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RESUMO 

Apresenta-se a análise de alguns fatores de produção e co-
mercialização da indústria madeireira no município de Manaus, em 
1981 e 1983, e uma análise global das serrarias do estado do Ama-
zonas em 1981. Foram observados vários itens que compõem o funcio-
namento e a produção das serrarias do estado e da indústria madei-
reira da capital. Os dados foram coletados através de questioná-
rio e entrevista pessoal, sendo que os tópicos abordados foram os 
seguintes: principais espécies consumidas; rendimento médio da ma-
téria-prima; transportes; fonte de matéria-prima; local de compra 
das toras; métodos e política de obtenção da madeira; problemas 
apontados na produção; mão-de-obra utilizada nas serrarias; prin-
cipais produtos das serrarias; preços e exportação da indústria 
madeireira. Este trabalho foi centrado nas firmas localizadas em 
Manaus, porque estas representam 49% das serrarias e 67% das fá-
bricas de lâminas e compensado do estado e também por ser o prin-
cipal centro consumidor e distribuidor da produção florestal ama-
zonense. As principais alterações verificadas na indústria madei-
reira no município de Manaus de 1981 para 1983 foram as seguin--: 
tes: uma das espécies mais consumida em 19 81, a "Ucuúba" (Virola 
surinamensis) sofreu uma redução de 84,7% de seu consumo; o pre-
ço médio em tora por m3 das espécies mais utilizadas em 1981 foi 
de Cr$ 2.737, ao passo que em 1983 foi de Cr$ 7.738, cujo aumento 
foi de 182,7%, e o número de empregados na produção diminuiu, em 
média, 16% em cada tipo de serraria. 

X 



1 INTRODUÇÃO 

A necessidade de madeira tropical no mundo tem aumentado ano 
a ano, sendo que as reservas naturais, principalmente da região 
Asiática, vem diminuindo em ritmo acelerado (ALENCAR1; MAGALHÃES19 
e SETÚBAL FILHO27). A floresta amazônica assume grande importância 
neste contexto, com possibilidades de aumentar a sua participação 
no mercado interno e na exportação para países consumidores da Eu 
ropa e América do Norte. 

Esta região, com 280 milhões de hectares de floresta densa 
tropical úmida, corresponde a 30% da reserva mundial e atualmente 
contribui com apenas 3% para o mercado consumidor internacional de 
madeira tropical e com 10% para o mercado interno brasileiro18. 

Esta baixa contribuição tem sido atribuida, principalmente, 
ã grande mistura de espécies, ou seja, com muitas espécies por uni 
dade de área, sem uma nítida predominância de uma ou alguma delas 
quanto a densidade e a baixa percentagem de espécies utilizadas 
(ALENCAR1; BRAGA2; HIGUCHI et al.11 ; MAGALHÃES19; SETÚBAL FILHO27; 
SOARES29 e SOBRAL FILHO30). 

Para uma maior participação da região no mercado é necessá-
rio aumentar o conhecimento do potencial madeireiro disponível e 
saber como este vem sendo utilizado. Para que essa necessidade se-
ja suprida é preciso que haja um planejamento na exploração, indus 
trialização e comercialização da madeira, que viabilize sua utili-
zação . 

A grandiosidade do mundo físico amazonense, a escassez de 
conhecimento sobre a região, a falta de recursos financeiros e a 
oscilação entre abertura e fechamento de firmas, são fatores que 
têm dificultado a obtenção de registros sistemáticos de dados esta 
tísticos referentes ã indústria madeireira. 

Um primeiro passo, importante na fase atual, seria o de ob-
ter maior conhecimento sobre como tem atuado o setor madeireiro na 
região, quais têm sido as suas dificuldades e que benefícios têm 
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trazido. Para a obtenção deste conhecimento foi executado o presen 
te estudo, que pretende mostrar a situação nos anos de 1981 el983. 

A indústria madeireira, denominação utilizada para serra -
rias e fábricas de lâminas e compensado, neste estudo específico , 
servirá de base para esta pesquisa que abrange o município de Ma-
naus e o estado do Amazonas. 

1.1 JUSTIFICATIVA 

Na realidade, pouca importância tem sido dada ã divulgação 
acadêmica/científica da atividade da indústria madeireira do esta-
do do Amazonas. Entretanto, a partir de 1979, a indústria amazonen 
se começou a despertar interesse da comunidade científica e já 
existem alguns trabalhos com referências sobre o Amazonas, como 
por exemplo: SAMANEZ25 e PEIXOTO & IWAKIRI22. 

Visando a um conhecimento mais detalhado, a nível de esta -
do, importante segmento do setor florestal,, tomou-se a iniciativa 
de realizar uma avaliação geral sobre o comportamento da indústria 
madeireira da região, com relação a matéria-prima utilizada, produ 
ção, mão-de-obra empregada e comercialização dos produtos. 

Os dados apresentados neste trabalho poderão contribuir pa-
ra o planejamento do setor madeireiro regional, servindo como subsl 
dio básico aos principais orgãos em atividade nesse setor. 

1.2 OBJETIVOS 

a) Avaliar a situação da indústria madeireira do município 
de Manaus (1981 e 1983) , com relação a matéria-prima ut_i 
lizada, produção, mão-de-obra empregada e comercializa -
ção dos produtos. 

b) Análise global da situação das serrarias do estado do Ar.s 
zonas (1981). 



2 DESCRIÇÃO GERAL DA ÁREA DE ESTUDO 

0 estado do Amazonas tem uma área de 1.558.987 km2, que cor 
responde a 18,4% do território nacional9. Está situado no extremo 
norte do País, fazendo limite com os estados do Acre, Rondônia, Ma 
to Grosso e Goiás e com o território de Roraima, além de uma exten 
sa fronteira de 3.600 km com a Venezuela, Colombia e Peru. Devido 
a vasta extensão territorial, a densidade demográfica do estado do 
Amazonas é uma das mais baixas da região norte, pois sua população 
não atinge 1 habitante por quilômetro quadrado. Em complemento, a 
população urbana compreende 60% dos habitantes do estado, sendo 
que somente o município de Manaus é habitado por mais de 1/3 da po 
pulação estadual9. 

Cerca de 61% da superfície estadual fica abaixo de 100 me-
tros de altitude, 32% entre 100 e 200 metros e 7% acima de 200 me 
tros7. 

A capital é Manaus, com uma população em torno de 950.000ha 
bitantes, está situada ã margem esquerda do rio Negro, a cerca de 
20 km de sua junção com o rio Solimões8. A área do município é de 
14.337 km2, e as coordenadas geográficas aproximadas da régião 
são: 3°8' de latitude S e 60°1' de longitude WGr. e altitude média 
de 21 metros7. 

A partir de Manaus, através da confluência do rio Negro com 
o rio Solimões, tanto para oeste quanto para noroeste e sudeste, o 
esqueleto geral da rede hidrográfica do rio Amazonas, apresenta a£ 
pecto notadamente centrípeto, convergindo de todos esses quadrantes 
para o pequeno fragmento de tabuleiro onde a cidade foi implanta -
da7. 

A rede de drenagem é comandada pelo rio Amazonas que, junta 
mente com os principais afluentes, mantêm cursos francamente nave-
gáveis até os limites do estado. 



04 

2.1 CLIMA 

Cortado pelo Equador em sua porção setentrional, o estado 
do Amazonas possui clima quente e chuvoso do tipo Af de Köppen. Ex 
plica-se a presença deste tipo de clima pelo fato de a região onde 
ele ocorre ser dominada durante todo o ano pelas calmas equatori -
ais da massa Equatorial Continental, causadora das chuvas de con-
vecção abundantes e freqüentes durante todo o ano. Nota-se no en -
tanto que embora não haja estação seca verdadeira, as maiores pre 
cipitações ocorrem no verão e outono, e as menores no inverno e 
primavera, sendo janeiro o mês mais chuvoso. A umidade relativa é 
superior a 85%, mesmo na época mais seca. A característica essen -
ciai do regime térmico do clima Af ë a pequena variação da tempera 
tura, inferior a 2o C, em função da situação equatorial, apesar da 
continentalidade cuja influência nesta latitude é praticamente nu 
la. Esta variação da temperatura está mais em função do regime plu 
viométrico que das estações do ano, correspondendo a máxima em ge 
ral, aos meses de setembro, outubro e novembro, no final do perío-
do seco. As variações diurnas da temperatura são muito mais signi-
ficativas; variando entre 8,4°C e 10,1°C 5. 

Quanto â temperatura, toda a região se encontra dentro do 
grupo A da classificação climática de Köppen, isto é, quente com 
amplitude anual muito baixa, não sendo inferior a 18°C a temperatu 
ra do mês mais frio7. A temperatura média anual eleva-se a cerca 
de 26 °C e o total anual das precipitações pluviométricas em Manaus 
variou desde o mínimo de 1.355 mm em 191Í, até o máximo de 2.839 mm 
em 1968 3. 

2.2 TIPOS DE VEGETAÇÃO E SOLO 

A floresta amazonense que reveste todo o território esta -
dual, diferencia-se em dois tipos: o baixo platô arenítico, local-
mente denominado floresta de terra firme por estar fora do alcance 
das maiores cheias, recobre, com sua vasta superfície tabular, gran 
de parte do estado (aproximadamente 90%) (FIGURA 1). Nele ò rio 
Amazonas e afluentes abriram grandes calhas, que preencheram par -
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FIGURA 1 - FORMAÇÕES FLORESTAIS DO ESTADO DO AMAZONAS 

74° WGr 56' 

10 °S 

Floresta de várzea e igapó 
Floresta semi-úmida 

['•'•*•'•*•] Projetos agropecuários 
f I Floresta de terra firme 
FONTE: PANDOLFO20 

Equador 
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cialmente com suas aluviões, dando origem ã segunda unidade morfo-
lógica, a planície aluvial ou floresta de várzea (aproximadamente 
2% do total). Os 8% restantes são tipos de vegetações adicionais , 
que contribuem para a diversidade biológica da área, tais como: ma 
ta de cipó; campinas altas; mata seca de transição; mangue; mata 
de igapõ; cerrado; campos de terra firme e campos de várzea7. A 
floresta de várzea contribui, aproximadamente, com 80% da matéria-
prima explorada no estado do Amazonas25. 

Todas estas formações vegetais não recobrem as áreas unifor 
memente, incluindo em seu interior manchas dispersas de outros ti-
pos e as suas áreas de transição ou de contato. As manchas menores, 
dispersas, geralmente têm formas irregulares e são dificilmente lo 
calizãveis em mapas; assim sendo, a floresta de terra firme, co -
brindo amplas extensões, pode incluir todos os outros tipos de ve-
getações mencionados2. 

A floresta de várzea é composta por solos de grande fertili 
dade, por se enriquecerem naturalmente com os sedimentos carrega -
dos pelas águas. Ocupam uma extensão global avaliada estimativamen 
te em 10 milhões de hectares20. A várzea do rio Amazonas alcança 
uma largura de até 100 km e representa um sistema complexo de inú-
meras ilhas, diques marginais, lagos, furos, paranás, etc. que'va 
riam permanentemente em relação ã sua forma e ao seu tamanho em de 
pendência do nível da água21*. 

A floresta de terra firme apresenta trechos livres de inun-
dações. São solos de origem mais antiga, na sua maior parte são de 
formação terciária e, em menor extensão, provenientes da decompos_i 
ção das rochas formadoras dos escudos cristalinos que balizam, .ao 
norte e ao sul, a planície sedimentar. Excetuando-se as terras ro 
xas e os Podzóis Eutróficos, que ocupam áreas restritas. Os solos 
de terra firme são, em geral, químicamente pobres e de elevada aci 
dez, exibindo coloides minerais de baixa atividade e uma camada su 
perficial de humo, que é rapidamente destruída quando se remove a 
cobertura florestal que os protege e conserva2 0. 



3 REVISÃO DA LITERATURA 

3.1 QUANTIDADE E DISTRIBUIÇÃO DAS SERRARIAS 

KNOWLES16 constatou que em 1952 existiam 89 serrarias ope-
rando na Amazônia e 7 anos depois aumentaram para 189, voltando a 
cair em 1962 para 129 serrarias. 

Segundo BRUCE5 das 194 serrarias existentes na região, em 
1965, somente 75 continuavam operando normalmente em 19 73. Logo 
neste período de 8 anos, 119 serrarias deixaram de exercer suas 
funções e 212 novas serrarias entraram em atividades. Isto demons-
tra a alta oscilação de abertura e fechamento de serrarias na Ama-
zônia. 

De acordo com PEIXOTO & IWAKIRI22 as serrarias amazonenses 
que funcionaram com regularidade nos anos de 1982 e 1983, ou seja, 
que produziram sem interrupções de grandes períodos, representam 
um número de 46 a 48 serrarias respectivamente. 

SAMANEZ25 afirma que a concentração de serrarias no baixo 
Amazonas, principalmente Santarém e Manaus, é .possibilitada devido 
a existência de infraestrutura adequada. 

3.2 PORTE DAS SERRARIAS 

IBDF13 classificou as serrarias amazônicas conforme a pro-
dução anual, ou seja, pequeno porte a serraria com uma produção 
efetiva de até 5.000 m3/ano, serraria de médio porte com uma pro-
dução efetiva oscilando entre 5.001 a 10.000 m3/ano e serraria de 
grande porte aquela que apresenta uma produção efetiva superior a 
10.000 m3/ano. 

De acordo com BRUCE6, em 19 76, 36% das serrarias amazônicas 
serravam ao máximo 10 m3/dia, 87 serravam até 50 m3/dia e somente 
3% serravam mais de 100 m3 de toras por dia. 
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VANTOMME32 classifica as serrarias pelo número de emprega-
dos : 

- serrarias pequenas.: 31 a 50 empregados; 
- serrarias médias: 51 a 100 empregados; 
- serrarias grandes: mais de 100 empregados. 

3.3 TRANSPORTE DAS TORAS 

TAKETA31, afirma que o arraste das toras, até as margens 
dos rios, é feito de duas maneiras: 

a) tração animal - arraste longitudinal das toras pela ex-
tremidade; 

b) arraste lateral das toras sobre varas, que funcionam co-
mo trilhos. 

PANDOLFO21 diz que o transporte das toras, até bem pouco 
tempo, se encontrava quase que totalmente na dependência das vias 
fluviais, através de "jangadas"*, impulsionadas por rebocadores. 
Com a abertura de estradas, ligando a Amazônia a outras regiões, 
o transporte por via rodoviária, passou também a ser utilizado, 
sendo que em menor escala. 

Segundo IBDF13 a rede fluvial também exerce uma função im-
portante no transporte da madeira serrada proveniente das serrarias 
espalhadas às margens dos rios, para os vários centros consumido-
res da região. 

3.4 CUSTO DE EXPLORAÇÃO E COMERCIALIZAÇÃO DE TORAS 

Segundo IBDF13 a extração de toras no estado do Amazonas é 
um tanto diferente de outras regiões do país. A estrutura é do ti-

* Jangadas: sao compostas, em média, por 1.500 toras, amarradas entre 
si com argolas de ferro e cabo de aço; sao sustentadas por toras de madeira le-
ve.. e impulsionadas por pequenos rebocadores. Tem uma velocidade média equiva-
lente a dos rios, aproximadamente 7 km/hora e servem para o transporte de maté-
ria-prima desde onde é construída até as indústrias madeireiras. 
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po piramidal, onde os trabalhadores que cortam as árvores na flo-
resta, chamados "cablocos", geralmente trocam as árvores por bens. 
de consumo de primeira necessidade, como feijão e açúcar. Estas 
árvores são depois vendidas para as serrarias, por outras pessoas, 
denominadas comerciantes. 

KNOWLES16 cita que os métodos primitivos empregados na der-
rubada e remoção das toras, em condições variáveis de terreno, re-
sultam igualmente em custos variáveis, e que não é vantagem divi-
dir esses cursos em operações individuais, tais como: derrubada, 
preparação de roliços, abertura de trilhos para a extração manual, 
etc, haja visto que os fornecedores recebem pagamento por m3 de ma-
deira colocada na margem do rio ou ao longo da estrada. 

Segundo IBDF13 os preços da matéria-prima são fixados pelos 
próprios extratores com base nos custos da exploração, a um nível 
que o mercado possa suportar. Normalmente estes preços são estabe-
lecidos para toda a safra, não sofrendo oscilações, ao contrário 
dos preços dos produtos madeireiros que tendem a ser sempre cres-
centes com mudanças de até 8 vezes durante o ano. 

3.5 ÁREAS FORNECEDORAS DE TORAS 

VANTOMME32 diz que no estado do Amazonas as madeiras de ter-
ra firme são provenientes, principalmente, dos desmatamentos fei-
tos para o aproveitamento agrícola e para implantação de pastagens. 
Neste caso o custo de exploração é reduzido devido ao aproveita-
mento das árvores abatidas para a implantação dos projetos agro-
pecuários. 

A madeira de várzea é oriunda principalmente das várzeas 
ligadas aos rios Solimões, Purús, Juruá, Madeira, Tefé, Japurá e 
Coari, a distância destas localidades variam de 200 a 2.000 km 
até Manaus (FIGURA 2). 

A matéria-prima consumida no município de Manaus é na sua 
maior parte oriunda do interior do estado, como: Coari, Tefé, Ma-
nacapuru, Benjamim Constant e Boca do Acre. 
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FIGURA 2 - AREA ONDE É EXTRAÍDA A MAIOR PARTE DA MATÉRIA-PRIMA 

10üs 

Equador 

HI Area onde é extraída a matéria-prima, fonte:BRUCE1 
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3-6 COMERCIALIZAÇÃO E MERCADO DOS PRODUTOS FLORESTAIS 

O mercado dos produtos florestais pode ser analisado sobre 
o aspecto nacional (interno) e internacional (externo). 

A Amazônia brasileira representa mais de 20% do total de 
florestas tropicais do mundo e seu potencial madeireiro chega a 
32% das reservas de madeiras conhecidas. Apesar disso, a área em 
questão, contribui com apenas 10% da produção industrial de madei-
ra no Brasil e é responsável por apenas 3% do comércio mundial de 
madeira tropical4. 

Afirmativa do IBDF1k ê de que a procura dos produtos madei-
reiros é maior do que a oferta. Mas, que as indústrias ainda traba 
lham com capacidade ociosa, principalmente no verão, devido ao ba:L 
xo volume das águas das bacias fluviais, dificultando com isto a 
circulação das "jangadas". 

Segundo SUDAM5 o consumo brasileiro de "serrados e painéis" 
cresceu a partir de 1965 atingindo 142 m3 por 1.000 habitantes no 
ano de 1979. Nível este 42% mais alto do que o verificado em 1965. 
Aproximadamente 92% do consumo nacional aparente em 1970, corres -
pondia a madeira serrada. 

SUDAM5 cita que em 1970, o Brasil exportou 0,2% de toras, 
3,8% de madeira serrada, 10% de laminados e 1,3% de compensados, es 
sas exportações referem-se ao total mundial exportado. 

IBDF13 diz que a indústria de processamento, particularmen-
te no Amazonas, está operando sem um planejamento com base na dis 
ponibilidade de espécies fornecidas pelos inventários florestais 
da região. Isso vem dificultando o planejamento de comercialização 
(isto é, a combinação do potencial de mercado com a disponibilida-
de da matéria-prima). Este sistema "ad hoc" de entrega de toras às 
serrarias, não favorece a introdução sistemática de espécies menos 
conhecidas. 
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Segundo IBDF13 as serrarias só estocara madeira serrada para 
fins de secagem. As serrarias tentam vender os produtos tão rápido 
quanto são produzidos, devido a escassez de capital. Um maior tempo de es-
tocagem permitiria o transporte de maior volume em função da queda 
de massa. Conclui que aproximadamente 90% dos produtos madeireiros 
e derivados são produzidos sob encomenda. 

IBDF13 diz que as vendas são feitas por representantes e 
agentes, exceto quando realizadas diretamente pela equipe da indús 
tria. E que normalmente, o comprador é o responsável pelo frete. 
Alguma previsão de venda é realizada com base nas vendas dos anos 
anteriores. 

3.7 RENDIMENTO PERCENTUAL DA MATÉRIA-PRIMA POR ESPÉCIE 

Segundo PEIXOTO & IWAKIRI22 o rendimento da matéria-prima 
(toras) em produto acabado (madeira serrada, lâminas e compensa -
do) varia muito de uma espécie para outra, dadas as inerentes 
distinções de características e também conforme o tipo de produto 
acabado. No cálculo do rendimento em serrarias, considerou-se co 
mo produto acabado as pranchas, vigas, pernamancas, tábuas, ripas, 
ripões e outras madeiras serradas com maior grau de beneficiamen-
to. 

De acordo com PEIXOTO & IWAKIRI22, o rendimento da maté -
ria-prima (tora) é dado pela fórmula: 

M R = X 100 
T 

onde : 
R = rendimento percentual 
M = volume de madeira serrada, em m3 

T = volume de toras, em m3 

3.8 MEDIDAS E MEDIÇÕES 

Unidades de medidas, sistemas de medição, tolerância de se 
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cagem e de serragem, etc, precisam estar claramente estabelecidos 
e cumpridos no interesse do vendedor e comprador. 

A mistura da medida inglesa para a espessura com a métrica 
decimal para largura, comprimento e volume ë a prática mais comum 
nas serrarias e nas vendas aos atacadistas no mercado doméstico. 
No mercado local e na venda ao varejo, vende-se madeira serrada 
por metro quadrado, metro linear, dúzia de peças, palmos, peças , 
lote, etc4. 

A indústria madeireira entrevistada utiliza o método Fran-
con para o cálculo do volume de tora. 0 método usual de medir a to 
ra é fazendo a medida da circunferência com casca no meio da tora, 
deduzir a espessura da casca e 1er o volume na tabela Francon. 

A medição através da tabela Francon, segundo PEIXOTO & IWA-
KIRI2 2, fornece aproximadamente 21,5% menos que o volume real do 
cilindro. 

São quatro os métodos mais comuns de deduzir a casca em vez 
de medir a espessura desta: 

1 - circunferência da tora com casca menos 5 cm. 
2 - circunferência da tora com casca menos 10 cm. 
3 - circunferência da tora com casca menos 14 cm. 
4 - circunferência da tora com casca menos 10%. 

A medida mais utilizada no estado do Amazonas é a que sub-
trai 5 cm da circunferência da tora com casca, sendo que esta cir-
cunferência é medida na parte mais fina da tora. 



4 MATERIAIS E MÉTODOS 

4.1 MATERIAIS 

O material utilizado no presente trabalho foram informações 
referentes ã produção e comercialização em serrarias do estado do 
Amazonas em 1981, as quais foram coletadas diretamente nas firmas, 
durante os meses de maio, junho e julho de 1982 e informações para 
o ano de 1983 do município de Manaus, coletados em outubro de 1984. 
Foram obtidas através de entrevistas pessoais com os proprietários 
ou responsáveis, cujo material foi um questionário padronizado 
(anexo 1) que aborda alguns aspectos referentes aos seguintes tôpi 
cos : 

- consumo de matéria-prima; 
- métodos e política de obtenção da madeira; 
- origem da matéria-prima e transporte; 
- preços; 
- produto final; 
- mão-de-obra; 
- problemas apontados na produção. 

4.2 MÉTODOS 

4.2.1 Trabalhos preliminares para a coleta de dados 

Para se conhecer o número e a localização da indústria ma 
deireira, foi feita uma listagem, em 1981, dos nomes e endereços 
das empresas cadastradas junto a delegacia regional do IBDF/AM e 
por esta se baseou a entrevista. 

As firmas visitadas foram escolhidas aleatoriamente da li¡3 
tagem do IBDF. A intensidade de amostragem foi feita de acordo a 
cobrir o maior número possível de serrarias e fábricas de lâminas 
e compensado, dado a previsível negativa por parte de alguns pro 
prietários em responder o questionário. 
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Com os dados disponíveis para a análise, fez-se a extrati-
ficação das serrarias por porte baseado na classificação do IBDF. 

As empresas, dentro desta classificação, foram assim defi-
nidas : 

- pequeno porte - com produção efetiva de até 5.000 m3 de 
madeira serrada por ano; 

- médio porte - com produção efetiva de 5.001 a 10.000 m3 

de madeira serrada por ano; 
- grande porte - com produção efetiva acima de 10.000 m3 de 
madeira serrada por ano. 

4.2.2 Coletas de dados 

Os dados utilizados na presente pesquisa foram coletados 
pelo autor e obtidos através de entrevista pessoal e são proveni-
entes de 4 fontes: 

a) dados coletados nas serrarias do estado do Amazonas, in-
cluindo sua capital, referentes ao ano de 19 81; 

b) dados coletados nas fábricas de lâminas e compensado ;do 
município de Manaus, referentes aos anos de 19 81 e 19 83; 

c) dados coletados nas serrarias do município de Manaus; 
referentes ao ano de 19 83; 

d) informações complementares que foram coletadas junto aos 
seguintes órgãos: 
- Delegacia regional do IBDF/AM, onde foram consultados 

arquivos e fichários a fim de se obter informações so-
bre o número de serrarias e fábricas de lâminas e com-
pensado, principais espécies exportadas, produtos, vo-
lume correspondente e destino, referente ao ano de 1981. 

- Banco do Brasil - CACEX/AM, foi realizado um levanta-
mento para avaliar a participação das serrarias e das 
fábricas de lâminas e compensado na exportação, abran-
gendo as principais espécies exportadas, produtos, vo-
lume correspondente e destino, referente ao ano de 
1983. 
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A obtenção dos dados para este trabalho foi feita de uma 
forma conjugada, ou seja, aplicando-se questionários e entrevistas, 
visando maior eficiência da pesquisa. A utilização deste método de 
ve-se aos seguintes fatos: 

0 método de pesquisa utilizado através do questionário, se 
gundo WOOD33 é de que a "informação obtida pelo pesquisador limita-se às 
respostas escritas e a questões pré-determiñadas. Numa entrevista 
- como o entrevistador e a pessoa entrevistada estão presentes no 
momento em que as perguntas são apresentadas e respondidas - exis-
te a oportunidade para maior flexibilidade para a obtenção de in-
formações" . 

Também afirma SELLTY zt ali26 que "... as entrevistas podem 
ser usadas com quase todos os segmentos da população"; (...)" os 
levantamentos realizados por entrevistas pessoais têm outra vanta-
gem com relação aos realizados por questionários enviados pelo cor 
reio: geralmente atingem uma amostra muito melhor da população ge-
ral. Muitas pessoas estão dispostas a cooperar, e podem fazê-lo, 
num estudo em que apenas precisam falar". 

Para o levantamento dos dados no presente trabalho foi uti-
lizado um questionário padrão o qual foi preenchido durante as en 
trevistas. Utilizou-se as mesmas questões para todos os entrevista 
dos e as entrevistas foram todas pessoais o que assegurou a fide -
dignidade de seus dados. 

Em trabalhos disponíveis e relacionados com o estudo da in 
düstria madeireira na Amazônia, tais como BRUCE6, PEIXOTO & IWAKI-
RI22, QUEIROZ23 e SAMANEZ25, utilizou-se também o mesmo procedimen 
to de pesquisa aqui descrito. 

. Dados referentes a 1981: 
Das 122 serrarias registradas no IBDF/AM em 1981, 51 encon-

travam-se desativadas. Portanto, 71 serrarias no estado estavam em 
funcionamento, sendo que destas, 38 foram entrevistadas (FIGURA 
3a). Das 6 fábricas de lâminas e compensado em operação no municí-
pio de Manaus, 5 foram entrevistadas. 
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FIGURA 3a - Amostragem realizada na pesquisa 1981 (base - serrarias 
em funcionamento no estado) 

A FIGURA 3a mostra um quadro resumo do trabalho de campo. Em 
1981, do total de 71 serrarias em funcionamento no estado do Amazo 
nas, 38 foram entrevistadas, 15 negaram entrevista e 18 deliberada 
mente não foram incluidas na amostragem. 

No município de Manaus, entrevistou-se 34,3% das serrarias 
em funcionamento (FIGURA 3b). 

. Dados referentes a 1983: 

Foram entrevistadas 12 serrarias e 5 fábricas no município 
de Manaus. Estas firmas foram as mesmas visitadas em 1981 e respon 
deram ao mesmo questionário, acrescido de pequenas alterações na 
formulação das perguntas, porém a estrutura básica do questionário 
permaneceu a mesma. As entrevistas foram, também, pessoais com o 
proprietário ou responsáveis. A apresentação da segunda versão do 
questionário é apresentada em anexo (2). 



FIGURA 3b - Amostragem realizada na pesquisa 1981 (base - serrarias registradas 110 IBDF/AM) 



5 RESULTADOS E DISCUSSÕES 

5.1 ANÁLISE DA PRODUÇÃO DAS SERRARIAS NO MUNICÍPIO DE MANAUS 
(1981 e 1983) 

Este trabalho foi centrado nas firmas localizadas em Manaus 
porque estas representavam em 1981, 49% das serrarias e 67% das fá 
bricas de lâminas e compensado do estado e também por ser o princi 
pai centro consumidor e distribuidor da produção florestal amazo -
nense. 

5.1.1 Principais espécies consumidas pelas serrarias em Manaus 

As TABELAS 1 e 2 mostram as espécies consumidas pelas serra 
rias de Manaus nos anos de 1981 e 1983. Pode-se observar que exis-
tem mais de 30 espécies diferentes. 

No ano de 1981 as espécies mais consumidas foram a jacareúba, 
a ucuúba e o louro inhamui, representando 63,4% do consumo total. 

Em 1983 as espécies mais consumidas foram a jacareúba, o 
louro inhamui e a copaiba, representando 64,5% do consumo total. 

Como pode ser observado, o consumo (m3) da ucuúba foi redu-
zido em 84,7% de 1981 para 1983, sendo que em 1981 este volume re 
presentava 21,95% do consumo total e em 1983 passou a representar 
somente 4,37%. Isto possivelmente pode ser atribuido a dois fato -
res : 

1 - Redução na disponibilidade da espécie nas áreas explora 
das. 

2 - Degradação da madeira no local de exploração devido ao 
maior tempo de exposição das toras âs intempéries, cau-
sado pelo atraso do aumento dos níveis dos rios e igara 
pés, impossibilitando seu transporte para as serrarias. 



TABELA 1 - CONSUMO DE TORAS (m3) POR ESPÉCIE PELAS SERRARIAS DO MUNICÍPIO DE MANAUS-1981 

P o r t e 
Espécies Grande Médio Pequeno Total 

Volume % 

Espécies 

Volume O. 
"o Volume % Volume % 

Total 

Volume % 

Jacareüba 15.618,0 20,18 21.799,0 35,36 2.100,0 19,81 39.517,0 26,40 
Ucuúba 17.558,0 22,68 15.285,0 24,79 - - 32.843,0 21,94 
Louro iiiharnuí 13.560,0 17,52 8.658,0 14,04 350,0 3,30 22.568,0 15,08 
Copaiba 6.847,0 8,85 4.530,0 7,35 - - 11.377,0 7,60 
Muiratinga 7.674,0 9,91 934,0 1,52 - - 8.608,0 5,75 
Louro preto 2.250,0 2,91 2.633,0 4,28 350,0 3,30 5.233,0 3,50 
Caucho vermelho 3.915,0 5,06 1.200,0 1,95 - - 5.115,0 3,41 
Cedro 4.158,0 5,37 118,0 0,19 - - 4.276,0 2,85 
Macacarecúia 2.526,0 3,26 480,0 0,78 - - 3.006,0 2,01 
Louro faia - - 1.800,0 2,92 1.100,0 10,37 2.900,0 1,94 
Sucupira preta 2.005,0 2,59 - - 755,0 7,12 2.760,0 1,84 
Louro amarelo - - 1.600,0 2,60 550,0 5,19 2.150,0 1,44 
Andiroba 158,0 0,20 1.394,0 2,26 - - 1.552,0 1,04 
Angelim pedra - - - - 1.465,0 13,84 1.465,0 0,98 
Louro gamela - - - - 1.030,0 9,72 1.030,0 0,69 
Assacú 298,0 0,39 550,0 0,89 - - 848,0 0,57 
Angelim rajado - - - - 825,0 7,78 825,0 0,55 
Faveira - - - - 550,0 5,19 550,0 0,37 
Sucupira vermelha - - - - 385,0 3,63 385,0 0,26 
Arapari - - - - 350,0 3,30 350,0 0,23 
Sumaúma 280,0 0,36 - - - - 280,0 0,19 
Sucupira amarela - - - - 275,0 2,59 275,0 0,18 
Cachinguba 100,0 0,13 - - - - 100,0 0,07 
Caju! 54,0 0,06 - - - - 54,0 0,04 
Cupiúba - - - - 55,0 0,52 55,0 0,04 
Guariüba - - - - 55,0 0,52 55,0 • 0,04 
Itaúba - - - - 55,0 0,52 55,0 0,04 
Paricarana 56,0 0,07 - - - - 56,0 0,04 
Maçaranduba - - 14,0 0,02 - - 14,0 0,01 
Outras 343,0 0,46 655,0 1,05 350,0 3,30 1.348,0 0,90 

l 77.400,0 100,00 61.650,0 100,00 10.600,0 100,00 149.650,0 100,00 



TABELA 2 - CONSUMO DE TORAS (m3) POR ESPÉCIE PELAS SERRARIAS DO MUNICÍPIO DE MANAUS-1983 

P o r t e 
Espécies Grande Médio Pequeno Total 

Volume % 

Espécies 

Volume % Volume % Volume % 

Total 

Volume % 

Jacareüba 15.263,78 29,96 16.854,60 47,73 8.950,0 30,83 41.068,38 35,62 
Louro inhamuí 17.782,0 34,90 4.185,81 11,85 2.200,0 7,58 24.167,81 20,96 
Copaiba 4.621,54 9,07 2.378,08 6,73 2.136,0 7,36 9.135,62 7,92 
Macácarecúia 1.105,0 2,17 3.652,49 10,34 1.132,74 3,90 5.890,23 5,11 
Ucuúba 1.514,10 2,97 2.093,82 5,93 1.-433,0 4,94 5.040,92 4,37 
Assacú 2.167,0 4,25 909,20 2,57 1.100,0 3,79 4.176,20 3,62 
Caucho vermelho 3.763,0 7,39 413,50 .1,17 - - 4.176,50 3,62 
Louro preto 509,0 0,99 1.018,40 2,88 1.095,0 3,77 2.622,40 2,27 
Louro faia - - 1.013,80 2,87 1.377,53 4,75 2.391,33 2,07 
Louro amarelo - - 1.013,80 2,87 1.155,97 3,98 2.169,77 1,88 
Andiroba 1.114,10 2,19 192,37 0,54 570,0 1,96 1,876,47 1,63 
Muiratinga 100,0 0,20 712,20 2,02 500,0 1,72 1.312,20 1,14 
Angelim pedra 12,0 0,02 - - 1.268,35 4,37 1.280,25 1,11 
Louro gamela - - - - 1.105,97 3,81 1.105,97 0,96 
Sucupira preta 293,09 0,58 - - 612,39 2,11 905,48 0,79 
Cedro 714,18 1,40 63,29 0,18 . - 777,47 0,67 
Sumaúma 750,0 1,47 - - . - - 750,0 0,65 
Faveira - - - - 721,57 2,49 721,57 0,63 
Angelim rajado - - - - 655,97 2,26 655,97 0,57 
Macacaüba 171,04 0,34 7,28 0,02 400,0 1,38 578,32 0,50 
Sucupira amarela - - - 524,78 1,81 '524,78 0,46 
Sucupira vermelha - - - - 524,78 1,81 524,78 0,46 
Louro japura - - - - 500,0 1,72 500,0 0,43 
Araparí 100,0 0,20 - - 300,0 1,03 400,0 0,35 
Cachinguba 207,0 0,41 - - - - 207,0 0,18 
Louro imbauba 162,0 0,32 - - - 162,0 0,14 
Guariúba - - - - 131,19 0,45 131,19 ,0,11 
Itaúba 15,0 0,03 - - 65,60 0,23 80,60 0,07 
Cupiuba - - - - 65,60 0,23 65,60 0,06 
Cajuí 30,0 0,06 - - - - 30,0 0,03 
Paricarana 30,0 0,06 - - - - 30,0 0,03 
Seringa 30,0 0,06 - - - ' - 30,0 0,03 
Outras 495,77 0,96 801,46 2,30 502,0 1,72 1.799,23 1,56 

E 50.949,60 100,00 35.310,10 100,00 29.028,44 100,00 115.288,14 100,00 
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No que se refere ao consumo total das espécies, notou-se 
que houve também uma redução no volume consumido, esta foi de 
22,96%. 

Observou-se também nas TABELAS 1 e 2, que as espécies de ter 
ra firme (tais como Guariüba, Itaüba, Sucupira Vermelha, Cupiúba e 
Sucupira Amarela) foram mais consumidas pelas serrarias de pequeno 
porte, isto pode ser explicado devido que a maioria dessas serra -
rias estavam enquadradas dentro das áreas de projetos agropecuários. 

5.1.2 Rendimento médio da matéria-prima 

Na TABELA 3 são mostrados os rendimentos obtidos pelas ser-
rarias de Manaus e do estado. 

TABELA 3 - RENDIMENTO MÉDIO DA MATÉRIA-PRIMA 

ANO 1981 1983 

Serraria grande 54,5 55,0 
Média 54 ,0 55,0 

" pequena 50,0 51,0 

MÉDIA 52,8 53,7 

Obs.: valores numéricos em percentual. 

Estes dados assemelham-se aos valores obtidos por IWAKIRI15, 
para 20 espécies da região, com rendimento médio de 52,9%. 

Os dados coletados na presente pesquisa apresentaram rendi-
mento médio para todas as espécies consumidas pelas serrarias do 
estado em 1981, sendo que a média de rendimento verificado, foi de 
52,8%, e para as serrarias de Manaus em 1983, o rendimento foi de 
53,7%. 

Durante as entrevistas, foi possível verificar alguns fato-
res que influenciam no rendimento das espécies. 
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1 - Defeitos existentes nas toras, tais como: rachaduras , 
tortuosidade, bifurcação, nós, toras ôcas, defeitos es-
tes nem sempre observados pelo comprador porque as to-
ras, no recebimento, estão agrupadas em "jangadas" e 
parcialmente submersas; 

2 - Ataque de insetos e fungos - principalmente as madeiras 
consideradas brancas que são mais susceptíveis ao ata-
que de fungos e insetos, o que diminui seu rendimento. 
Este ataque é facilitado quando as toras ficam com par-
tes fora d'água e por longo tempo. 

Observou-se ainda na TABELA 3, que o rendimento médio da ma 
téria-prima das serrarias de pequeno porte foi inferior ao das mé-
dias e grandes serrarias, o que se pode atribuir, principalmente, 
aos seguintes fatores: 

- Menores condições financeiras, resultando em inferiorida-
de na concorrência para aquisição da matéria-prima de me 
lhor qualidade; 

- Aspectos técnicos, resultantes das condições gerais dos 
equipamentos e da menor qualificação da mão-de-obra. 

Com relação a matéria-prima utilizada pelas serrarias, exis 
tem alguns aspectos que devem ser levados em consideração, tais co 
mo : 

- As toras devem ter mais de 4 metros de comprimento e o 
diâmetro da parte mais fina deve ser superior a 4 0 cm, 
pois estas têem melhores condições de venda no mercado; 

- Deve haver uniformidade no diâmetro e na forma das toras, 
ou seja, toras retas e cilindricas para possibilitar melhor 
aproveitamento. Esta padronização resulta em maior efi -
ciência da serraria. 

5.1.3 Transportes 

Os meios de transporte da matéria-prima utilizados pelas 
serrarias de Manaus em 1981 e 1983 são mostrados na TABELA 4. 
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TABELA 4 - TRANSPORTE DAS TORAS ATÉ AS SERRARIAS DE MANAUS 
1981 e 1983 

ANO 1981 1983 
Tipo de transporte Jangada Caminhão Balsa Jangada Caminhão Balsa 
Serraria grande 

" média 
" pequena 

100,0 
80,0 
66,6 

20,0 
33,4 — 

98,0 
95,0 
33,4 

2,0 
66,6 

5,0 

Todas as serrarias 75,0 25,0 - 82,7 15,8 1,5 
Obs.: valores numéricos em percentual. 

O transporte da matéria-prima, utilizado pelas serrarias de 
grande porte em 1981 foi a "jangada" com 100%; em 1983 esta passou 
a representar 98% e o restante foi representado por caminhões. 

As serrarias médias que transportavam 80% de suas toras em 
"jangadas" e 20% em caminhões no ano de 1981, passaram a transpor-
tar 95% em "jangadas" e 5% em balsas no ano de 19'83. 

Quanto às serrarias de pequeno porte houve uma inversão dos 
percentuais de transporte do ano de 1981 para 1983: em 1981 66,6% 
da matéria-prima era transportada através de "jangadas" e 33,4% 
através de caminhões; em 1983 a "jangada" passou a ser utilizada 
em 33,4% e o caminhão em 66,6%. 

Este fato pode ser atribuido em parte pela maior concorrên-
cia por parte das serrarias de médio porte na aquisição de matéria 
-prima através de "jangada" e também pela menor concorrência com 
relação a aquisição através de caminhões. 

Como pode ser visto ainda na TABELA 4, o meio mais utiliza-
do para o transporte da matéria-prima pelas serrarias foi por via 
fluvial, (75% em 1981 e 84,2% em 1983). 

A utilização da "jangada" para a quase totalidade dos trans 
portes da matéria-prima, pode ser atribuída às condições geográfi-
cas da região, bem como a facilidade que a rede fluvial oferece pa 
ra o transporte com menor custo, o que não acontece com as estra -
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das (quase inexistentes) na região. 

0 transporte terrestre (caminhões) é feito na época da seca 
durante os meses de outubro a fevereiro e é o mais utilizado pelas 
pequenas serrarias, fato este que pode ser atribuído a utilização 
de madeira de terra firme localizadas em. suas próprias áreas de 
projetos agropecuários. 0 transporte fluvial é feito entre os me-
ses de março a setembro. 

Esta facilidade oferecida pela rede fluvial faz com que o 
meio de transporte, de carga ou de pessoas, entre os diversos muni 
cípios do Amazonas e estados vizinhos, seja feito através dos vá -
rios rios que compõem a bacia amazônica. 

5.1.4 Fontes da matéria-prima 

Com relação as fontes da matéria-prima utilizada nas serra-
rias de Manaus, observou-se que a maior parte dessa, é proveniente 
de "outras terras privadas" (TABELA 5), embora alguns tenham res -
pondido que desconhecem a origem. 

TABELA 5 - FONTES DA MATÉRIA-PRIMA UTILIZADA NAS SERRARIAS DE 
MANAUS (1981 e 1983) 

PONTE 
Terras 
próprias 

Outras 
terras 
privadas 

Terras 
devolutas 

Outras 
serrarias Nao sei 

Ano i 1981 1983 1981 1983 1981 1983 1981 1983 1981 1983 

berraria grande 
" média 
" pequena 

6,7 
8,0 
33,3 16,7 

57,5 
50,0 
56,7 

53,3 
86,7 
78,7 

37,5 
20,0 
10,0 

33,3 
10,0 
3,3 

20,0 
1,3 

5,0 
2,0 

6,7 
3,3 

Obs.: valores numéricos em percentual. 

Observando-se a TABELA 5, pode-se constatar que as serra -
rias de grande porte do ano de 1981 para 1983 apresentaram as se-
guintes modificações no que se refere a fonte da matéria-prima: 
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- 6,7% da matéria-prima em 1983, passou a ser oriunda de 
"terras próprias", o que não acontecia em 1981; 

- as outras duas fontes principais, "outras terras priva -
das" e "terras devolutas" apresentaram pequenas altera -
ções, tendo seus percentuais diminuídos de 57,5% para 
53,3% e de 37,3% para 33,3% respectivamente. 

Com relação as serrarias de médio porte observou-se que a ex 
ploração feita em "terra própria", que representava 8% da maté -
ria-prima em 1981, não consta em 1983. Em compensação, o índice de 
matéria-prima adquirida em "outras terras privadas" aumentou de 
50% para 86,7%, provocando uma conseqüente diminuição nos outros 
itens. 

As serrarias de pequeno porte foram as que mais exploraram 
suas terras. Mesmo assim, observou-se uma diminuição de 33,3% para 
16,7% na matéria-prima adquirida em "terras próprias", com conseqüen 
te aumento de 56,7% para 78,7% da matéria-prima adquirida em "ou -
tras terras privadas". 

Nos 3 tipos de serraria vê-se a predominância da aquisição 
da matéria-prima em "outras terras privadas", seguida por "terras 
devolutas". Este fato é comum, pois nem todas as firmas possuem 
terras próprias para explorá-las e as que possuem procuram tê-las 
como reservas para o futuro ou para casos de uma mudança na oferta 
de madeiras. 

Nos 3 tipos de serrarias existentes, as de pequeno porte foram 
as que mais utilizaram a matéria-prima proveniente de "terras pró-
prias", o que pode ser atribuido ao fato de que algumas dessas, es 
tão localizadas nas próprias terras onde desenvolvem atividades 
agropecuárias. 

Observando-se a TABELA 6 que se refere ao local de compra 
da matéria-prima, efetuada pelas serrarias de Manaus em 1981 e 
1983, constatou-se o seguinte: 

Em 1981, 50% da matéria-prima das serrarias grandes foram 
obtidas nas próprias serrarias e 50% adquiridas na "beira do rio". 
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Em 1983, 66,7% passou a ser comprada na "beira do rio" e 33,3% conti 
nuou sendo obtida nas próprias serrarias. 

Com relação as firmas de porte médio, observou-se que houve 
um aumento de 23% para 66,7% em matéria-prima "entregue nas ser-
rarias", e o desaparecimento de "outras serrarias" e de "na flores 
ta" como locais de aquisição das toras. 

Quanto as serrarias de pequeno porte observou-se que houve 
uma diminuição de 66,7% para 25% de matéria-prima adquirida "na 
floresta" o que pode ser devido a redução das reservas próprias, 
fazendo com que estas serrarias passassem a procurar outras opções 
de aquisição. Isto acarretou conseqüentemente aumento em outros lo 
cais de aquisição, como a "beira do rio", que passou a ser 33,3% e 
"outras serrarias" que passaram a representar 16,7% do volume to -
tal de toras adquiridas. 

TABELA 6 - LOCAL DE AQUISIÇÃO DAS TORAS 

IOCAL 
na floresta na beira do 

rio* 
entregue na 
serraria 

em outras 
serrarias 

Ano 1981 1983 1981 1983 1981 1983 1981 1983 

Serraria grande 
" média 
" pequena 

17,0 
66,7 25,0 

50,0 
40,0 

66,7 
33,3 
33,3 

50,0 
23,0 
33,3 

33,3 
66,7 
25,0 

20,0 
16,7 

Obs.: valores numéricos em percentual. 
(*) - Local onde é construída a "jangada". 

5.1.5 Custo médio da matéria-prima (Cr$/m3) 

A FIGURA 4 mostra a variação do preço de madeira nos anos 
de 1981 para 1983. 

As 21 principais espécies comercializadas (representando 
mais de 96% do consumo total), foram divididas em 4 grupos, toman-
do-se por base os preços referentes ao ano de 1981: 



28 

- Gru}X) 1 - de Cr$ 1.000 até Cr$ 1.925 }X)r m3 - 66,7% das espécies 

Gru}X) 2 - de Cr$ 1.926 até Cr$ 2.500 }X)r 
3 9,5% das espécies m 

Gru}X) 3 - de Cr$ 2.501 até Cr$ 5.000 }X)r m3 - 14,3% das espécies 

Gru}X) 4 - acima de Cr$ 5.000 por m
3 9,5% das espécies 

No grupo número 1 estão enquadradas 66,7% das espécies, cu

jo preço em 1981 era inferior ou igual a Cr$ 1.925 por m
3

, estas 

espécies representavam 77% do consumo total. 

FIGURA 4 - PREÇO ~DIO, POR M3 DE TORA, DAS PRINCIPAIS ESPÉCIES 

COMERCIALIZADAS PELAS SERRARIAS DE MANAUS 

1981 1983 

MEDIA MEDIA 

MOGNO 

CEDRO 

MAÇARANDUBA 

MACACAÚi !\ 

SUClJPi1-<A PRETA 

MULATEIRO 

LOURO IflHAMUí 

ANDIRÓBA 

CAUCHO VERMELHO 

I~UIRATlNGA 

UCUÚ BA 

JACAREÚBA 1.560 

COPA í8A 1525 

ASSACÚ 

SUI~AÚMA 

LOURO P, .E TO 

ARA PA RI 1.000 

MACACARl C'.J IA 

M" " UPÀ 

CEDR O 8RANCO 

LO UROS 

OUTROS 
, I I I I I I 

30.000 

I 
O 5 .000 10.500 O 5 .000 10000 15 .000 20.000 25.000 30.000 Cr.S 

De acôrdo com a FIGURA 4 o preço médio por m3 das espécies 

mais utilizadas em 1981 foi de Cr$ 2.737, ao passo que em 1983 foi 

de Cr$ 7.738 . O aumento verificado durante este período foi de 

182,7 %. 

Foram evidenciadas as seguintes razoes, nas entrevistas, co 

mo sendo as responsáveis pela alta do preço da matéria-prima: a aI 
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ta do preço do combustuvível, a escassez de matéria-prima nas pro-
ximidades, a concorrência de outras firmas e o baixo nível das 
águas dos igarapés e rios na época do transporte das toras. 

A indústria madeireira amazonense utilizou (em 1981 e 1983) 
um número reduzido de espécies de madeira (espécies bem conhecidas 
e bem aceitas no mercado). Isto fez com que a exploração madeirei-
ra tenha sido do tipo. seletiva, dificultando a exploração e o trans-
porte, conseqüentemente, alterando o custo da matéria-prima. 

5.1.6 Métodos e política de obtenção da matéria-prima 

Todas as firmas entrevistadas demonstraram interesse em 
adquirem uma quantidade maior de matéria-prima por safra. Entre-
tanto, existiram dificuldades para tal, especialmente para as fir-
mas de médio e pequeno porte. As principais dificuldades, aponta-
das nas entrevistas, foram: 

a) concorrência com as grandes firmas, que pagam um preço 
mais elevado, obtendo a matéria-prima com maior facili-
dade. Este preço líder - como é chamado o preço ofere-
cido pelas firmas grandes - obriga as pequenas e médias 
firmas a pagarem mais pela madeira e, consequentemente 
reduzirem sua quantidade volumétrica de compra; 

b) falta de capital de giro, é um problema que afeta a 
maioria das firmas, em virtude das dificuldades de obte-
rem financiamentos pelos altos custos de encargos finan-
ceiros; 

c) escassez da matéria-prima na área de exploração, devido 
a constante exploração das várzeas, fazendo com que au-
mente cada vez mais a distância â fonte da matéria-pri-
ma ; 
Em complemento ao exposto, existe a agravante da hetero-
geneidade da composição da floresta amazônica, pois exis-
tem várias espécies diferentes, o que reduz o volume por 
espécie por hectare; 
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SAMANEZ25 cita, conforme dados do IBDF*, que " ... o 
volume obtido e aproveitado, em matas de várzea, varia 
de 5 a 10 m3/ha. Embora a área da floresta de várzea re 
presente apenas 2,5% da área total da floresta, ela é 
responsável por mais de 65% de todas as exportações da 
Amazônia e 80% da matéria-prima utilizada no Pará e Ama-
zonas" ; 

d) problemas na extração e transporte, um prejuízo que ocor 
re freqüentemente para o extrator de madeira ê quando 
são derrubadas árvores, em local distante dos igarapés, 
se estes não atingirem o nível desejado nas cheias, as 
toras expostas ã intempérie, são atacadas por insetos e 
fungos, não podendo ser aproveitadas nas próximas safras. 

Desse modo, dos 4 fatores que dificultam a aquisição de ma 
téria-prima, 2 são econômicos e 2 são naturais. 

Quanto ao transporte, este é feito através de arraste ma -
nual que é o arraste lateral das toras sobre varas ou através de 
arraste com tração animal, feito por bovinos, eqüinos ou muarés , 
no sentido longitudinal das toras. 

0 transporte através de arraste é feito até os pequenos iga 
rapés. Daí com o auxílio de motores, a madeira é levada até os iga 
rapés maiores ou lagos, onde são feitas as "jangadas". Muitas to-
ras são perdidas durante esse transporte, acarretando prejuízos ao 
proprietário e riscos para a navegação. 

A grande maioria das firmas dão preferência por toras com 
diâmetro superior a 40 cm, sendo que a medida é feita na parte 
mais fina da mesma. 

Os comprimentos da tora são superiores a 2,70 m, sendo que 
o mais comum ê de 4,0 metros. 

- IBDF. 1975. "Amazonian Forestry - present situation and perspectives for 
its development". (Documento informativo do governo brasileiro apresenta-
do na "Conferência Técnica sobre Florestas Tropicais"). Rio de Janeiro. 
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5.1.7 Problemas enfrentados pelas eapresas na produção 

Foram varios os problemas encontrados na produção das serra 
rias. 

Nas entrevistas foram abordados alguns itens abrangendo os 
problemas que as firmas enfrentam com maior freqüência, relativos 
a produção, TABELA 7. 

Em 1981, o principal problema das serrarias de grande por -
te, apontado por 50% delas, foi a mão-de-obra instável e escassa, 
devido a oferta de trabalho em outros tipos de fábricas do Distri-
to Industrial da Zona Franca, trabalhos estes, que comparados com 
o das serrarias, são considerados mais leves. Destas empresas, 25% 
também apresentaram problemas com a mão-de-obra desqualificada, ou 
seja a falta de treinamentos adequados e com a qualidade da maté -
ria-prima, devido a defeitos existentes nas toras e ao ataque de 
insetos e fungos. 

No ano de 1983, 100% das serrarias grandes apontaram a fal-
ta de capital de giro como o principal problema na produção; em 
complemento 66,6% apontaram também a baixa qualidade da matéria -
prima, a instabilidade e a escassez da mão-de-obra bem como a não 
qualificação da mesma. 

Com relação as serrarias de médio-porte, observou-se 
que em 1983 a maior indicação de problemas foi com referência a 
"mão-de-obra instável e escassa" e ao "capital de giro" represen -
tando 66,6% das serrarias. Outro problema apontado em 1983 foi a 
"escassez de energia" com 33,3% das serrarias, o que não ocorria 
em 1981, o qual pode ser atribuído a problemas de manutenção do 
sistema gerador de energia de Manaus e ao próprio crescimento da 
população. 

Quanto as serrarias de pequeno porte, observou-se que elas 
sempre têm como um de seus principais problemas a falta de capital 
de giro. Em 1981, o índice apresentado foi de 66,6% permanecendo o 
mesmo em 1983. A mão-de-obra não qualificada foi outro problema 
apontado em 1981, por 66,6% das firmas entrevistadas. Outros pro -



TABELA 7 - PROBLEMAS ENFRENTADOS NA PRODUÇÃO PELAS SERRARIAS DE MANAUS EM 1981 E 1983 

TIPOS DE PRO 
RTiEMAS 

Mão-de-obra 
não qualifi 
cada 

Qualidade 
da 

matéria-
prima 

Demora na 
reposição 
de peças e 
equipamen-
tos 

Falta de 
capital de 
giro 

Mão-de-obra 
instável e 
escassa 

Escassez 
de 

Energia 
Equipamen-
tos obsole 
tos 

Nenhum 

Ano 1981 1983 1981 1983 1981 1983 1981 1983 1981 1983 1981 1983 1981 1983 1981 1983 
Serraria grande 

" média 
" pequena 

25,0 
20,0 
66,6 

66,6 25,0 
20,0 
33,3 

66,6 
33,3 
33,3 

20,0 
16,6 66,6 

100,0 
66,6 
66,6 

50,0 
20,0 

66,6 
66,6 
33,3 

- 33,3 
16,6 

— 

16,6 
20,0 33,3 

Todas 33,3 16,6 25,0 25,0 8,3 8,3 16,6 75,0 25,0 50,0 - 16,6 - 8,3 8,3 8,3 

Obs.: valores numéricos em percentual, com base no número total e por porte de serrarias entrevistadas. 

to ro 



33 

blemas apontados pelas serrarias pequenas, em 1983, foram: a "mão-
de-obra instável e escassa" (33,3%), a "escassez de energia" 
(16,6%), "equipamentos obsoletos" (16,6%) e "demora na reposição 
de peças e equipamentos" (16,6%) , problemas estes não apontados em 
1981. 

Pode-se observar ainda que em 1981, os problemas relativos 
a mão-de-obra (não qualificada ou instável e escassa) eram os mais 
freqüentes. Já em 1983, apesar de persistirem os mesmos problemas, 
a falta de capital de giro, apareceu como o principal deles. Este 
fato pode ser atribuido à crise econômica que o país atravessa e 
que afeta todos os setores ligados a economia. 

5.1.8 Mão-de-obra utilizada nas serrarias 

0 número ótimo de empregados na produção e no escritório 
das serrarias é um fator relevante no funcionamento e desempenho 
das mesmas. 

A redução do número de empregados na produção de todas as 
serrarias em 1983 (TABELA 8) deve-se provavelmente a contenções de 
despesas por falta de capital de giro, problema já apontado na TA-
BELA 7. 

Os empregados da produção realizam um trabalho braçal consi 
derado pesado. Nesta ocupação já não existe mão-de-obra excedente, 
em função da oferta de trabalho no setor industrial (outros tipos 
de fábricas da zona franca), que oferecem um serviço mais leve. Ejs 
te fato determina a rotatividade dos empregados na produção das 
serrarias. Isto, entretanto, não ocorre com os funcionários do es-
critório, onde notou-se que a mão-de-obra foi mais estável, 

Analisando-se a TABELA 8, observou-se que o número de empre-
gados na produção teve uma queda de aproximadamente 16% nos 3 ti 
pos de serrarias, o que não foi observado para os funcionários da 
área administrativa. 
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TABELA 8 - NÚMERO MÉDIO DE EMPREGADOS UTILIZADOS NAS SERRARIAS EM 
MANAUS (1981 E 1983) 

ANO 1981 1983 
N9 de empregados Na produção No escritório Na produção No escritório 

Serraria grande 93 25 78 25 
" média 55 13 49 10 
" pequena 36 3 30 4 

MÉDIA GERAL 62 14 52 13 

Observou-se também que as firmas de médio porte têm, em mé -
dia, 35 a 45% de empregados a menos do que as firmas grandes e 
35 a 40% a mais que as de pequeno porte. 

Entre 85 a 90% dos empregados das serrarias (.1981 e 1983) 
recebiam de 1 a 2 salários mínimos e 10 a 15% ganhavam de 2 a 3 sa 
lãrios-mínimos. 

Na época final do período das chuvas, as serrarias têm seu 
estoque de toras aumentado e com isto aceleram o trabalho de desdo 
bro da madeira. Nesta época, entre os meses de julho a setembro, 
algumas das firmas grandes contratam mais empregados para o setor 
de produção (uma média de 8 funcionários por firma) em função do 
acúmulo de serviço. Estes empregados trabalham apenas 4 meses apro 
ximadamente, não fazendo parte do quadro de funcionários efetivos 
das empresas. 

Na contratação de empregados as empresas procuram pessoas 
que já tenham experiência no setor. Quando isto não é possível as 
firmas oferecem um treinamento para as principais funções (serra -
dor, afiador e bitoleiro). Este treinamento tem a duração média de 
2 dias ou até que o funcionário novo tenha adquirido prática na 
função. 

Todas as serrarias entrevistadas afirmaram que trabalham . 
12 meses ao ano. Quanto ao tempo por semana, geralmente as serra -
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rias cumprem 48 horas de trabalho. Estas horas são distribuidas da 
seguinte maneira: 

- 50% das serrarias visitadas trabalham 8 h/dia em 6 dias 
da semana ; 

- 44% trabalham 9,6 h/dia, durante 5 dias da semana; e 
- 6% das firmas funcionam 9 h/dia em 5 dias da semana com 
mais 3 horas na manhã de sábado. 

PEIXOTO & IWAKIRI22 em sua pesquisa referente aos anos de 
1982 e 1983 encontraram um número médio de 78 e 72 empregados res-
pectivamente, ou- seja diminuiu em 7,7%. Estes números são aproxima 
dos aos encontrados no presente trabalho. 

5.1.9 Principais produtos das serrarias e sua colocação no merca 
do 

As serrarias compram a matéria-prima em toras e estas são 
serradas e transformadas em diversos produtos de fácil colocação 
no mercado consumidor, tais como: tábuas, pernamancas (caibros), 
ripas, ripões, etc. 

Praticamente tudo o que é produzido nas serrarias tem colo-
cação garantida no mercado local, nacional ou internacional. 

Constatou-se que tanto em 1981 como em 1983, de 75 a 80% da 
produção de madeira serrada em Manaus foi consumida no próprio es-
tado (mercado local), e de 20 a 25% foi exportada para o mercado 
nacional e internacional. Os maiores consumidores no mercado nacio 
nal foram: Rio de Janeiro, São Paulo, Espirito Santo, Minas Gerais, 
Distrito Federal, Rio Grande do Sul e Paraná, è no mercado interna 
cional: Estados Unidos, Venezuela, Israel, Reino Unido e Alemanha 
Ocidental. 

A produção do ano de 1983 foi comercializada das seguintes 
formas: venda por atacado (41,7%); para construção civil (34,2%); 
para usuários privados (.13,8%); para varejistas (9,5%) e para mar-
cenarias (0,8%) . 
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A TABELA 9 mostra os principais produtos das serrarias de 
Manaus e a percentagem de firmas que os fabricam. 

Em média 77% das serrarias entrevistadas em 1981 produziam 
tábuas, pernamancas, ripas e ripões. No ano de 1983 estes mesmos 
produtos foram fabricados, em média, por 79,5% das serrarias sendo 
que a tábua foi o produto mais freqüentemente produzido nos dois anos. 

As pranchas e pranchões, por serem produtos destinados qua-
se que integralmente às marcenarias locais e para exportação, fo-
ram produzidas por um número menor de serrarias. 

Outros tipos de produtos fabricados pelas serrarias de Ma -
naus foram: batentes, lambris, rodapés, aduélas, cimalhas, marcos 
e tabiques. Em geral, menos de 50% das serrarias produziam estes 
tipos de madeiras beneficiadas, por serem normalmente fabricadas 
sob encomenda. 

0 baixo aproveitamento da matéria-prima obtido pelas serra-
rias da região é atribuido,em parte,ao reduzido número de serra ~ 
rias que utilizam integralmente a madeira, visando o máximo apro -
veitamento da tora. 

Outros produtos fabricados embora com menor freqüência nas 
serrarias foram: portas, janelas, caixas para embalagem, paletes e 
estrados, sendo que alguns destes produtos requerem mão-de-obra 
mais especializada, por envolverem trabalhos de montagem, e em al-
guns casos até de acabamento. 

5.2 SITUAÇÃO GERAL DAS FÁBRICAS DE LÂMINAS E COMPENSADO DO MUNI 
CÍPIO DE MANAUS (1981 E 1983) 

Existiam em 1981 e 1983 no município de Manaus, 6 fábricas 
de lâminas é compensado. 

Dentre estas firmas 5 foram entrevistadas, o que representa 
mais de 83% do total e destas 60% possuíam serrarias com as quais 
fazem um trabalho integrado. Na laminação e produção de compensa-



TABELA 9 - PRINCIPAIS PRODUTOS FABRICADOS PELAS SERRARIAS E 
PERCENTUAL DE FIRMAS QUE OS PRODUZEM 

% de serrarias 
1981 1983 

Madeira serrada Tábua 83 92 
Pernamanca (caibro)* 75 92 
Ripa 75 67 
Ripão 75 67 
Prancha 25 42 
Pranchão 17 17 

Madeira beneficiada Batente (soleira)* 42 17 
Lambril 42 42 
Rodapé 42 42 
Muela 33 50 
Cimalha (meia cana) * 33 50 
Marco 33 50 
Tabique 33 50 
Tábua' escamada 33 33 
Tábua macheada 33 33 
Taco 25 25 
Viga 25 17 
Cabo de vassoura 17 25 
Friso 8 8 
Verdugo 8 8 

Outros produtos Porta 25 25 
Janela 17 17 
Caixa para embalagem 8 17 
Paletes 8 17 
Estrado - 8 

(*) - Terminologia utilizada em outras regiões do Brasil. 
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dos o aproveitamento médio foi em torno de 48%, sendo que os "ro-
los-restan'tes" foram aproveitados pelas serrarias, para posterior 
produção de "compensado-sarrafeado". 

A fonte, o transporte da matéria-prima e os métodos e polí-
tica de obtenção utilizados, por estas empresas, foram praticamen-
te idênticos aqueles utilizados pelas serrarias. A principal fonte 
de matéria-prima foi a "terra privada" (70%) e o principal trans -
porte foi a "jangada" (99%). Quanto aos métodos e política de obten-
ção de madeira, os principais problemas apontados foram semelhan -
tes ao das serrarias,ou seja, falta de capital de giro, concorrên-
cia com outras firmas e escassez de matéria-prima nas proximidades. 

Os problemas enfrentados na produção por 6 0% destas empre -
sas foram basicamente os mesmos apontados pelas serrarias,sendo es 
tes: a baixa qualidade da matéria-prima, a falta de capital de gi-
ro e a mão-de-obra (instável , escassa e desqualificada). Outro 
problema apontado por 20% das fábricas entrevistadas em 1983 e que 
difere das serrarias foi a falta de dados bibliográficos, pois 
existia a necessidade de maiores informações sobre outras espécies 
desconhecidas. Outra dificuldade foi a falta de dados relativos ao 
custo de exploração e transporte da madeira de terra-firme, para 
que possa ser avaliada a sua viabilidade econômica. 

Uma das principais diferenças encontradas em relação ãs ser 
rarias foi no tocante ao número médio de empregados que atingiu 
545 na produção e 70 no escritório. Estes números representaram 
aproximadamente 6 vezes mais que o número médio de empregados, na 
produção, absorvidos pelas serrarias de grande porte e 3 vezes 
mais o número de funcionários de escritório. No total, o número de 
empregados em 5 fábricas representaram aproximadamente 4 vezes 
mais que o número de empregados das 12 serrarias entrevistadas no 
município de Manaus, em 1983. Quanto ao período médio de operação 
das fábricas este foi de 18 horas por dia, durante 6 dias da sema-
na . 

Com relação as espécies mais utilizadas pelas fábricas de 
lâminas e compensado em 1981 (TABELA 10) , observou-se que eram 3 as 
espécies mais consumidas, representando 84,8% de consumo total: 
ucuúba (.38,0%), copaiba (27,5%) e muiratinga (.19,3%). 
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TABELA 10 - ESPÉCIES CONSUMIDAS PELAS FÃBRICAS DE LÂMINAS E COM 
PENSADO (1981 E 1983) 

1981 1983 
ESPÉCIE 

Volume (m3) % Volume (m3) O, "6 

Ucuúba 76.000,0 . 38,0 20.393,0 14,4 
Copaiba 55.000,0 27,5 22.356,1 15,8 
Muiratinga 38.500,0 19,3 29.544,5 20,9 
Caucho vermelho 19.500,0 9,7 11.495,8 8,2 
Jacareúba 6.000,0 3,0 9.504,5 6,7 
Sumaúma 3.000,0 1,5 25.999,7 18,4 
Outras * 2.000,0 1,0 21.932,4 15,6 

Total 200.000,0 100,0 141.226,0 100,0 

(*) - Outras espécies (castanha de macaco, assacú, cedro, macacarecúia, ama 
pá, barriguda, paricarana, mogno, etc) . 

Em 1983 o que observou-se foi: 
- a ucuúba teve uma redução de 73,2% em seu consumo, passan 
do a representar 14,4% do consumo total; 

- a copaiba teve seu consumo reduzido em 59,5%, caindo sua 
representatividade para 15,8%; 

- e a muiratinga, embora tenha sofrido uma redução de 23,3% 
de seu consumo, aumentou sua representatividade, em rela-
ção ao consumo total, passando a 20,9%; 

- outras espécies passaram a ser mais consumidas; foi o ca-
so da sumaúma que, em 1981 representava 1,5% do consumo 
total e que em 1983 passou a representar 18,4%, o que po-
de representar uma importante promoção desta espécie no 
mercado. 

As "outras" são espécies que em 1981 tinham sua representa-
tividade abaixo de 1% , entretanto em 1983 passaram a representar 
15,6% do total consumido. 

As 3 espécies mais consumidas pelas fábricas não foram as 
mesmas mais consumidas pelas serrarias. Enquanto em 1981 estas e£ 
pécies representavam 84,8% do consumo total das fábricas, para as 
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serrarias elas representavam 35,3%. No ano de 1983 o consumo des-
tas espécies pelas serrarias sofreu uma redução maior passando a 
representar 13,4% do total e para as fábricas este consumo foi re 
duzido para 51,1%. 

Com relação ao consumo total, que foi em 1981 de 200.000 m3 

em 1983 passou para 141.226 m3, representando uma redução de 
29,4%. Também foi verificado uma redução no consumo total das ser-
rarias, o que pode ter sido provocado pela retração do mercado cau 
sado pela crise econômica. 

0 aproveitamento médio da matéria-prima obtido pelas fábri-
cas de lâminas e compensado foi de 47% em 1981 e 49% em 1983, sen-
do estes percentuais pouco inferiores aos apresentados pelas serra 
rias (1981 e 1983) e pouco superiores ao apresentado por PEIXOTO & 
IWAKIRI2 2 em 1982, para laminado e compensado, que foi de 44,0%. 

Quanto a colocação no mercado dos produtos fabricados em 
1983, esta colocação difere das serrarias. Enquanto que de 75% a 
80% dos produtos das serrarias destinaram-se ao mercado local, as 
fábricas destinaram apenas 14,4% em lâminas e 9,4% em compensado 
para este mercado. No mercado nacional as fábricas colocaram 62,6% 
de lâminas e 66,0% de compensado e no mercado internacional 22,9% 
de lâminas e 24,6% de compensado. 

A venda dos produtos das fábricas no ano de 1983 foi feita 
por atacado (82,0%) e para a construção civil (18,0%). 

5.3 ANÁLISE GLOBAL DAS SERRARIAS DO ESTADO DO AMAZONAS-1981 

Como já foi descrito na metodologia, 122 serrarias existiam 
no estado do Amazonas, (FIGURA 5). Destas, 38 foram entrevistadas, 
representando 53,5% do total das 71 em funcionamento (FIGURA 3a, 
página 17). 

A análise dos dados pertinentes ao estado mostra, como era 
de se esperar, que as características de funcionamento das serra -
rias do estado foram semelhantes as características das localiza -
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FIGURA 5 - DISTRIBUIÇÃO E LOCALIZAÇÃO DAS SERRARIAS NO ESTADO DO 
AMAZONAS 
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das em Manaus, ou seja, as mesmas espécies foram consumidas e foi 
utilizado o mesmo método de compra e transporte da matéria-prima. 

Quanto aos problemas que estas firmas enfrentaram além dos 
verificados em Manaus, existiram outros, com relação a infraestrutu-
ra.básica, como rede elétrica pública , instalações portuárias e 
principalmente maior distância dos principais centros consumidores. 

A fim de padronizar os dados e compará-los com os obtidos 
por outros pesquisadores em anos diferentes, calculou-se a média 
aritmética sobre o consumo total das serrarias (grandes, médias e 
pequenas). Esta padronização serviu para enriquecer o assunto e ca 
racterizar melhor a produção da indústria madeireira do estado. 

Constatou-se que o consumo médio de madeira em toras por 
serraria em 1981 foi de 5.928 m3/ano*, perfazendo um total estima-
do de 420.888 m3/ano, consumidas no estado do Amazonas, que equiva 
le a 222.228,86 m3 de madeira serrada, considerando o aproveitamen 
to médio de 52,8%. 

Para estimar a produção do estado em 1983, comparou-se os 
dados relativos ao consumo tótal das 12 serrarias localizadas em 
Manaus durante os dois anos (1981 e 1983) e verificou-se que houve 
uma redução de 22,96% no volume consumido em toras. Assumindo que 
todas as firmas do estado tenham sofrido esta redução e sabendo 
que o aproveitamento médio, em 1983, foi de 53,7%, pode-se estimar 
que a produção do estado neste ano foi de 174.123,39 m3. 

Comparando-se os dados referentes a produção de madeira ser 
rada no estado do Amazonas em 1981 com os dados apresentados por 
SAMANEZ25 referentes a 1978, observou-se que houve uma redução de 
55%, uma vez que a produção em 1978 foi de 494.000 m3 e comparando 
1978 a 1983 a redução foi de 64,8%. 

PEIXOTO & IWAKIRI2 2 estimaram que em 1982 a produção de ma 
deira serrada atingiu 155.238 m3, o que representa uma redução de 
30,1% com relação a 1981. 

( * ) - Consumo médio das 38 serrarias entrevistadas no estado (1981) . 
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A seguir serão feitas considerações para situar a produção 
de madeira serrada no estado do Amazonas em confronto com as de ou 
tros dois estados brasileiros. 

O estado do Pará é o que mais se destaca no comércio nacio-
nal de madeiras amazônicas. Segundo SAMANEZ25 "a participação do 
Pará é da ordem de 75%". Este mesmo autor afirma que a produção de 
madeira serrada do Pará atingia 2.680.400 m3 em 1978 com 510 ser-
rarias em funcionamento, sendo que o aproveitamento médio da maté-
ria-prima para serrarias girava em torno de 60% » QUEIROZ23 consta-
tou que a produção das serrarias paraenses está em torno de 
2.500.000 m3 por ano, com aproveitamento médio da matéria-prima gi 
rando em tôrno de 50%. 

0 estado do Paraná, que é um dos estados sulinos do Brasil 
com vasta tradição florestal, apresentou na década passada (1970 a 
1980) uma produção média de 2.400.000 m3/ano de madeira serrada 
com um total médio aproximado de 2.200 serrarias. O aproveitamento 
médio da matéria-prima obtido pelas serrarias paranaenses foi em 
tôrno de 50% *. 

A produção de madeira serrada do estado do Amazonas, quando 
comparada ao estado do Pará (1981), representou menos de 10% de 
produção desse estado. 

A atual realidade florestal exige que a pesquisa seja enca-
rada como um investimento imprescindível para que se faça efetiva 
a contribuição do setor florestal ã economia brasileira. 

Alguns estudos vêm sendo desenvolvidos pelo Instituto Nacio 
nal de Pesquisas da Amazônia (INPA): Através do Departamento de 
Silvicultura Tropical (DST), o qual vem desenvolvendo pesquisas pa 
ra identificar o melhor sistema de manejo sustentado da floresta 
tropical úmida, baseado no uso múltiplo da floresta, e do Centro 
de Pesquisa de Produtos Florestais (CPPF), na caracterização e es-
tudo tecnológico das espécies florestais da região, visando melho-
rar as técnicas produtivas e promover novas espécies para o merca-
do . 

(*) - Anuários estatísticos do Instituto Brasileiro de Desenvolvimento Flores-
tal, IBDF/PR (1970 a 1980). 
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Segundo FUPEF10 estudos realizados em 50 especies amazôni -
cas, constatou-se que 54% delas foram consideradas madeira pesada, 
32% de peso médio e 12% são madeiras leves. A madeira pesada é ge 
raímente industrializada e orientada para a obtenção de produtos 
finais que necessitam de pouco processamento, secagem e acabamento, 
sendo as formas de emprego categorizadas como de utilidade geral e 
estrutural. As espécies medianamente pesadas, seu uso encontra-se 
relacionado ao emprego em movelaria, marcenaria, obtenção de esqua 
drias, devido principalmente ao aspecto decorativo. As espécies 
consideradas leves, portanto mais susceptíveis a agentes biodegra-
dantes, tem sua utilização indicada para interiores, excetuando-se 
as categorias de uso estrutural e decorativo. 

O setor madeireiro é um dos que apresenta melhores possibi-
lidades para a dinamização da economia amazônica, desde que exista 
um sistema racional de aproveitamento desses recursos. 

A maior parte da exploração madeireira no estado ainda é 
feita nas matas de várzea. Tratando-se de solos periodicamente ala 
gáveis, as várzeas facilitam a extração e o transporte da maioria 
das espécies madeireiras utilizáveis. As espécies de mata de terra 
firme ainda são pouco exploradas e sua principal dificuldade é o 
transporte. 

Existem alguns fatores, abaixo descriminados, que precisam 
ser superados para que o setor madeireiro do estado do Amazonas te 
nha condições de evoluir e fortalecer-se: 

- o uso de técnicas rudimentares na extração; 
- a descapitalização da floresta em espécies de valor econô 
mico, em função da ausência.de reposição dessas espécies; 
e 

- a obsolescência do equipamento utilizado. 

As serrarias consideradas financeiramente fortes, estocaram 
uma certa quantidade de toras, na época das cheias, suficiente pa 
ra manter uma produção anual contínua. Já as serrarias considera -
das financeiramente fracas não tiveram previlégio de fazer o mes -
mo, tendo como principal conseqüência a irregularidade na produção 
de madeira serrada ou até mesmo seu fechamento temporário ou defi-
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nitivo. 

5.4 EXPORTAÇÃO DA INDÚSTRIA MADEIREIRA C1981 E 1983) 

Para se fazer uma avaliação da exportação madeireira do es-
tado do Amazonas durante os anos de 1981 e 1983 foram consultadas 
duas fontes: a delegacia do IBDF/AM para os dados referentes a 
1981 e CACEX/AM para os dados de 1983. Estes dados são mostrados 
na TABELA 11. 

TABELA 11 - EXPORTAÇÃO DA INDÚSTRIA MADEIREIRA (1931 E 1983) 

GRAU DE BENEFICIAMENTO MADEIRA SERRADA MADEIRA COMPENSADA MADEIRA LAMINADA 
ANO 1981 1983 . 1981 1983 1981 1983 

Mercado nacional 20 11 45 77,5 37 56,7 
" internacional 3 8,7 48 12 1 35,7 

• ' —i 
Obs.: valores numéricos em percentual. 
Fonte: 1981 - Delegacia do IBDF/AM 

1983 - CACEX/AM 

A exportação de madeira serrada no mercado nacional repre -
sentava em 1981, 20% da produção total e houve uma redução para 
11% em 1983. Por outro lado.a exportação para o mercado internado 
nal teve um aumento na representatividade, passando de 3% para 
8,7%, o que justifica em parte a redução na exportação para o mer-
cado nacional. 

As principais espécies, de madeira serrada, exportadas em 
1983 foram: cedro (64,5%); mogno (8,9%); e ucuúba (7,6%) perfazen-
do um total de 81% do volume total exportado. 

Evidencia-se o baixo percentual nas exportações de madeira 
serrada, acredita-se que os fatores desfavoráveis para a exporta -
ção estão ligados a: 
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- custo alto dos juros para a aquisição de capital que as 
firmas necessitam; 

- custo alto do transporte; 
- baixa qualidade do produto (excesso de umidade e má apre-

sentação) ; 
- e a falta de entrosamento entre os exportadores. 

SAMANEZ25 constatou que a madeira serrada produzida no esta 
do do Amazonas em 1978 destinava-se 5% ao mercado nacional e 18% 
ao mercado internacional. 

Com relação a madeira compensada, o volume exportado para o 
mercado nacional em 1981, representava 45% da produção total. Em 
1983 esta representatividade aumentou para 77,5%. No mercado inter 
nacional verificou-se uma queda na exportação de 48% em 1981 para 
12% em 1983, demonstrando que o mercado externo, de madeira compen 
sada, não foi favorável as exportações em 1983, o que em parte in 
fluiu no aumento das exportações para o mercado interno. 

A exportação de madeira laminada para o mercado nacional, 
foi de 37% da produção total em 1981, enquanto que em 1983 esta au 
mentou para 56,7%. Com relação ao mercado internacional este aumen 
to foi de 1% para 35,7% da produção total. 0 aumento do mercado ex 
terno indica que o mercado de madeira laminada estava favorável em 
1983, influindo parcialmente na queda das exportações de madeira 
compensada, uma vez que a lâmina ë matéria-prima para a fabricação 
de compensado. 



As principais espécies consumidas pelas serrarias de Manaus 
foram: ucuúba, jacareúba e louro inhamui que juntas, em 
1981 representaram 60,4% do consumo total e em 1983,61,0%. 

A ucuúba sofreu uma redução na representatividade, passando 
de 21,9% para 4,4%, sendo compensada pelo aumento represen-
tativo da jacareúba e do louro inhamui (nas serrarias). 

Atribuiu-se como fator principal na redução do consumo de 
ucuúba de 1981 para 1983 a pouca disponibilidade da espécie 
nas áreas onde está sendo feita a exploração. 

Do ano de 1981 para 1983 todas as espécies sofreram uma re-
dução de 22,96% em relação ao volume total consumido (nas 
serrarias). 
0 rendimento médio de aproveitamento de todas as espécies 
consumidas, nos 3 tipos de serrarias do estado e de Manaus, 
foram 52,8% e 53,7%, valores estes referentes a 1981 e 1983 
respectivamente. 

O principal meio de transporte de madeira em toras para as 
serrarias da região foi a "jangada", durante os anos de 
1981 e 1983. 

O transporte rodoviário utilizado pelas serrarias de peque-
no porte que representava 33,4% em 1981, aumentou para 66,6 
em 1983. 

A principal fonte de matéria-prima para o abastecimento das serra 
rias, tanto em 1981 como em 1983, foram "outras terras priva-
das", o que é válido para as firmas de Manaus e do estaco. 

O preço médio em toras, por m3 das espécies mais utilizadas 
em 1981 foi de Cr$ 2.737, ao passo que em 1983 foi de 
Cr$ 7.738 . O aumento verificado durante este período foi 
de 182,7%. 
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10 Todas as serrarias entrevistadas, manifestaram interesse em 
adquirir maior quantidade de matéria-prima por safra, sendo 
que a falta de capital de giro, a concorrência com grandes 
firmas e a escassez da matéria-prima nas proximidades da 
área de atuação foram os principais empecilhos para esta 
aquisição. 

11 O principal local de aquisição de toras verificado nas ser-
rarias grandes foi à "beira do rio" e para as serrarias de 
médio porte, "entregue nas serrarias".. 

12 No que concerne a problemas enfrentados pelas empresas na 
produção verificou-se o seguinte: Em 1981, os problemas re-
lativos a mão-de-obra (não qualificada ou instável e escas-
sa) foram mais freqüentes. Em 1983, embora estes problemas 
persistissem, a falta de capital de giro apareceu como sen-
do o principal problema dos 3 tipos de serrarias. 

13 Quanto aos empregados das serrarias, de 1981 para 1983 hou-
ve uma redução em 16% do número de empregados na produção, 
em todos os tipos de serrarias, provavelmente em função de 
contenções de despesas por falta de capital de giro. 

14 A grande rotatividade dos empregados na produção foi devido 
ao tipo de trabalho exigido, ou seja, trabalho braçal o 
qual é considerado pesado e também porque outras fábricas 
localizadas em Manaus oferecem um serviço mais leve e com 
base salarial igual ou superior. 

15 As serrarias médias mostraram ter de 35 a 45% menos emprega 
dos do que as de grande porte e 35 a 40% a mais que as de 
pequeno porte. 

16 A madeira serrada em Manaus destinou-se, principalmente, ao 
consumo do estado do Amazonas, que consumiu de 75 a 80% do 
que é produzido. Os restantes de 20 a 25% destinaram-^se aos 
mercados nacional e internacional. 

17 Os estados que mais consumiram a madeira amazonense foram: 
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Rio de Janeiro, São Paulo, Espirito Santo, Minas Gerais, 
Distrito Federal, Rio Grande do Sul e Paraná, e no mercado 
internacional os principais paises foram: Estados Unidos, 
Venezuela, Israel, Reino Unido e Alemanha Ocidental. 

18 Do total de madeira serrada, laminada e compensada produzi-
da em Manaus observou-se que os dois principais tipos de 
compradores foram os atacadistas e a construção civil. 

19 Quanto ao produto final das serrarias constatou-se que em 
1981, 77% dos 3 tipos de firmas produziam tábuas, pernaman-
cas, ripas e ripões e em 1983, este percentual elevou-se pa 
ra 79,5%. Com relação a madeira beneficiada e produtos aca 
bados, menos de 50% das serrarias os produziram. 

20 A produção de madeira serrada estimada para o estado do Ama 
zonas em 1981, foi de 222.228,86 m3 e em 1983 foi de 
174.123,39 m3, verificando-se uma redução de 21,65%. 

21 Embora o volume de produção de madeira serrada tenha dimi-
nuido com relação a 1981, a participação das exportações no 
mercado internacional em 1983 foi maior. 

22 A produção de madeira serrada estimada para o estado do Ama 
zonas em 1981, representava menos de 10% da produção do es-
tado do Pará no mesmo ano. 

23 As principais espécies de madeira serrada exportadas em 
1983 foram: cedro (64,5%); mogno (8,9%); e ucuúba (7,6%), 
perfazendo um total de 81% do volume total exportado. 

24 O transporte, a compra, os métodos e política de obtenção 
de madeira e os problemas que as fábricas de lâminas e com-
pensado enfrentam com relação a produção também são basica-
mente os mesmos apontados pelas serrarias. 

25 As 3 espécies mais consumidas pelas fábricas foram, ucuúba, 
copaiba e muiratinga, representando 84,8% em 1981 e 51,1% 
em 1983 do consumo total. 



50 

26 Algumas espécies passaram a ser mais utilizadas pelas fábri 
cas, principalmente a sumaúma, que em 1981 representava 
1,5% do consumo total e passou em 1983 a representar 18,4% 
deste consumo. 

27 Constatou-se que as fábricas de lâminas e compensado absor-
viam um número médio de 545 operários na produção e 70 no 
escritório, o que representou aproximadamente 6 vezes mais 
que o número médio de empregados na produção das serrarias 
de grande porte e 3 vezes mais o número médio de empregados 
no escritório. 

28 Quanto as exportações das fábricas para o mercado nacional 
e internacional estas colocaram, do total produzido, 38% de 
lâminas e 93% de compensado no ano de 1981. Em 1983 a expor 
tação foi de 92,4% de lâminas e 89,5% de compensado. 

29 A localização do estado do Amazonas em relação aos princi -
pais centros consumidores bem como o acesso â fonte de mate 
ria-prima, fazem do transporte a variável de maior peso no 
cálculo do custo da madeira. 

30 A utilização do reduzido número de espécies florestais 
(aproximadamente 30), pela indústria madeireira do estado 
do Amazonas foi devido, principalmente, a falta de informa-
ções bibliográficas. Informações estas que forneceriam co 
nhecimentos das características físicas, mecânicas e tecno-
lógicas de outras espécies, facilitando a introdução destas 
no mercado. 

31 A indústria madeireira deve oferecer produtos de melhor qua 
lidade,,principalmente em secagem e acabamento. 

32 Uma firma deve suprir as necessidades da outra, para que se 
possa cumprir um programa de exportação dentro do prazo mar 
cado e com produtos qualificados. 

33 É preciso ter em mente que existem várias serrarias de pequeno porte e 
portáteis, as quais não constam nos registros do IBDF/AM e que, portan-
to, não se tem estimado seu consumo de matéria-prima e consequentemente 
sua produção. 



SUMMARY 

It is presented an analysis of some production factors of 
the timber industry in the municipal district of Manaus, during 
1981 to 1983 and a total analysis to 1981 of the saw-mills in 
Amazonas State. Several items about the functioning and production 
of the saw-mills in this State and about the timber industry in 
Manaus were observed. The data were colected through a questionary 
and personal interview, being that the topics involved were the 
following: principal species consumed; raw-material mean income; 
transports; source of raw-material; log purchasing place; methods 
and politics of timber acquisition; problems detected in the 
production; manual work utilized on the saw-mills; principal products 
of the saw-mills; prices and exportation of the timber industry. 
The present work has focalized the enterprises situated at Manaus 
because they represent 49% of saw-mills and 67% of plywood and 
veneer plants of the Amazonas State, and also because Manaus is 
the principal center of consumption and selling of forest production 
in this State. The principal changes in the timber industry in the 
municipal district of Manaus during the studied period were: the 
consumption of "Ucuúba" {V<L?iota. 6u.ti¿namín¿¿¿) , one of the most 
consumed species in 1981, has reduced in 84.7% of its consumption. 
The log mean price/m3 was Cr$ 2,737 in 1981, and Cr$ 7,738 in 1983, 
with a increase of 182.7%, and the number of workers has decreased 
16%, in mean, in each saw-mill type. 



A N E X O S 



MIEXO 1 * 

UNIVERSIDADE FEDERAL RURAL DO RIO DE JANEIRO 
INSTITUTO DE FLORESTAS 

DEPARTAMENTO DE SILVICULTURA 

QUESTIONÁRIO 

A - Serraria 
1 - Sua serraria ë: • « îxa móvel 

2 -

3 -

4 -

5 -

Qual o ano de instalaçao? 
Qual a área ocupada pelas instalações? 
(Se possível, especificar, também tipo de pátio de estocagem) 
Período de operação: horas/dia -

dias/semana -
meses/ano -

A sua firma opera outras industrias de madeiras? 
Nao 

Sim Quantas: Onde? 

6 - Quais os principais produtos de sua firma neste local em 1981? 
a. d. 
b. e. 
c. f. 

B 
1 
2 

- Consumo de Matéria-Prima 
- Quais as spp compradas por sua firma? 
- Que tipo de matéria-prima sua firma recebe para processar? 

Tipos Quantidade 
toras 
esquadrejadas 
pranchões 
sanduíches 

* Questionário utilizado para entrevista realizada em 1982. 
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3 - Em 1981 as suas remessas de madeira foram revendidas na mesma 
forma que foram recebidas? 

Espécies Quantidades (média) 
Não a. 

b. 
Sim c. 

d. 
4 - Qual o volume total de madeira roliça comprada na sua serraria? 

(Enumere o volume por espécie) em 1981. 

5 - Qual a variação em 1981 no volume de madeira roliça comprada 
de acordo com as estações? 
a. Meses de maior volume (média) 
b. Meses de menor volume (média) 
c. Restante do ano (média) 

6 - Esta variação é típica? 

Sim 
Caso não, por que ocorreu? 

Não 

7 - Como você explicaria as variações de volume na madeira roliça 
recebida? 

8 - Qual a mudança no volume de madeira roliça recebida em sua ser 
raria nos últimos 5 anos (.1976-1981) 
a. Nenhuma mudança 
b. Aumento % 
c . Diminuição % 
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9 - A respeito da madeira comprada, quais são: 

a. os diâmetros 
b. os comprimentos 
c. com casca sem casca 

10 - Qual foi a variação em 1981 do inventário nos pátios? 
a. meses de maior volume (média) 
b. meses de menor volume (média) 
c. restante do ano (média) 

11 - Essa variação é típica? 

sim 

nao 
Caso nao, por que ocorreu? 

12 - Como você explicaria essa variaçao típica? 

13 - Existem limites no volume de madeira roliça que possa ser esto 
cado economicamente? 

nao 

sim 

- Caso sim, qual a natureza da limitação? 

- Qual o volume máximo? 
14 Existem limitações físicas de tempo e volume de toras estoca 

das por causa de insetos e fungos? 

Nao 

Sim 

Caso sim, qual a natureza da limitação? 

Qual o volume máximo? 
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15 - Qual o consumo diário de madeira de sua serraria? 

16 - Dessa madeira, quanto resulta de madeira serrada/dia? 

1 7 - 0 que aconteceu com os residuos (casca, serragem, cavacos, 
etc) em sua serraria? 

C - Origem da Matéria-Prima e Transporte 
1 - A sua firma tem floresta própria? 

Não 
A que distância? 

Sim 

2 - Qual a distância média, mínima e máxima em que você obteve a 
matéria-prima? 
Mínima Km, Média Km, Máxima Km. 

3 - As toras foram transportadas por: 
a. caminhão % 
b. navio _% 
c. alvarenga % 
d. jangada % 

4 - Qual foi o suprimento de toras para sua serraria em 1981? 
Estados Volume 

a. 
b. ~ 
c. 
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Houve alguma mudança na fonte de suprimentos de sua serraria 
nos últimos 5 anos? 

Não 
Caso sim, que mudanças ocorreram? 

Sim 

Qual é a forma de propriedade da qual o suprimento de toras foi 
obtido (estime o volume de madeira ou % do volume total obtido 
de cada fonte) 
a. Terra própria % 
b. Outras terras privadas % 
c. Florestas nacionais, estaduais, reservas % 
d. Devolutas % 
e. Não sei % 
Houve alguma mudança na fonte de suprimento de toras obtidas 
de diferentes proprietários nos últimos 5 anos? 

Não 
Caso sim, quais foram as mudanças? 

Sim 

De que "agentes" o seu suprimento de madeira foi obtido CL981) 
Volume % 

a. Empregados próprios 
b. Produtor de madeira 
c. Comerciante de madeira ' 
d. Outros (especificar) ' ' 

Qual a distância de transporte de toras (transporte direto) 
Km 

a. Distância média 
b. Distância mínima ' 
c. Distância máxima 
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10 - Que mudanças nas distâncias média, mínima e máxima ocorreram 

nos últimos 5 anos? 

11 - Como você estima o volume das toras compradas? 

D - Métodos e Política de Obtenção da Madeira 
1 - Tem tido dificuldade de obter matéria prima? 

Não Caso sim, a que você atribui essa dificuldade? 

Sim 
2 - Qual é o percentual de compra de madeira que foi feita nas se-

guintes formas de contrato (1981) 
a. contrato escrito % 
b. contrato oral % 
c. sem contrato % 

3 - Qual foi a % de toras compradas no início de suas operações 
obtidas através de negociações de sua firma ou iniciada por co 
merciantes de madeira? 

% 

a. Serrarias 2 ' 
b. Vendedores 
c. Indefinido 

4 - Quando sua firma toma a iniciativa em negociar compra de toras, 
quais são os métodos usados para contactar fornecedores em po-
tencial? 
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5 - Quando sua firma toma iniciativa em negociar compra de madeira 
em pé, quais são os métodos usados para contactar fornecedores 
potenciais? 

6 - Que quantidade de toras foram compradas : 
Volume % 

a. na floresta 
b. na beira da estrada 
c. na beira do rio 
d. entregue na serraria 

7 - Até que ponto a sua firma desempenha as seguintes funções com 
respeito ã compra de toras: 
a. corte 

b. transporte 

8 - De quantas pessoas diferentes foi obtido o suprimento de madei_ 
ra em 1981? 

a. Produtor 

b. Outros 

9 - Que detalhes são incluídos nos contratos orais? (marque os se-
guintes itens que são incluídos no contrato, descreva o máximo 
possível). 

a. não faço contrato oral 
b. * espécie ' 
c. quantidade 
d. tamanho 
e. qualidade 
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g-h. 

período de entrega 
método de pagamento 
tempo de pagamento 
outros 

10 - Idem para os escritos 

a. 
b. 
c. 
d. 
e. 
f. 
g-

h. 

não faço contrato escrito 
espécie 
quantidade 
tamanho 
qualidade 
pedido de entrega 
método de pagamento 
tempo de pagamento 
outros 

F 
1 

Preços 
Existe alguma diferença nos preços pagos pela madeira entregue 
na serraria em função da distância do transporte? 

Se sim, quais as diferenças Nao 

Sim 

2 - Os preços pagos pelas toras são o resultado de: 

a. 

b. 

d. 

o preço que você oferece 

o preço do vendedor 

negociaçoes 

outros (especificar) 
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Os preços pagos pela madeira era pé são resultado de: 

a. 

b. 

c. 

nao compro d. 

o preço que voce e, 
oferece 
o preço do vendedor 

negociaçoes 

outros (especificar) 

Os preços pagos pela venda de seus produtos principais são fre-
qüentes resultado de: 

a. 

b. 

seu preço c. 

o preço do compra- d. 
dor 

negociaçoes 

outros (especificar) 

Os preços pagos pelas toras mudaram freqüentemente durante o pe 
ríodo (1976 - 1981)? 

Nao 

Sim 

Caso sim: Qual a %? 
Por que? 

Quais foram os preços de 1981. (Cr$/m3) 

Espécie Tora * Arv. em pé Madeira Serrada (Pranchas) 
a. 
b. 
c. 
d. 
e. 
f. 
g-

* Especificar se é esquadrejada. 
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F - Produto Final 

1 - Que problemas você apontaria na produção? 

2 - Qual o volume total de produção em 1981 (especifique por pro-
duto) 

3 - Quanto representa a produção total em 1981 (percentualmente) 
em relação ao potencial da serraria? 

4 - Qual foi a variação da produção em 1981 (em volume) 

a. Produção máxima (meses e quantidade média) 

b. Produção mínima (meses e quantidade média) 

c. Outros meses (meses e quantidade média) 

5 - É tipica essa variação? 

Sim Caso não, por que? 

Não 

6 - Qual foi a variação no estoque dos produtos finais em 19 81? 

a. meses do inventário máximo (quantidade média) 

b. meses do inventário mínimo (quantidade média) 

c. Outros meses e quantidades (quantidade média) 
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7 - Você considera a mudança nos estoques de produtos finais como 
típica? 

Sim Caso não, por que? 

Não 

8 - Existe limite no inventário dos produtos finais que podem ser 
estocados economicamente? 

Não Caso sim, qual a natureza da limitação? 

Sim 

9 - Existe limite físico de tempo ou estoque de produtos processa-
dos em função de fungos, insetos, etc? 

Não Caso sim: Qual a natureza da limitação? 

_. Qual o volume máximo? Sim 

10 - Que % de seu produto final foi produzido para atender a ordens 
anteriores? 

Produtos % 
a. ' 
b. _ _ _ _ _ _ _ 
c 

11 - Que áreas suas vendas cobriram em 1981? (relacione por produtos 
principais, cidades, estados e distância máxima) 

Produtos Cidade Estado Distância 
a.' 
b. . 
c. 
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12 - Houve alguma mudança significativa nas áreas de mercado de 
sua firma nos últimos 5 anos? 

Não Caso sim, quais as mudanças? 

Sim 

13 - Para que tipo de compradores suas vendas foram em 1981? (esti 
me por produto, volume ou % de volume total) 

Compradores Produtos Volume % 
a. Produtor 
b. Atacado 
c. Varejo " 
d. Indústrias 
e. outros (espe 

cifique) ' •' 

14 - Houve alguma mudança significativa no volume de produtos in-
do para diferentes tipos de compradores do seu produto prin-
cipal nos últimos 5 anos? 

Não 
Caso sim, qual a explicação para a mudança? 

Sim 

15 - Para quantos diferentes compradores os seus produtos foram 
vendidos em 1981? 

Número 

a. Produto 
b. Atacado 
c. Varejo 
d. Uso industrial ' 
e. Outros (especi 

fique 
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16 - Houve mudança no número de compradores para o seu produto 
principal nos últimos 5 anos? 

Nao 

Sim 
Caso sim, quais as mudanças? 

17 - Qual é o intervalo de tempo típico entre o recebimento do pedi 
do de um comprador e a entrega dessa ordem? 

18 - Se seus compradores são intermediários, poderia identificar o 
mercado real? 

Não 
(mencionar cidades, estados, países - distâncias 
máximas) 

Sim 

G - Mão de Obra 
1 - Quantos empregados de horário integral trabalharam na firma em 

1981? 

2 - Quantos empregados de tempo parcial trabalharam na firma em 
1981? 

3 - Poderia especificar o n9 de empregados por classe de salários? 
N9 de empregados Salário 

a . ' 
b. 
c. 
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Dentre os empregados, quantos tiverem treinamento especial para 
a função que ocupam? (especificar as funções) 

Função N9 de empregados 
a. 
b. ' 
c. 

Equipamento Utilizado 

Dos equipamentos existentes, dizer: 
Tipos Número 

- descascadores 
- serras 

Como é feito o transporte de toras dentro da serraria: 

a. manual 
b. com cabos de aço 
c. com guinchos 
d. com empilhadeiras 
e. com vagonetes 
f. outros (especificar) 

Qual a potência das máquinas instaladas? Especificar a máquina 
e a potência? 

Existem planos futuros para ampliação da serraria? 

Não 
Caso sim, especificar? 

Sim 



AÍIEXO 2* 

QUESTIONÁRIO 

I - Serrarias e fábricas de lâminas e compensado, 

a) Porte da firma: Pequeno 
Médio 
Grande 

b) Sua firma é Fixa 
Móvel 

c) Qual o ano da instalação? 

d) Qual a área ocupada pelas instalações? m3 

e) Tipo de pátio de estocagem: 

f) Período de operação: horas/dia 
dias/semana 
meses/ano 

g) Quais os principais produtos de sua firma em 1983? 

1. 6. 
2. 7. 
3. 8. 
4. 9. 
5. 10. 

h) Sua firma faz 

Preservaçao 
Benef iciamento 

* Versão modificada do questionário mostrado no Anexo 1, utiliza-
do para entrevista realizada em 1984. 



- Consumo de matéria-prima 

a) Aquisição em 19 83 

Espécie 
Tipo (toras, esquadre-
jadas, pranchões, san-
duíches, etc.) 

Cr$/m3 Volume 
% 
do 

Total 
Procedência Distância 

X E 100 X 



b) Houve substituição de espécies apôs 1981? 

SIM 
NÃO 

Quais foram e porquê? 

c) Madeira comprada em 1983 

Diâmetro (cm) Comprimento (m) 

mínimo de Maior que 
máximo de 
com casca 
sem casca 

d) Análise da entrada/saída do material 

Estoque 
Matéria-prima Produto final 

Estoque meses quantidade 
m3 

meses quantidade 
m3 

maior 

menor 

e) Análise do consumo médio e aproveitamento da matéria-prima 
na serraria 

Consumo 
médio (m3) 

Aproveitamento 
médio (%) 

0 que resulta 
(m3) 

Diário 
Mensal 
Anual 
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III - Origem da matéria-prima e transporte 

a) Fonte da matéria-prima 
Terra própria % 
Outras terras privadas % 
Terras devolutas % 
Outras serrarias % 
Não sei % 

b) Meio de transporte da matéria-prima até a indústria madei 
reira 
Jangada % 
Caminhão % 
Navio % 
Outro % (especificar) 

IV - Métodos e Política de Obtenção da Madeira 

a) Tem tido dificuldade em obter matéria-prima? 

Não 

Sim Você atribui essa dificuldade a: 

- Concorrência de outras firmas 
- Escassez do produto na área de exploração 
- Falta de capital 
- Preço excessivo da matéria-prima 
- Outro (especificar) 
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V - Preços 

a) Quantos % equivale o transporte (da fonte a serraria) no 
preço pago da matéria-prima na serraria? 

b) 0 preço da matéria-prima variou bastante no período 
(1981-1983) 

Sim 

Não 

Principais causas: 

- aumento do preço no combustível 
- aumento do preço da mão-de-obra 
- concorrência do preço da mão-de-obra 
- concorrência de outras firmas 
- aumento de distância da extração 
da matéria prima 

- outros (especificar) ' 

VI - Produto Final 

a) Problemas na produção 
- escassez de energia ' ' 
- demora na reposição de peças e equipamentos 
- mão-de-obra instável e escassa * 
- equipamento obsoleto 
- mão-de-obra não qualificada 
- falta de capital de giro 
- qualidade da matéria-prima ' 
- nenhum 
- outros (especificar) 
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b) A produção total em 1983 foi de m3, representan 
do em relação ao potencial da serraria %. Esta produ -
ção ë uma produção média? Sim 

Não 

c) Produção e área de venda 

Produto 
Produzido p/atender 
ordens anteriores 

(%) 
Cidade País Preço/m3 

! 

Há perspectiva de melhora para 1984 e 1985? Sim 
Não 

Caso sim, especificar 

d) Tipos de compradores 

Atacado % 
Varejo % 
Construção civil % 
Manufaturados (móveis, etc) % 
Usuários privados % 



e) Secagem da madeira serrada 

Tipo 
Tempo 

VII - Mão-de-Obra utilizada? 

a) N9 de empregados e salário mensal 

Na produção no escritório 
nÇ de empregados 
Salário Cr$/mês 

b) Treinamento especial para empregados 

Função Total 

c) Há rotatividade de empregados? 



ANEXO 3" 

NOME VULGAR NOME CIENTIFICO 

Andiroba 
Angelim pedra 
Angelim rajado 
Assacú 
Cajuí 
Caucho vermelho 
Cachinguba 
Cedro 
Cedro branco 
Copaiba 
Cupiúba 
Faveira 
Guariüba 
Itaüba 
Jacareüba 
Louro amarelo 
Louro faia 
Louro gamela 
Louro inhamui 
Louro preto 
Macacarecüia 
Macacaüba 
Maçaranduba 
Marupá 
Muiratinga 
Mulateiro 

Paricarana 
Seringa 
Sucupira amarela 
Sucupira preta 
Sucupira vermelha 
Sumaüma 
Ucuúba 

Cayapa guianen¿>¿¿> Aubl. 
V¿n¿z¿a excetòa Ducke 
?¿£hece&Lob¿um tiacemoòum Ducke 
Hutía. ch.ep<L£anò L. 
Anacah.d¿um ¿ptiuceanum Benth. ex Engl. 
Ca¿t¿loa ute-i Warburg 
F¿cu¿ an£keZm¿n£h¿ca Mart. 
CedtieZa odonata L. 
Ce.dh.nla. f¿p. 
Copa¿úena muZ£¿j uga Hayne 
Goup-ia gZab/ta Aubl. 
?ank¿a muZt¿juga Benth. 
CZati¿6¿a tiacemo&a R. et P. 
Mez¿£.ausiu.A ¿tauba (Meissn.) Taubert ex 
Mez. 

CaZophyZZum bh.a6-LZi.en6e Camb. 
knLba ho6tmaniana (Nees) Mez. 
L¿cah.¿a ¿p. 
Hectandh.a h.ubh.a (Mez) C. K. Alien 
Ocotea cymbaAum H.B.K. 
V¿cypeZ¿um ma.nauQ.n0Q. w. Rodr. 
Juga6th.um coA.-iaco.um (DC.) Miers 
?Za£ymÍ6c<ium ducke.Huber 
Ma.nllka.tia hubeh.¿ (Ducke) Standi. 
S¿mah.uba amatia Aubl. 
ÑaucZeop6-Í6 caZoneuh.a (Hub) Ducke 
CaZycopkyZZum 6ph.uceanum (Benth.) K. 
Sch. 

Bou)d¿ch¿a. \j¿h.g¿Ziode6 H.B.K. 
Hevea ¿ptiuceana Muell Arg. 
Va£a¿h.ea gu¿anen6¿6 Aubl. 
Vi.pZoth.op ¿6 puH.puh.ea (Rich.) Amsh. 
Knditia pativi^Zotia Ducke 
CeÁ-ba pentandtia Gaertn. 
\l£ttoZa 6uh.inamen6¿6 (Rol) Warb. 
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