 

e) Áreas àe Conservação: 

Dado o objetivo do plano de manejo de produzir madeira co 
mercializável, deve-se preservar o meio-ambiente tomando as 
seguintes precauções: 

• Evitar a destruição da fauna silvestre; 

. evitar a destruição dos cursos d1água ou qualquer 
que possa levar à erosão ou lixiviamento e; 

• criar reservas biológicas. 

- açao 

7.1.3 - Metodologia 

A execução ào Plano de Manejo teve como ponto de partida o in 
ventário florestal da FLONA. Embasado nestas informações efetu 
ou-se o planejamento e proposição do manejo. 

O plano de manejo desenvolvido pela FLONA é composto pelo man~ 
jo comercial que será explorado através de concessão e do mane 
jo experimental. 
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7.1.3.1 - Prescrições para o plano de manejo comercial 

O rotação prevista é de 35 anos para o plantio de enriquecimen 
to e 70 anos para as áreas com regeneração natural. - 

Após 35 anos de intervenção a área atingida será de 94.000 he~ 
tares de florestas regeneradas artificialmente e _42.000 hecta 
res de florestas regeneradas naturalmente. Ao final dos 35 
anos realizar-se-t uma avaliação da floresta regenerada natu 
ralmente, onde espera-se uma redução da rotação, em decorrên 
cia do seu desenvolvimento. 

- Floresta Alta 

a) Regeneração natural 

• Amostragem da regeneração: n-1 

• Inventário das espécies comerciais: n-1 

. Marcação das matrizes: 

. Exploração comercial: n 

. Envenenamento das árvores indesejáveis, corte 
e envenenamento dos cipós, lianas e arbustos: n 

n-1/2 

Plantio das áreas de solos descobertos e flo 
restas abertas: n+l 

. Manutenção das áreas plantadas: n+l a n+3 

• Envenenamento das árvores matrizes: n+4 

. Amostragem da regeneração e arbustos: n+5 

Possiveis tratamentos: 

Retirada do sub-bosque, corte e envenenamento dos ci 
pós e lianas; 

Apenas corte dos cipós e lianas; 

- Envenenar árvores indesejáveis que persistam; 

- Plantio de espaços livres . 

. Amostragem de árvores e arbustos: n+lO 

Amostragem do povoamento: n+20 e a intervalos pré-est~ 
belecidos 

. Tratamentos, quando necessário. 
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b) Regeneração artificial 

b.1) Plantio em linha 

Inventário das espécies comerciais DAPà25cm: n-1 

• Derrubada das espécies comerciais: n 

. Envenenamento por anelamento das árvores indesejáveis, 
corte e envenenamento de cipós e lianas: n e n+l 

• Preparação das linhas de plantio: n e n+l 

• Plantio em linha: n+l 

. Manutenção das linhas plantadas: n+l a n+3 

. Desbaste: n+4 

• Amostragem para determinação de necessidade de trata 
mentos: n+lO 

b.2) Plantio de enriquecimento 

• Derrubada da floresta comercial 

. Envenenamento por anelamento de árvores indesejáveis, 
corte e €nvenenamento dos cipós e lianas: na n+l 

. Amostragem da regeneração: n a n+l 

Localização dos lugares de plantio: n+l 

. Plantio: n+l 

Manutenção das irvores plantadas: n+l a n+3 

• Amostragem diagnóstico para definição de possibilida 
de de tratamento n+5 e n+lO 

Definição 
que: 

% do estoque de mudas 

da intensidade de plantio em função doesto 

naturais 
n2 de árvores a serem 
plantadas/ha 

40% 
30 a 39% 
20 a 29% 
10 a 19% 

Menor que 10% 

25 
50 
75 

100 

b.3) Plantio ~echado 

. Arar ou fofar a terra: n a n+1 
• Fertilizante: n a n+l 

Plantio fechado: n+l 
. Manutenção: 
• Desbaste: 
. Amostragem 

n+l 
n+4 
n+lO 

a n+3 
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- Floresta Secundária e Áreas Cultivadas 

a) Pequenas áreas dispersas 

Serão regeneradas de acordo com o sistema prescrito para 
a floresta alta circunvizinha ou através de plantio de en 
riquecimento. 

b) Grandes blocos 

. Corte raso com a remoção de toda a madeira comercializá 
vel: n 

. Queima de todo entulho do local: n 

. Plantio de árvores (e culturas agrícolas): n 

• Manutenção das mudas das árvores, colheita e plantio 
das culturas agrícolas: n a n+l 

. Manutenção das mudas de ~rvores: n+2 e outras, quando 
necessario 

Desbaste: n+lO e outros,quando necessário 

7.1.3.2 - Concessão para exploração 

A área objeto do plano de manejo foi dividida em blocos de ex' 
ploração, com área de 180 hectares cada, a serem exploradas 
por empresa privada sob regime de concessão. Um Único bloco de 
100 hectares foi explorado pela empresa CEMEX no ano de 1987. 

O inventário florestal indicou a ocorrência de 20,65 
por hectare, com DAP ~ 55cm, representando um voJume 
119,733 m3/ha dos quais 44,212m3 /ha são passiveis de 

. 
arvores 
total de 
explora- - çao. 

Do volume total passível de comercialização apenas 34,216m3 se 
constitui em volume comercializável, isto em decorrência dos 
diferentes métodos de cubagem adotados, cubagem Geométrica e 
Francon. Adicionalmente houve perdas em função de rejeites e 
defeitos nas toras, atingindo desta forma o volume total comer 
cializado de 27,693 m3 /ha. 

7.1.4 Conclusões 

- A comercialização é di~icil devido a grande variação de espt 
cie; 

- As indústrias normalmente estão estruturadas para apenas uma 
linha àe produtos, induzindo o manejador a urna má distribui 
ção do volume a ser sacado na exploração, entre as espécies 
que compõe a estrutura da floresta; 
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- Falta de tecnologia para determinar a intensidade de defei 
tos internos das árvores antes do abate o que produz alto Ín 
dice de perda na exploração (0,472m3/ha); 

- A forma de calcular o volume do inventário é diferente do 
cálculo de cubagem1 o que produz uma diferença em volume de 
10,0m3/ha; 

- Alto Índice de perda na exploração 6,249m3 /ha (provocado por 
defeitos internos e rejeites) ou 18,26% do volume total; 

- O volume~ crescente at~ a classe de diâmetro 55cm a 74,9cm, 
e decrescente para as classes seguintes. O número de árvores 
é sempre decrescente na medida que a classe de diâmetro au 
menta; 

/ 
(' 

- A participação da iniciativa privada no experimento: 

. Vantagem 

aá ao setor privado madeireiro em geral, maior credibi 
lidade nos resultados alcançados, dos quais será o , 
maior usuario; 

viabilização das operações florestais que o governo qu~ 
se sempre não dispõe de condições para realizar • 

. Desvantagem 

não estando as indústrias estruturadas para o uso mÚlt1 
plo das madeiras, a seleção das espécies não poderá 
ser a melhor para o manejo. 

7 .1. 5 Recomendações 

Dedicar maior tempo na Pesquisa em Tecnologia e 
da madeira, objetivando sua promoção no mercado; 

- Os danos que a exploração produz na floresta, assim como as 
perdas na exploração poderão ser diminuídas se for possível 
identificar os defeitos internos das árvores antes da derru- 

utilização 

bada; 

- definir bem no contrato com a empresa exploradora as alturas 
de corte na derrubada (sempre que possível 0,30cm do solo) e 
da descopa (o mais próximo possivel da primeira bifurcação); 

- No preço a cobrar por metro cúbico, deverá ser considerado a 
espécie e a classificação, conforme norma brasileira de elas 
sificação de madeiras de folhosas; 

- Sempre que possível, implantar primeiro as estradas flores 
tais e só depois realizar o inventário ~lorestal a 100%; 
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- Treinamento de pessoal para acompanhar e orientar as inter 
venções florestais; 

Enquanto não se conhece meios adequados para identificar os 
' defeitos internos antes da derrubadat seria aconselhavel fa- 

zê-lo usando a ponta do sabre da motosserra; 

- Não se pode pensar em manejo florestal sem antes se ter: 

. O inventário comercial a 100% de área; 
análise estrutural; 

. o cuidado· para que a estrutura da floresta permaneça apbs a 
exploraçãot observado o objetivo de uso múltiplo ao que o 
experimento se propõe. 

7.1.6 - Pesquisas na FLDNA Tapajós 

7.1.6.1 - Produção de madeira sustentada (José Natalino da Silva) 

Objetivo: 

Avaliar a possibilidade da produção sustentada de madeira na 
Floresta Nacional do Tapajós a partir da regeneração naturalt 
conforme sistema malaio uniformet através da aplicação do mode 
lo de simulação STANDPRO. 

Atividades Executadas: 

- 1975 

. Inventário pré-exploratório 100% de intensidade; 

Ensaio de anelagem utilizando 20 espécies indesejáveis com 
10 L DAP L 50 (20 árvores/ha); 

. Corte de cipós em 35ha; 

. Primeira amostragem da regeneração. 

- 1979 

• Operações de exploração em 65ha, removendo 16 árvores e 
75m3 por hectare. 

- 1981 

. Estabelecimento de parcelas permanentes; 

Segunda amostragem de regeneraçao. 

- 1982 

. Segunda medição nas parcelas permanentes. 

094 



- 1983 

. Terceira medição nas parcelas permanentes. 

- 1985 

• Terceira amostragem da regeneração; 

• Quarta medição nas parcelas permanentes. 

- 1987 

• Quinta medição nas parcelas permanentes. 

Resultados 

Aumento do estoque de mudas das espécies comerciais; 
Aumento de estoque de mudas das espécies potenciais; 

h . Aumento da ocorrência de cipós e palmeiras; 
~ 

Redução do recrutamento em função do tempo; . . Aumento da mortalidade no inicio e estabilização ao nível da 
floresta primária a partir do 10º ano • 

• IMADAP 
.• O,Scm/ano espécies comerciais 
•• 1,0cm/ano espécies pioneiras 

• Após o 42 ano o efeito benéfico da liberação tende a desapa 
recer. 

Obs.: no Suriname o refinamento aumentou o IMADAP em 47% 
(DEGRAAF) e 42% (JONKERS) 

Simulação 

l} Sem intervenç~o 

2) Com intervenção e ingresso de algumas espécies do grupo das 
potenciais no grupo das comerciais. 

Intervenções: 

- Refinamento: 3 anos após a exploração 
10 anos após o primeiro refinamento 
10 anos após o segundo refinamento 

Resultados da simulação 

Caso 1: Rotação de 30 anos 
Exploração dos individuas com DAP ~ 60cm 
Espécies comerciais: volume 12,4 m3/ha 

nQ de árvores 2,5 ind./ha 
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Caso 2: Rotação de 30 anos 
Exploração dos indivíduos com DAP ~ 60cm 
Espécies comerciais+ potenciais: Volume 94m3/ha 

ng árvores 17 ind/ha. 
Exploração dos individuos com DAP ~ 60cm 
Espécies comerciais+ potenciais: Volume 142m3/ha 

60% superior ao da 
floresta primária 

7.1.6.2 - Plantip de 17 esp~cies em pleno sol 

(J. A. Yared, A. A. Carpanezzi, A. P. Carvalho Filho) 

Espécies plantadas 

Aspidosperma desmanthum 
Bagassa guianensis 
Bellutia grossularioides 
Bombax gl obosum 
Cordia goeldiana 
Couratari sp 
Didymopanax morototoni 
Genipa americana 
Laetia procera 
Pinus caribaea var. hondurensis 
Pouteria sp 
Striphnodendrom pulcherrimum 
Terminalia ivorensis 
Trema rnicrantha 
VisDía bacif·era 
Vismia cayenensis 

Araracanga 
Tatajuba 
Muuba da Mata 
Marnorana 

FreijÓ 
Tauari 
Morototó 
Jenipapo 
Pau Jacaré 
Pi nus 
Abiu 
Fava barbatimã~ 
Terminal ia 
Curumim 
Lacre Branco 
Lacre Preto 

1 "" 

Espécies nas quais devem ser apro~undados os estudos, por te 
rem apresentados os melhores resultados: Cordia goeldiana, 
Didymopanax rnorototoni, Pinus caribaea var. hondurensis e 
Terrninalia ivorensis. 

Espécies que devem receber outros estudos silviculturais ape 
sar de não terem apre sentado bons resulta dos: Bagassa guianensis, 
Visrnia bacifera, Bombax globosum. 
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7.2 - MANEJO FLORESTAL EM BURITICUPU/MA 

7.2.1 - Descrição 

O experimento foi instalado em reserva florestal de proprieda 
de da Florestas Rio Doce S/A, com 9.400 hectares, dos quais 
6.000 hectares foram destinados ao manejo. A área manejada foi 
dividida em 6 módulos com 1.000 hectares cada, sendo os módu 
los subdivididos em 20 talhões com área de 50 hectares. 

Anualmente serão explorados 2 talhões em cada módulo, gerando 
um ciclo de·exploração de 10 anos. 

A reserva florestal em questão está localizada na margem direi 
ta da estrada que liga a cidade de Buriticupu à cidade de Ara: 
me, no município de Buriticupu no estado do Maranhão. 

r, 
7.2.2 - Objetivo 

. Quantificarequalificar o produto florestal; 

• Particularizar o sistema e o ciclo de extração de modo a não 
levá-los à degradação, criando um sistema auto sustentável 
de utilização e produção de madeira para serraria e lenha. 

7.2.3 - Metodologia 

A execução do projeto se deu através da implementação do mane 
jo a nível comercial adotando dois modelos de intervenção na 
floresta e tfu~bém através de equipamentos com ensaio de manejo 
e exploração. 

A execução do manejo a nível comercial encontra-se suspenso. 

7.2.3.1 - Manejo comercial 

a) Modelo I 

Exploração intensiva de todos os indivíduos, deixando ape 
nas de 35 a 50 árvores por hectare, de espécies altamente 
cotadas comercialmente, com DAP entre 15 e 30cm. 

Estas árvores serão liberadas para o desenvolvimento, garan 
tindo a exploração futura, devendo as mesmas serem de bo; 
forma, copa sadia, fuste retilineo e sem defeitos. 

1 
. ! 

b) Modelo II 

Exploração seletiva de todos os indivíduos com DAP superior 
a 40cm e inferior a 20cm, eliminação de cipós, deixando co 
mo estoque para explorações futuras todos indivíduos com 
DAP entre 20 e 40 centlmetros~ 
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Em ambos os modelos o material com diametro inferior a 35cm é 
traçado para produção de lenha, as árvores com diâmetro superi - . - - ora 35cm sao traçadas em toras para serrar1a. Apos a classifi 

. -· cação das toras, aquelas desclassificadas são transformadas em 
lenha. Os galhos e copas das árvores também são transformados 
em lenha. 

Todas as atividades de exploração deverão ser desenvolvidas em 
30 dias para favorecer a regeneração natural. 

Embasado no inventário estima-se uma produção florestal de a 
proximadamente 250 st de lenha por hectare e de 15 a 20 m3 de 
madeira para serraria por hectare. 

( 
0 

7.2.3.2 - Experimentos 

Instalou-se um ensaio de manejo e exploração, considerando 05 
(cinco) tratamentos e 4 (quatro) blocos ou repetições a saber: 

1 - Testemunha. 

2 - Somente eliminação de cipós. 

3 - Corte raso. 

4 - Eliminação de cipós e exploração de todas as árvores com 
DAP maior que 45cm. 

5 - Retirada de todas as árvores com 10cm L DAP L 60cm. No 
remanescente explorar os indivíduos mal formados, mortos 
em pé e com valor madeireiro insignificante. 

7.2.4 - Resultado da Exploração 

Após a instalação do experimento verificou-se a seguinte prod~ 
ção por tratamento: 

Tratamento Lenha 
st /ha 

Madeira Serraria 
m3/ha 

3 380 

248 

161 

19 

15 

15 

4 

5 

098 



7.3 - MANEJO NATURAL NA MATA ATLÂNTICA EM BLUMENAU - se 
7.3.1 - Descrição 

O projeto está sendo executado em área de propriedade da Ca~ 
tarinense de Seguros S/A, localizada no extremo sul do munici 
pio de Blumenau no Estado de Santa Catarina. 

A Florestal RH Ltda, vem administrando a área em questão, que 
totaliza 2.208ha, dividida em duas glebas de 1.104ha cada,ten 
do como vegetação predominante a Floresta Tropical Úmida d; 
Encosta, também denominada Mata Atlântica de Encosta. 

( 
r». 
1 

Denominado 11Manejo Natural", trata-se de uma forma de manejo 
sustentado dos múltiplos recursos florestais, que busca o 
equilíbrio entre considerações ecológicas e a realidade de 
uma economia de mercado. 

7.3.2 - Objetivos 

. Exploração econômica de forma perene de uma mata tropical,a 
Mata Atlântica, sob um conjunto de técnicas, preservando· o pa 
trirnÔnio legado pela natureza na forma de mata virgem clima~ 
e, ao mes;no tempo gerar empregos e um f'luxo continuo de uma 
gana de produtos primários ãrnpc r t an t e s para a economia regio 
nal e o mercado internacional; 

. Intensificar o processo de pesquisa e desenvolvimento tec 
nológico, põrtindo do existente na área; 

• Treinamento e f'ormação de pessoal técnico para o manejo de 
florestas nativas através de convênios com instituições de 
ensino e pesquisa, bem como a difusão dos conhecimentos ad 
quiridos através de pesquisas e experiências práticas. 

r">. 
I ' 7.3.3 - Descriçio da Tecnologia do Manejo Natural 

7.3.3.1 - Produç~o de madeira 

. Inventário 

Antes de mais nada, em um determinado talhão, destinado ao 
manejo procede-se o inventário de todas as plantas com DAP 
igual ou maior que 10cm. Os dados, devidamente ordenados, 
são analisados do ponto de vista das espécies que compõem a 
gleba, a participação relativa de cada urna delas dentro do 
conjunto da mata, a sua distribuição etária indicada pelos 
DAP's das várias espécies, a qualidade dos seus ~ustes e de 
suas copas. 
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• Seleção das árvores destinadas ao corte 

São avaliadas as implicações do corte de cada individuo so 
bre a estrutura atual da mata e a transformação da mesma no 
futuro. Escolhe-se entre o que cortar hoje e o que · deverá 
ficar para o corte no próximo ciclo de manejo, dentro de 
um conjunto de árvores que certamente remanescerão por pe 
ríodos bem mais longos. Desta maneira1 são candidatos a cor 
te, em princípio, os individues que apresentam indícios d; 
decad;nci~ (copas raquíticas, les~es nos troncos), assim e~ 
mo os que se encontram em concorrência desvantajosa em rel~ 
ção a espécimes importantes para a silvicultura sob seus vá 
rios aspectos. 

1 
r> 

Derrubada das árvores e retirada dos troncos 

A seleção positiva, característica do Manejo Natural, pre 
servando os individues robustos, mesmo que adultos ou cent~ 
n~rios, j~ traz consigo uma implicação que minimiza a aber 
tura de eventuais clareiras com a queda de grandes árvores. 
Além disto, na própria marcação das árvores para cortei é 
levado em consideração o estrago que a derrubada traria so 
bre os individues remanescentes, fazendo com que muitas d~s 
árvores que, por suas características individuais e locali 
zação estariam destinadas à retirada, sejam preservadas . 

( 
(· 

. Quantidade a ser retirada 

Na seleçio dos candidatos a corte, pressupõe-se definida a 
questão do quanto pode ser retirada da floresta de forma 
tal que ela possa retornar por si só em curto prazo ao equi 
lÍbrio original. Cortando-se em excesso, favorecer-se-á ã 
introdução de espécies de rápido crescimento, cujo papel na 
mata clímax consiste em preencher rapidamente as clareiras 
abertas pela mortalidade natural das grandes árvores, cria~ 
do condições posteriores para a germinação e o crescimento 
das espécies primárias predominantes na mata virgem. Por o~ 
tro lado, retirando-se pouco, inviabiliza-se a operação do 
ponto de vista econômico, dado a necessidade de retorno dos 
investimentos com equipamentos e abertura de estradas. A 
intensidade de corte deve resultar de um balanceamento en 
tre o máximo tolerado pelas condições ecológicas e o minimo 
permitido pela realidade econômica. 
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7.3.3.2 - Produção de palmito 

Adensamento 

Como uma baixa área basal por individuo, urna intensa regene 
ração natural e altas taxas de incremento basal dentro d~ 
manejo, o adensamento da palmiteira, sem prejuizo das de 
mais espécies, fazendo-a ocupar os espaços deixados pela re 
tirada de material lenhoso, desempenha o papel de reequili~ 
brio rápi~o do microclima da floresta. A copa de uma palmi 
teira adulta tem um raio de cerca de 2m. Sendo umbrÓfila,p~ 
derá ocupar 50% do estrato intermediário da mata sob manejo. 
Define-se corno adolescente a palmiteira que se encontra em 
estágio de desenvolvimento requerendo até 3 anos para sua 
primeira frutificação. O manejo da palmiteira consiste em 
minimizar a concorrência entre o conjunto de espécimes adul 
tos e adolescentes (por exemplo, corta-se a palrniteira ado 
lescente sob domínio de uma porta-sementes excepcional; ou 
então elimina-se a palmiteira adulta acobertando mudas, 
criando-se espaço para propiciar o crescimento acelerado de 
individuo adolescente), fomentando ao máximo a regeneração 
natural, o que se consegue mantendo uma população adequada 
de sementeiras e protegendo a fauna, importante vetor de 
disseminação das sementes . 

• Extração 

A extraçio do palmito não permite a seleçio pr~via e marca 
ção dos espécimes destinados ao corte. Para isso a equipe 
de extração das palmiteiras necessitam de treinamento sist~ 
mático para, efetuar uma seleção positiva e garantir a pro 
dutividade do palmital, pois existe uma ~orte tendência pa 
ra voltarem aos seus hábitos depredatórios, com critérios 
opostos aos do Manejo Natural. 

7.3.3.3 - Produção de mel 

Foram identificados até agora 31 espécies arbóreas meli~eras, 
isto é, suas flores são fonte de néctar.para o mel produzido 
pela abelha africanizada. A florada melífera se estende de 
agosto a janeiro, as espécies se sucedendo umas às outras,for 
necendo méis de coloração e gostos diversos. - 

Para obter-se altos níveis de produtividade, seja por colméia, 
seja por área de pasto apícola, esta atividade requer uma de 
dicação muito especial e constante. Além de uma adequada dis 
ponibilidade de dados para controle e seleção de rainh~s,pre~ 
supõe também uma adequada manutenção das estradas de acesso, 
uma vez que os apiários se encontram distribuidos pela pro 
priedade para minimizar a distáncia entre a colméia e a fonte 
de néctar ou pólen. 
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7.3.4 - METODOLOGIA 
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7.3.4.l - Produção de madeira 

• Inventário 
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Na Fazenda Faxinal, objeto do Manejo Natural, procede-se o 
inventário a nível de talhão. Os talhões possuem a área de 
aproximadamente lha. São facilmente localizáveis por se con 
frontarem sempre com uma estrada de acesso. Nos individuos 
com DAP fgual ou maior a 10cm são afixadas plaquetas numera 
das. A medição da circunferência do tronco é feita imediat; 
mente abaixo da plaqueta. Estima-se também a altura Útil dos 
troncos. Finalmente realiza-se a avaliação da qualidade das 
copas, classificando cada árvore como exuberante, normal ou 
fraca. Todos esses dados são registradas em planilhas. 

. Seleç&o das árvores destinadas ao corte 

Marcação dos individuas destinados ao abate, através da se 
leção positiva, priorizando a retirada dos individuas deca 
dentes, que apresentam copas raquiticas, lesão no tronco e~ 
tre outras e também das espécies que estão em concorrência 
com os individuos selecionados para permanecer na área . 

. Derrubada das árvores e retirada dos troncos 

Controlar a exploração evitando danos maiores a floresta, 
tanto na seleção e derrubada das árvores, como na operação 
de arraste por meio de cabo de aço tracionado por trator. 
Podem ser explorados individuos com defeitos ou espéciesque 
não atingem grandes diâmetros, mesmo em estágio climax . 

. Quantidade a ser retirada 

A exploração deverá atingir 30% da área basal, esperando-se 
assim, a recuperação da área basal e do volume extraido nu 
ma rotação de 9-10 anos, quando a floresta volta ao estágio 
climax. 

7.3.4.2 - Produção de palmito 

Tendo definido uma palmiteira adolescente como um espécime que 
precisa de até 3 anos para frutificar e necessite da mesma 
área copal que uma adulta, há espaço para 200 palmiteiras en 
tre adultas e adolescentes por hectare, em palrnital plenamen 
te formado. Mantém-se cerca de 50 porta-sementes e extraem-se 
aproximadamente a cada 3 anos, 150 palmitos por hectare. Esse 
desbaste inclui indivíduos que ainda não alcançaram o estágio 
reprodutivo, por razões de concorrência intra-espécie e de se 
leção fenótipica. 
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7.3.4.3 - Produção de mel 

Visando gerar maior receita por unidade de área e dentro do. 
enfoque de uso múltiplo da floresta, tem-se conseguido uma 
produção de mel de boa qualidade, instalando-se colméias em 
aproximadamente 60% da propriedade. Na área em questão faz-se 
programa de melhoramento através de seleção de rainhas, bem 
como aperfeiçoamento no manejo apícola. 

7.3.5 - Resultados 

Para descrever o impacto sobre a mata, a sua reação ao manejo 
e estimar a capacidade de produção de madeira, podendo aferir 
o volume de madeira a extrair, utilizou-se de dados colhidos 
em talhão sob Manejo Natural denominado Olívio D.2, um dos to 
talmente inventariados. 

7.3.5.1 - Produção de madeira 

O inventário do talhão em questão foi realizado em 1990. Em 
sequência ao inventário, procedeu-se a retirada da madeira 
marcada para corte, no que se reduziu a população das árvores 
de 373 para 272 indivíduos. A alteração está representada pe, 
la redução da área basal por classe de diâmetro, obtidas a 
partir dos controles de corte. Esses dados foram conferidos 
através de novo inventário realizado em 1991. Em seu total 
houve uma redução dos originais 20,6m2 para 12,5m2, ou seja, 
de 40% na área basal. Através desse Último inventário, obteve 
se os incrementas dos DAP's dos troncos após um ciclo anual 
de crescimento. Foi selecionada a área basal como variável,de 
nominando-se incremento corrente anual da área basal (ICAb) ~ 
acréscimo percentual observado na área basal, no caso de 1991 
em relação a 1990. Agrupando a amostra por qualidade das co- 
pas, obteve-se um ICAb de 3,1% para o conjunto das árvores 
de copas exuberantes e normais, e de 0,5% para as de copas 
fracas. Projetando-se os dados de 1990, para o ano 2000, isto 
é, para um ciclo de 10 anos, verificou-se que a floresta nes 
te período não conseguiria restabelecer a sua área basal ori 
ginal nas classes de 40 e 50cm de DAP. Para se conseguir um 
c1clo de 10 anos, portanto, a redução da área basal deveria 
se restringir a 26%. Através de uma equação volumétrica, obte 
ve-se um volume de madeira de 110m3 /ha. Como no Manejo Natu-: 
ral mantém-se aproximadamente a distribuição relativa da área 
basal por classe de diâmetro, e considerando constante a alt~ 
ra das árvores1 a retirada de 26% da área basal a cada 10 
anos, correspondente a uma retirada na mesma percentagem ~e vol~ 
me de madeira, significa a obtenção de um incremento · médio 
anual de madeira de 2,86m3/ha. 
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7.3.5.2 - Produção àe palmito 

No talhão utilizado para as estimativas de incremento dases-_ 
pécies arbóreas, realizou-se a medição das palmiteiras somen 
te em maio de 1991. Foram consideradas plantas com estipe aci 
ma de 1,5m. Não obstante o relativamente grande número de pal 
miteiras (100 indivíduos) se comparando com as espécies arbÓ= 
reas (373 indivíduos), a área basal por elas ocupada represe~ 
ta somente 0,69% do total. 

O rendimento médio é de 0,705kg de palmito por cabeça, de 
acordo com os registros de produção da Florestal RH Ltda. Por 
tanto, um hectare de Mata Atlântica pode abrigar um palmital 
produzindo 35 quilos de palmito em média por ano, isto é, 
aproximadamente 50 cabeças por ha/ano de produção. 

7.3.5.3 - Produção de mel 

Em 1991/1992 obteve-se uma colheita de 6,7 toneladas, com uma 
produção média de 40 quilos por caixa. Por ter sido esta uma 
safra excepcional por razões climáticas, estima-se ser de 6 
toneladas o potencial anual de produção, em decorrência do 
aperfeiçoamento do manejo das abelhas e a construção de estr~ 
das para locais até agora inacessiveis para esta atividade, ·o 
que representa uma produção de 2,72kg/ha de Mata Atlintica. 

7.3.6 - Conclusões 

. Conclui-se que a Mata Atl~ntica de Encosta, sob Manejo Nat~ 
ral, apresenta potencial perene de incremento médio anual 
de 2,86m3 em ciclo exploratório de 10 anos. Deduzindo-se da 
área de 2.208ha da propriedade, topos de morro, áreas com 
mais de 45% de declive e o espaço ocupado por estradas e e~ 
taleiros, resulta uma área de 1.820ha para a produção de 
madeira. A 2,86mJ /ha ano, isto resulta em uma produção 
anual de 5.136m3• A um preço médio de US$ 68,76 das toras 
postas nos estaleiros da propriedade, obtém-se uma receita 
anual de US$ 103,00/ha de mata sob Manejo Natural . 

. Tendo a palmiteira um limite de altitude de 700m acima do 
nível do mar, a área de palmitais da propriedade se reduz a 
1.106ha. Considerando os palmitais plenamente formados, a 
propriedade pode gerar 38.976 quilogramas de palmito por 
ano, a um preço de US$ 3,51/quilograma do produto, posto fá 
brica de conservas, a receita obtida com o manejo da palmi 
teira situa-se em US$ 62,00 anuais/ha da propriedade como 
um todo. 
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A propriedade produz 6 toneladas de mel por ano e, 
2,72kg/ha. O produto final embalado para consumo, 
o preço de US$ 1,35/kg. A receita corresponde a 
anuais por hectare de mata. 

Esses dados preliminares, indicam que é possível um manejo 
conservacionista de uso múltiplo da mata tropical, como o 
Manejo Natural desenvolvido pela Florestal RH Ltda, na Mata 
Atlântica, que se caracteriza por normas ecológicas para as 
segurar a biodiversidade e o patrimônio genético do recurso 
natural. 
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7.4 - PROJETO DE MANEJO AMBIENTAL EM FLORESTA DE ARAUCARIA E REFLO 
RESTAMENTOS EM GENERAL CARNEIRO/PR. - 

7.4.1 - Descrição 

O projeto em questão está sendo executado em área florestal da 
empresa Indústrias Pedro N. Pizzatto S/A, localizada no munici , , --r 
pio de General Carneiro no Estado do Parana. A referida area e 
composta por 7.500 hectares, comprometidos com o projeto de 
manejo, tendo o mesmo sido implantado em 50% da área em ques 
tão. 

O projeto de manejo ambiental possui os seguintes principios: 

Atividade florestal integrando as funções econômica, social 
e ecológica da floresta; 

• Planejamento florestal convergente de forma dinâmica parti~ 
do da concepção da atividade, analisando o reflexo nos parâ 
metros ecológicos, sociais e técnicos e a consequente propo 
sição de um método racional e dinâmico objetivando a realiza 
ção da atividade • 

. Manutenção de florestas que poderio ser utilizadas para 
dução marginal (ervas, sementes, frutas, mel e outras), 
vendo complementar a atividade de utilização direta. 
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7.4.2 - Objetivos 

Aumento das áreas florestais através de reflorestamentos ho 
mogêneos e/ou heterogêneos com Araucaria angustifolia. em 
áreas degradadas ou enriquecimentos de outras áreas onde já 
existia um estágio inicial de regeneração natural com ames- , 
ma especie. 

Implantação de intensivo programa de reflorestamento com 
Pinus spp, com uma variação espacial e quebra de homogeneida 
de de pinus, através da associação com espécies nativas • 

• Combinação de sistemas nativos com programas intensivos de 
reflorestamento . 

. Produção integrada de espécies nativas unindo atividades ex 
tensivas como a exploração de erva-mate ( Ilex paraguariensis 
produzindo madeira e outros produtos com excelente aproveit~ 
mento da floresta . 

• Controle biológico de pragas florestais com recursos faunls 
ticos. 
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7.4.3 - Metodologia 

A execução do projeto de Manejo Ambiental possui duas 
distintas. As técnicas silviculturais e a educação 
dos envolvidos na execução propriamente dita. 

fases 
ambiental 

7.4.3.1 - Educação 

. Formação junto aos funcionários da empresa da consciência 
florestal e do Manejo Ambiental; 

• Reconhecimento dos funcionários que consideram e estimulam 
as diretrizes de proteção a fauna; 

. Controle rigido da caça irregular; 

• Conscientização dos proprietários vizinhos sobre a proteção 
dos animais e controle do fogo; 

Campanhas de educação ambiental nas escolas primárias visan 
do a conscientização das crianças e nas residências visando 
toda familia de funcionários e colonos vizinhos. 

7.4.3.2 - Técnicas silviculturais 

a) Araucaria angustifolia 

. Plantio de enriquecimento em sombreamento, sob a floresta 
explorada; 

. Plantio de 1.000 árvores por hectare, sem replantio, admi 
tindo perdas de até 300 árvores por hectare; 

O periodo de maturação do plantio de 50 anos é visto como 
viável economicamente, desde que possa ser efetuado a ex 
ploração de outras espécies como a imbuia, madeiras bran 
cas, erva-mate e outras; 

• O controle biológico tem permitido resguardar as limita 
ções naturais impostas sobre as perdas dos programas de 
adensamento e enriquecimento. 

b) Pinus spp 

• Plantio de 1.111 árvores por hectare; 

Manutenção do sub-bosque, efetuando a limpeza apenas nos 
locais de plantio; 

• Eliminação das árvores remanescentes, deixando no interi- 
or do reflorestamento um número de árvores nativas que 
represente de 1 a 5% da população plantada; 

• Eli·minação gradual do uso de fogo, reduzindo o ataque de 
pragas principalmente formigas; 
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• O aumento no custo do preparo do terreno é compensado pe 
la redução nos custos de replantio e combate às formigas; 

• A eliminação de operações tradiconais com o alinhamento e 
outras reduz o custo pennitindo a introdução de operações 
ambientais; 

A manutenção de espécies nativas tem efeito positivo so 
bre a fauna e a paisagem; 

• Expectativa de produção de 25m3/ha ano, em rotação de 25 
anos. 

( 
\ 

e) Florestas nativas 

. Distribuidas pela área reflorestada de forma descentrali 
zada; 

Avaliação constante do potencial de produção e definição 
do método de condução, considerando as possibilidades de 
regeneração natural, enriquecimento ou adensamento e plan 
tio de alta produção; 

. A expectativa de produção é de 5m3/ha.ano em rotação de 
50 a 70 anos. 
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d) Integração flora/fauna 

• Disseminação de sementes de Araucaria angustifolia pela 
gralha azul e outros roedores, avaliada em 1.200 mudas 
por hectare; 

• Disseminaç~o de sementes de erva-mate por pássaros. Em 
áreas de vegetação secundária, com limpeza parcial da me~ 
ma, estimou-se a germinação de aproximadamente 4.000 indi 
vÍduos por hectare em um período de 3 (três) anos, a par 
tir de árvores porta-sementes deixadas na área; 

Plantio de mudas de erva-mate onde a regeneração natural 
não foi suficiente; 

Aumento da população de animais, principalmente da gralha - ' - - azul com a proteçao a fauna e manutençao da diversidade 
florlstica. 

e) Abandono 

• Em áreas degradadas onde não é possível a recuperação a 
través de reflorestamento, por ser muito oneroso, adota 
se o abandono, que consiste em abandonar a área, mantendo 
árvores matrizes nas imediações, que deverão produzir se 
mentes para o povoamento da área, as quais serão dissemi 
nadas por animais. Eventualmente efetuar-se-á limpezas e 
eliminação de espécies indesejáveis, visando favorecer o 
desenvolvimento de espécies de interesse. 
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f) Controle biológico 

Durante os primeiros 4 (quatro) anos houve superpopulação 
de lebres, causando danos aos adensamentos com araucaria. 
A caça não foi suficiente para controlar a população de 
lebres • 

• Em função da proteção a fauna, e o consequente aumento de 
inimigos naturais da lebre, tais como: Jaguatirica, ca 
chorro-do-mato e outros carnívoros, houve redução da pop~ 
lação àe lebres para niveis aceitáveis; 

• O ataque àe formiga aos plantios foi controlado, chegando 
ao nivel de perdas de 1% decorrente da existência de ini 
migos naturais tais como os pássaros. Em 1978 estas per 
das chegaram a até 50% dos plantios. 

g) Exploração dos reflorestamentos 

. Nos plantios com 2.500 árvores por hectare, realiza-se o 
primeiro desbaste aos 9 anosJ removendo 40% do número de 
árvores, aproximadamente 1.000 individuas; 

• Nos plantios com 1.111 árvores por hectare, realiza-se o 
primeiro desbaste aos 12 ou 13 anos, removendo de 30 ~ 
40% dos indivíduos seletivamente; 

. O arraste das toras é efetuado preponderantemente com 
tração animal. 
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h) Produção de sementes 

Produção de sementes de espécies nativas para uso próprio 
e comercializaçãoJ sementes fiscalizadas do tipo C; 

Produção de mudas a partir de sementes próprias, com cer 
tificado de produção da Secretaria da Agricultura do Esta 
do do Paraná, como mudas fiscalizadas categoria e. 
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i) Manejo de Bacias Hidrograficas 

Proteção de todas as nascentes e mananciais hidricos con 
forme legislação pertinente; 

. Construção de represas nos vales e banhados com área àe 
inundação variando entre 0,1 e 20 hectares, onde são colo 
cados peixes como: carpa húngara, carpa espelho, tilápia, 
cat fish, black bass e outros; 

. Estas represas funcionam estrategicamente na proteção e 
combat~ a incêndios, abastecimento de água, reservas de 
água para periodos de estiagem, proteção, alimentação, e 
hab~tat de animais, tais como: patos, marrecos, capivaras, 
socos e outros. 
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ANEXO I 

• RELAÇÃO DOS PAÍSES CONSIDERADOS, POR REGIÃO TROPICAL, 

NA QUESTÃO DE EVOLUÇÃO DA PRODUÇÃO DOS PRINCIPAIS PRO 

DUTOS DE MADEIRA TROPICAL 
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• África Tropical 

Burkina Faso 
Cabo Verde 
Chade 
Gambia 
Guiné Bissau 
Mali 
Mauritânia 
Niger 
Senegal 
Djibouti 
EtiÓpia 
Kenia 
Namibia 
Zambia 

Somália 
Sudão 
Uganda 
Benin 
Gana 
Guiné 
Costa do Marfim 
Libéria 
Nigéria 
Serra Leoa 
Togo 
Camarões 
Ruanda 
Zimbabwe 

Rep. Centro Afric. 
Congo 
Guiné Equatorial 
Gabão 
Zaire 
Angola 
Botswana 
Burundi 
Malawi 
Moçambique 
Tanzânia 
Madagascar 

India 
Sri Lanka 
Laos 
Brunei 
Malásia 
Singapura 

Guatemala 
Nicaraguá 
Rep. Dominicana 
Haiti 
Suriname 
Brasil 
Paraguai 

. Ásia Tropical 

Bangladesh 
Nepal 
Myanmar 
Tailândia 
Hong Kong 
Papua Nova Guiné 

Butão 
Paquistão 
Cambodia 
Vietnam 
Indonésia 
Filipinas 

. América Tropical 

Costa Rica 
Honduras 
Panamá 
Guiana Francesa 
Jamaica 
Trinidad Tobago 
Colômbia 
Peru 

El Salvador 
México 
Cuba 
Guiana 
Porto Rico 
Bolívia 
Equador 
Venezuela 
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