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LAUDO TtCNICO DE VISTORIA 

ELABORAÇÃ01)E LAUDO EM RESERVAS INDÍGENAS LOCALIZADAS 

EM ÁREAS DO ESTADO DE MATO GROSSO E RONDÔNIA, MAIS 
PRECISAMENTE NO SARARÉ, ALANTESU E MANAIRISU 

Cuiabá, 30 de setembro de 1987. 
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• SERVIÇO PUBLICO FEDERAL 

LAUDO T~CNICO DE VISTORIA 

I- OBJETIVO 

Diagnosticar os danos causados ~a explonaóio 

i~egal,a qu~ntidade . ...e o estado geral das árvores abatidas. Tâl 

avaliação foi solicitada pela FUNAI através do ofício nOOBl/GAB 

2gSUER para fins dé alienação dessa madeira, cuja receita re 

verterá a favor das eomunidades'indígenas. 

II- JUSTIFICATIVA 

De acordo com o Código Florestal- Lei nQ4771 

de 15/09/65 no seu parágrafo.'2Q ART. 3Q - As florestas que inte 

gramo Patrimônio In~ígena ficam sujeitas ao ·regime de preserva 

çâo perrnanent!3':pelo···so::efei to··-destà : lei. 
Todavia, a legislação não está sendo respei/ 

tada, sendo essas áreas objeto de constantes pilhacões que aos 

poucos vio a,1apidando o Patrimônio Indígena essencial a vida 

dos silvícolas. '. \ 

III- AVALIACÕES E RESULTADOS 

RESERVA IND1GENA DO.'SARARt 

Apesar de termos percorrido a pé aproximada/ 
mente 20 KM, acompanhados do Chefe do P.I., não foi possível 

localizar a madeira pois as informacõe,s :.da1<·. ADR/Vilhena ·,,:::_.'), 

foram suficientes. 

No retorno da cidade de Cacoal para Cuiabá 
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solicitamos novamente maiores informações sobre··a madeira.Mesmo 

assim, não foi possível a sua localização., 

RESERVA INDÍGENA DO GUAPOR~ - ALANTESU 

Conforme levantamento realizado pela 

Vilhena, foi constatado o seguinte volume de madei~a: 

- Mogno 1.422,977 M3 

.-.·_cerejeira 40-0,177"M3 

Total l.823,154"M3 

A área onde ocorreu o abate das árvores · / 

ADR 

fica aproximadamente a 4.000 metros da rodovia BR 174, cujan ve 

getação compreende cerraqo e floresta, na qual pudemos detectar 

\__ o seguinte: 

1- Somente foram abatidas as árvores de Mogno e Cerejeira, 

2- o estado geral 'das árvores abatidas é bom e em condições ·ae· 

serem aproveitadas, 

3- Encontrainos apenas abertura de algumas picadas, não existin ..... · 

do até a presente data qualquer esplanada ou carreadores, 

4- Além do não cumprimento da Legislação, não houve critério 

técnico para o abate das essências florestais, 

5- A topografia da área é acidentada, solo arenoso e hidrogra - 

fia apresenta nascentes e córregos. 

Recomendações: 

- Sendo a área em questão a~deptada com nascentes e córregos, a 
\ 

abEttura de estrada, carreadore~ e esplanadas necessário a reti- 

rada da madeira poderá provocar forte degradação da cobertura I 

!- 
vegetal, com secamento parcial ou total dos mananciais impres . 
êíndíveis à vida dos silvícolas. 
_,:Havendo alter ação na vegetação e mananciais, a Fauna tenderá ' 

a desaparecer. 

o processo de erosão será inevitável, pois o solo perderá a 

sua proteção. 

- A retirada da madeira a margem da BR 174 poderá propiciar e 

dar oportunidade para que pessoas invadam a área indígena, urna' • 
vez que a Funai não possui um corpo·de Vigilância pernanente na 

reserva. 
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Diante deste quadro, é necessário levar em 

consideração se receita com a venda da madeira será mais relê~ 

vante e significativa do que os efeitos danosos resultantes 1 

de exploração florestal desorientada . 
... , 

RESEVA IND1GENA DE MANAIR!SU 

Posui um área de aproximadamente 100.000ha 

.c~ja caracterítica da cobertura florestal é formada por 

·- .cerrado e Floresta. 

o· .. aó l.o .apresenta-se arenoso com a f Lo r amen+: 
~- to rochoso, topografia variando de plana a extremamente aci - 

dentada, com existência de córregos. 

Durante os nossos trabalhos fizemos aco~ 

.P~.la Chefe do P;l; Critina dos Santos Salvador Alves .que 

.indicou o local onde aconteceu a exploração florestal e o 

infrator responsável Sr. Cláudio Suckel. 

O infrator em presença das testemunhas as 

sumiu ter transportado da Reserva Indígena de Manairisu a 

quantidade de 66,00 m3 de mogno em toras, desmatado e suprimi 

. do 'a vegetaçãe·.:1 área de Presevação Permanente, conforme auto .. ,,· 
d~-infracão nQQ032584 e 0032585, e Termo de Embargo nQ0016003. 

De acordo com o Eng.- Florestal Roilson 

·Jorge Correa da Costa/ FUNAI, ~s ãrvores abatidas e esplana·1-- 

das apresetaram o seguinte volume: 

}ESPtCIE NQ DE ARVORES VOLUME . 
<tMogno 125 

Cerejeira 

Cédrihho 

190 

08 

316 , 8 3 S ·:·•m 3 
380,356 m3 

TOTAL 

18,060 

.715,254 

mJ 
m3 

Nas ãreas onde odorreu a exploração flo - 

restal constatamos e avaliamos o seguinte:· 

.1- o material lenhoso. émiõtimas·'.êóndições de r se r r apr-ove Lt.ado , 

mas não houve qualquer cd.tério técnico na exploração, 

2- Foi realizado abate de ãrvores em terreno com declividade 
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acima de 450, que poderá causar erosão e arrastamento do solo 

lela enxurrada~ assoriando os c6rregos exi~tente, 

3-:.':.Em alguns trechos da área, a abertura da estrada e espla - 
' n~das junto ao córrego, com a retirada da vege~ação, os bar - 

r~ncos serão desbarrancados, .desgregados e transportados para 

o córrego causando assoriamento e alteração no vQlume de suas 

águas. ~ois, de modo algum foi r$peitado a faixa marginal de 

no mínimo 30 (tfinta) metros, · 

4-Com a supressão da vegetação, a Fauna tende a desparecer 

pois o seu-habitat ·roi alterado. 

Recomendacões: 

- Apesar dos estragos causados ~a á~ea, somos favorável que 

o·material seja aproveitado-já que a sua retirada não acarre 

tará em mais prejuízos a Reserva Indígena.·· 

~. ·- A madeira a ser vendida através de concorrência deverá esti 

pular o preço mínimo por M3, depois de uma pesquisa de merca 

do. 

- Consultar o IBDF para o. cumprimento das medidas legais. 

- ·oesgnar técnico da área florestal para acompanhar e 
fiscalizar a retirada da madeira. 

Devido a problemas alheios ao nosso tra~ 

balho,não pudemos cumprir os nossos objetivos em Cacoal-RO 

devido a problemas internos da FUNAI. 

IV- SUGESTdES 

Sugerimos a FUNA! a adoção de algumas 
medidas: 

1- Criação de um Corpo de Vigilância para assegurar e fiscali ""':., 

zar as Reservas Indígenas. 

2- Se há interesse em util±z.ar o r ecur-so florestal em benefí 

cio do índio, e necessário que tais objetivos devam seguir 

um Plano Integrado Flora/Fauna, estudando individualmente ca 
da espécie e as comunidades. 
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.3- Tais Planos devem assegurar rendimentos constantes, sem .. . . . . 
comprometer a vida das epécies e o futuro das mesmas. 

1 

·4-,Firmar Convênio com o IBDF na área Técnica Florestal a fim de 

: ·. miaimizar os pxob Leme,s da área florestal. 

Cuiabá, 30 de Sembro de 1987 

Eng. Florestal/IBDF 

(_. JOS~ OLAVO DE OLIVEIRA- Eng. Flórestal/IBDF 

COSTA- Eng. Florestal/FUNAI 

1 '---- 
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