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CAPÍTULO SEIS 

PROJETO DE MANEJO DA 
FLORESTA ESTADUAL DO ANTIMARI 

Há quatro décadas a pesquisa em manejo florestal vem sendo realizada na Amazônia, mas 
a descontinuidade dos projetos governamentais aliada à descoordenação do esforço de 
pesquisa relativos ao tema têm dificultado a definição de alternativas para o 
desenvolvimento florestal da região. 

José de Arimatéa Silva 

6.1 INTRODUÇÃO 

Em setembro de 1987, técnicos brasileiros elaboraram um projeto de manejo, 
a ser executado numa área da Amazônia Ocidental, cuja primeira versão recebeu o 
título: Programa de cooperação para o desenvolvimento de indústrias florestais 
integradas na América Latina e Caribe - Fase I - Estado do Acre. O projeto 
compreendia três fases distintas, porém complementares, que eram: 

a) elaboração de um plano de manejo para uma área florestal no estado do Acre; 
b) análises de viabilidade de utilização de produtos florestais; e 
c) programa de investimentos, voltado para o estímulo à produção florestal. 

Em novembro do mesmo ano o projeto foi submetido pelo Governo 
Brasileiro à Internacional Tropical Timber Organization (ITTO), para análise e 
obtenção de recursos. Os fundamentos e princípios conceptivos do projeto foram 
bem aceitos pela ITTO, levando-a a aprová-lo preliminarmente como pré-projeto. A 
Organização alocou então US$ 100.000 para que o Governo Brasileiro preparasse 
um projeto definitivo referente à primeira fase da proposta. Reformulado em 
fevereiro e março de 1988, com a participação de consultores internacionais (uma 
exigência da Organização), o projeto foi reencaminhado à ITTO com o título: 
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Integração do desenvolvimento baseado no uso sustentado da floresta na 
Amazônia Ocidental - Fase I - Manejo Florestal para promover políticas para 
uma produção sustentável. Em maio de 1988 o projeto foi aprovado e o Acordo 
para sua execução foi finalmente assinado em maio de 1989 entre o Governo 
Brasileiro e a Organização. A primeira parcela dos recursos financeiros foi liberada 
em junho de 1990 e em julho iniciou-se efetivamente a implementação do projeto. 

6.2 ELABORAÇÃO E ENCAMINHAMENTO DO PROJETO 

Quatro técnicos da Fundação de Tecnologia do Estado do Acre (FUNTAC), 
dois dos quais engenheiros florestais, discutiram a idéia inicial do projeto e coligiram 
informações parciais para a sua montagem. Havia no entanto necessidade de 
encontrar técnicos com experiência em manejo florestal e na elaboração de projetos 
de grande porte, dispostos e disponíveis para ajudar na elaboração de uma proposta 
consistente. Essa foi a primeira dificuldade encontrada pelo estado, localizar esses 
técnicos e motivá-los pela proposta. Esses técnicos tiveram que ser arregimentados 
fora do Acre. 

A primeira versão do projeto foi redigida em curto espaço de tempo, em 
português. Sua apresentação para o virtual provedor dos recursos financeiros deveria 
ser feita em língua inglesa; houve então necessidade de traduzir o projeto. 

Superadas as dificuldades iniciais da elaboração de uma primeira versão, 
muitas outras seriam enfrentadas na seqüência. O setor do Ministério das Relações 
Exteriores responsável pela área de Cooperação Internacional e encarregado de 
encaminhar o projeto à Organização financiadora, recebeu-o com bastante reserva, 
vez que se originara num estado política e institucionalmente sem tradição em 
desenvolvimento florestal, pelo menos na concepção de desenvolvimento florestal 
madeireiro vigente na Amazônia. Atento ao nível e qualidade requeridos de um 
projeto que pretende angariar fundos externos, o setor competente do Ministério 



304 

promoveu uma reunião em Brasília para uma discussão sobre o projeto. À época 
vigia a Constituição de 1967. Procurando evitar conflitos entre níveis de governo 
numa área em que a União tinha competência exclusiva para legislar (florestas), o 
Ministério exigiu o aval ao projeto, e a co-participação executiva - caso o projeto 
viesse a ser aprovado - do órgão federal responsável pelo desenvolvimento florestal 
(à época IBDF), bem como do órgão de Desenvolvimento Regional (SUDAM) afeto 
à implementação de projetos florestais regionais. Ambos os órgãos foram 
convocados a participar da reunião de avaliação da proposta. Algumas alterações 
foram sugeridas durante a reunião para incorporação ao projeto. Incorporadas as 
sugestões e feita a tradução da versão corrente, uma segunda reunião foi realizada 
para uma nova avaliação, agora exclusivamente com a área técnica de Cooperação 
Internacional do Ministério. O Brasil encaminhava pela primeira vez um projeto à 
Organização Internacional de Madeiras Tropicais. A Organização não dispunha 
ainda de um roteiro padrão de apresentação de projetos. Foi então sugerido pelo 
setor de Cooperação Internacional do Ministério o enquadramento do projeto no 
roteiro padrão da FAO. Era a última tentativa do Ministério de desencorajar o 
proponente a encaminhar o projeto. Mas por essa ocasião já não havia mais tempo 
hábil para novas reformulações e o Governo do Acre insistiu em encaminhar o 
projeto da forma como estava, o que foi finalmente feito pelo Governo Brasileiro. 

A versão traduzida não apresentava qualidade adequada, pois fora realizada 
por tradutores não familiarizados com o tema florestal. Isso provocou uma recepção 
cautelosa do projeto por parte do futuro financiador. Mas o Governador do Estado 
do Acre e o Presidente da FUNTAC empenharam-se pessoalmente pela aprovação 
do projeto. Em novembro de 1987 estiveram em Yokhama, no Japão, onde fica a 
sede da ITTO, defendendo-o. Conseguiram aprová-lo como um pré-projeto. 
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6.3 ESTÁGIOS, OBJETIVOS E METAS DO PROJETO 

Na primeira versão do projeto constava que sua implementação dar-se-ia em 

três fases sucessivas, contemplando as seguintes etapas e respectivas atividades 

(FUNTAC, 1987, p. 4): 

A) Plano de manejo florestal: 

- seleção de uma área com tipologia florestal representativa da economia 

regional; 
- realização de inventários florestais piloto e pré- exploratório na área; 

- elaboração do Plano de Manejo preliminar para a área. 

B) Utilização de produtos florestais: 

- análise qualitativa das espécies produtoras de madeira e de outros produtos 
florestais; 

- análise dos recursos industriais existentes e dos possíveis de serem 
implantados; 

- avaliação do mercado de madeiras comerciais e potencialmente comerciais, e 
de outros produtos florestais. 

C) Programa de investimento: 

- estudos de pré-viabilidade e viabilidade de investimentos industriais; 
- identificação de linhas de financiamento de unidades industriais; 
- estímulo à implantação de unidades de produção. 

O objetivo principal era manejar uma área florestal piloto representativa da 
Amazônia Ocidental, de forma a se obter um modelo de desenvolvimento capaz de 
estimular o crescimento das economias regionais, garantindo a efetiva conservação 
dos seus recursos florestais. 

Os objetivos gerais do projeto de manejo da Floresta Estadual do 
ANTIMARI foram estabelecidos em consonância com a política do então governo 
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do estado do Acre, que estabelecera priorizar a vocação florestal daquela unidade 
federativa. Em palestra proferida em maio de 1987 na sede do Clube de Engenharia 
do Rio de Janeiro, o Governador Flaviano Flavio Batista de Melo explicitou que o 
"Acre era um estado eminentemente florestal" e que o seu Governo elegera "como 
prioridade o apoio ao setor rural, consciente de que, no uso e aproveitamento dos 
recursos naturais encontravam-se as principais soluções para os problemas do 
Estado". 

Um programa de Zoneamento do Estado fora estabelecido com vistas ao 
ordenamento do seu espaço territorial bem como ao norteamento do planejamento 
estratégico das ações de governo. 

Uma instituição fundacional (Fundação de Tecnologia do Estado do Acre-
FUNTAC) fora criada em 1986, instrumentalizando o estado para a consecução das 
estratégias e objetivos formulados para o setor florestal estadual. 

O projeto inicialmente proposto e aprovado como pré-projeto sofreu então 
modificações e foi reapresentado à ITTO. A nova versão contemplava, a pedido da 
ITTO, apenas a primeira das três fases anteriormente estabelecidas. 

O objetivo geral do projeto teve que ser modificado, vez que a segunda 
versão encaminhada à ITTO contemplava agora apenas a primeira fase. O objetivo 
principal do projeto na nova versão ficou assim definido: "encorajar e promover o 
desenvolvimento baseado no uso sustentado da floresta na Amazônia Ocidental, 
como parte de uma política integrada de utilização da terra na região, usando o 
estado do Acre como modelo". Nessa definição do objetivo geral explicitava-se que 
"esse desenvolvimento seria baseado no manejo dos recursos florestais para 
produção sustentável com a finalidade de elevar o padrão de vida da população 
rural, a prosperidade econômica do Estado do Acre e a situação da região, por meios 
ambientalmente e economicamente seguros"(FUNTAC, 1988, p. 4). 
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Aprovado o projeto, o estado do Acre deveria dispor de uma área para 
implementá-lo. Iniciou-se então processo de discussão e negociação para se 
selecionar uma área no estado que atendesse aos objetivos do projeto. 

6.3.1 Seleção da área 

Estabeleceu-se inicialmente um conjunto de critérios para a seleção da área: 
a) a cobertura florestal deveria ser representativa da Amazônia Ocidental, contendo, 

tanto quanto fosse possível, a maior diversidade tipológica; 
b) ter entre 50.000 e 100.000 ha, tamanho julgado apropriado pelos técnicos para 

oferecer escala comercial ao projeto de manejo; 
c) oferecer, tanto quanto possível, relativa facilidade de acesso; 

d) estar o mais próximo possível de Rio Branco, onde funcionaria o escritório sede 

do projeto; 
e) pertencer ao estado ou à União, ou pelo menos estar em processo de arrecadação 

pelo estado ou pela União, uma vez que o estado não dispunha de recursos 
financeiros para promover desapropriações. 

Além desses critérios foram considerados adicionalmente aspectos sociais e 
culturais da população acreana que vive na floresta. O grupo de técnicos que tratou 
da seleção da área era conhecedor da situação do Acre. Tinha-se em mente as 
condições peculiares do estado, no que concerne à dispersão da população por 
praticamente toda a superfície do estado, vinculada ao extrativismo. Nessa 
peculiaridade residia um dos grandes desafios do projeto, pois o manejo florestal 
propugnado teria que necessariamente respeitar a cultura do extrativismo e os seus 
aspectos subjacentes. O modelo a ser perseguido pelo projeto teria que ser genuíno 
em relação a qualquer outra proposta de manejo florestal em área sem extrativismo. 

As primeiras averiguações demonstraram que o estado não dispunha em seu 
poder de área de terras que preenchesse os critérios elencados. Iniciou-se então um 
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processo de negociação com o INCRA (Instituto de Colonização e Reforma 

Agrária), através da Superintendência Estadual. 

Três áreas foram sugeridas pelo INCRA: a primeira, no município de Sena 
Madureira, situada entre os rios Caetano e Macauã; a segunda, ao sul do estado, 
situada nos municípios de Assis Brasil e Brasiléia, nas proximidades do igarapé 
Balseiro, e a terceira, nas margens do rio Antimari, situada nos municípios de Rio 
Branco e Sena Madureira, ao longo do rio Antimari, numa faixa de terra 
compreendida entre a BR-364 e a divisa com o estado do Amazonas. Das três áreas, 
a que melhor preenchia o conjunto de critérios estabelecidos era esta última, que foi 
então selecionada. 

O primeiro sobrevôo na área do ANTIMARI, com o propósito de pesquisá-la 
com vistas a selecioná-la ou não, revelou uma ocorrência bastante expressiva de 
bambu em boa parte da área, o que deixou transparecer nalguns dos elementos do 
grupo uma certa preocupação com as possibilidades de a área efetivamente prestar-
se para objetivos de manejo florestal. Mas àquelas alturas, já era consenso da 
equipe que o manejo florestal no estado do Acre teria que levar em consideração 
variáveis e peculiaridades normalmente não encontradas em projetos tradicionais de 
manejo florestal desenvolvidos em outras partes do mundo. E se a presença de 
bambu é uma realidade em grandes porções do superfície territorial acreana, um 
projeto de manejo teria que necessariamente encarar essa realidade. Assumiu-se, a 
partir de então, que o bambu passaria a ser uma variável adicional no conjunto 
daquelas a serem analisadas, mas que, pela sua forte presença, receberia tratamento 
especial no conjunto das preocupações subseqüentes. 

A forma como o projeto tornou-se conseqüente, com recursos aprovados mas 
sem ter ainda uma área para ser iniciado pode à primeira vista demonstrar uma certa 
precipitação por parte do estado. Mas a querer seguir a tramitação normal que a 
lógica recomendava, seguramente não se teria projeto nem área de manejo no Acre. 
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Exemplos, na esfera federal, demonstram que nem sempre os trâmites burocráticos 

normais conduzem a resultados concretos1. 

6.3.2. Categorização da área 

Selecionada a área, era necessário institucionalizá-la. Sugeriu-se então que o 
governo do estado criasse uma Floresta Estadual, categoria de unidade de 
conservação prevista no artigo 5Q da lei 4.771/65 (Código Florestal) e até então não 
criada por qualquer das unidades federativa. 

A criação de uma unidade de conservação estadual segue em princípio os 
seguintes passos: 
a) Seleção de uma área representativa para a categoria de unidade em questão 

(Floresta, Parque ou Reserva); 
b) Diagnóstico preliminar da área, que comprove os atributos inerentes à categoria 

desejada; 
c) Exposição de motivos, que justifique a real necessidade de criação da unidade; 
d) Decreto de criação; 

' - Dez Reservas Florestais criadas na Amazônia no Governo Jânio Quadros não foram na prática 
implementadas, ou seja, não tiveram nenhum projeto ou infra-estrutura em qualquer delas implantadas e o 
resultado foi o inaproveitamento quase absoluto dessas áreas para os fins para os quais foram decretadas (Decretos 
51.024 a 51.030, 51.042 e 51.043 de 25 de julho de 1961). 

- A primeira Floresta Nacional do Brasil, criada como tal em 1946, compunha-se de duas áreas, uma na 
chapada do Araripe, nos estados do Ceará, Pernambuco e Piauí e outra na serra do Apodi, no estado do Rio Grande 
do Norte (Decreto-lei 9.226 de 2 de maio de 1946). A União efetivou a Floresta Nacional apenas em parte da 
chapada do Araripe, mas somente no estado do Ceará; as porções relativas aos demais estados perderam-se 
totalmente quanto à finalidade para que haviam sido destinadas. 

- A segunda Floresta Nacional a ser criada como tal, a do Jaiba, decretada em 1959, nunca foi 
implementada (Decreto 46.123 de 26 de maio de 1959) Resultado, perdeu-se totalmente uma unidade de 
conservação de 200.000 ha, situada numa região em que pesquisas nela desenvolvida poderiam estar apresentando 
soluções várias para muitos dos problemas florestais da região Sudeste. 

- A Floresta Nacional do Tapajós, decretada em 1974, surgiu em conseqüência dos resultados de 
aprofundados levantamentos realizado pela FAO e Governo Brasileiro na bacia do rio Tapajós. É a Floresta 
Nacional brasileira que contém o maior número de estudos, levantamentos e pesquisas. Documentos de Planos de 
Manejo contém pelo menos três, um dos quais realizado por um grupo de peritos da FAO. Não obstante os 
resultados de pesquisa, o manejo comercial da área só teve início três lustros após a criação da Floresta, assim 
mesmo de forma muito tímida. 
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e) Mensagem do Governador à Assembléia Legislativa do Estado, encaminhando 

os documentos dos itens c e d. 

No caso da Floresta Estadual do Antimari, o INCRA levantou a situação 
fundiária da área e a FUNTAC realizou um diagnóstico preliminar das condições 
físicas e ambientais, através de imagens do Satélite Landsat 5. O diagnóstico 
comprovou o acerto da seleção prévia da área e a adeqüabilidade das suas 
condições à implementação do projeto. Minutas da Exposição de Motivos, do 
Decreto de criação da unidade, bem como da mensagem de encaminhamento ao 
poder legislativo foram preparadas (Anexo 5). 

A unidade não foi imediatamente decretada, vez que a terra estava sendo 
arrecadada pelo INCRA e um processo de transferência da terra da União para o 
Estado entrou em tramitação. Não obstante, o estado recebeu autorização para 
iniciar o projeto na área, o que efetivamente ocorreu a partir de junho de 1990. 

6.4 O ESTADO DO ACRE E A FLORESTA ESTADUAL DO ANTIMARI 

Localizado no extremo ocidental da Amazônia, o estado do Acre, com 
152.589 km2, apresenta características políticas, sociais, econômicas e ecológicas 
bastante peculiares, relativamente às demais unidades federativas que compõem a 

t 

região. Ultima porção geográfica a ser incorporada ao espaço territorial brasileiro, o 
Acre teve a sua formação histórica e econômica intrínsecamente ligada ao 
extrativismo de borracha. 

A cobertura florestal do estado é composta predominantemente por Floresta 
Ombrófíla Aberta, apresentando árvores de porte incomum na Amazônia. A floresta 
acreana é rica em castanha do Brasil {Bertholletia excelsa H.B.K.j e em seringueira 
{Hevea spp). 
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Resultados preliminares do Censo Demográfico de 1991 indicam que a 
população do estado do Acre é de 417.437 habitantes (IBGE, 1992a). Parte 
expressiva desse contingente populacional vive disperso na floresta, praticando o 
extrativismo de borracha e castanha, ainda hoje a base econômica do estado. 

Após passar por um surto de abertura e incentivo à agropecuária na década de 
1970, o estado retomou, motivado por conflitos surgidos pela posse da terra, a sua 
vocação de convívio econômico com os recursos florestais. A população local, 
formada predominantemente por seringueiros e comunidades indígenas, tem resistido 
à implantação do modelo de desenvolvimento introduzido no vizinho estado de 
Rondônia. E isso tem levado o Estado a buscar alternativas para a transição de uma 
economia assentada essencialmente no extrativismo de borracha e castanha para 
uma economia assentada numa base mais diversificada de recursos florestais e de 
alcance social mais amplo. A busca dessas alternativas tem sido perseguida, 
sobretudo a partir do segundo lustro da década de 1980, com a organização social, 
através da realização de pesquisas e estudos, e com a implementação de projetos 
piloto de desenvolvimento. Um desses projetos é o projeto de manejo florestal da 
Floresta Estadual do ANTIMARI (FEA), fonte e local do desenvolvimento da 
presente pesquisa de tese. 

A Floresta Estadual do ANTIMARI, com 66.168 ha, localiza-se no município 
de Rio Branco e Sena Madureira, no centro-leste do estado, sendo cortada no 
sentido norte-sul pelo rio Antimari (mapa no Anexo 6). Além de ser representativa 
da cobertura florestal do estado, nos seus diferentes tipos, também o é quanto à 
economia, pois trata-se de uma área típica de extrativismo dos gêneros Hevea e 
Bertholletia. 

Na área e no seu entorno foram cadastradas em 1989 um total de 78 famílias 
vivendo do extrativismo de borracha e castanha, não obstante muitas outras 
atividades produtivas (caça, pesca, agricultura de subsistência e até mesmo a 
pecuária) sejam praticadas num sistema de economia informal. 
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6.5 IMPLEMENTAÇÃO DO PROJETO 

A implementação da primeira fase do projeto de manejo da Floresta Estadual 
do Antimari ocorreu sob a orientação e monitoramento de um Comitê de Direção, 
constituído basicamente por representantes da ITTO e do Governo brasileiro, a nível 
federal e estadual. A este Comitê competia, segundo o documento do próprio 
Projeto, a orientação e monitoramento do Projeto (FUNTAC, 1988). A estrutura 
desse Comitê foi proposta já na elaboração do Projeto e foi bem aceita tanto pela 
ITTO quanto pelo Ministério das Relações Exteriores. 

A primeira função, a mais importante e estratégica do manejo florestal, é de 
fixar os objetivos de um empreendimento, público ou privado, e a política a ser 
seguida para a consecução dos objetivos (o manejo florestal será mais 
apropriadamente discutido no capítulo nove). Conceitualmente competia ao Comitê 
de Direção essa função. E na prática foi o que realmente aconteceu, com maior ou 
menor grau de participação das instituições que dele faziam parte. Uma reunião 
ordinária do Comitê realizava-se em média a cada três meses. 

A ITTO, agência financiadora, nomeou um representante técnico de renome e 
competência internacionalmente comprovadas. Acompanhou, do início ao final a 
implementação do Projeto, opinando, questionando, sugerindo, cobrando. Por razões 
óbvias, a entidade fez-se representar de forma eficiente. A instância politicamente 
mais representativa do Governo Federal, o Ministério das Relações Exteriores, 
também teve representação marcante, através de um representante permanente, e 
eventualmente de outros observadores. O IBAMA, que deveria ter nomeado desde o 
início um representante permanente, não o fez. Mandou a cada reunião um 
representante diferente, da Superintendência do órgão no Estado. Marcado por 
deficiências administrativas e mesmo técnicas crônicas e atravessando um período 
em que internamente o órgão ainda digeria a sua própria criação, o certo é que o 
IBAMA não deu a devida importância nem a atenção merecida ao Projeto. Na 
prática a atuação do órgão foi nula no Comitê de Direção. A SUDAM fez-se 
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representar em todas as reuniões, exceto em uma delas, sempre por um mesmo 
representante, técnico experiente, com visão do alcance do Projeto. Mas o processo 
de esvaziamento que a instituição enfrentava à época, não possibilitou envolvimento 
político-institucional mais efetivo num projeto de desenvolvimento regional de 
características marcadamente afins com os propósitos da SUDAM. O INPA também 
fez-se representar em todas as reuniões, por um mesmo representante, com visão e 
experiência na área de manejo. Na prática, essas características do representante 
daquele Instituto possibilitaram participação institucional efetiva também no âmbito 
operacional do Projeto. 

A implementação do projeto teve a participação de várias outras instituições, 
cuja colaboração foi solicitada pela FUNTAC de acordo com as características dos 
estudos a serem implementados e com as demandas por pesquisadores de áreas 
específicas. A tabela 6.1 contém o conjunto das instituições que participaram do 
Projeto e uma síntese da área de atuação de cada uma. 



TABELA 6.1 - INSTITUIÇÕES ENVOLVIDAS NO PROJETO DA FLORESTA ESTADUAL DO ANTIMARI 
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INSTITUIÇÃO INSTRUMENTO PARTICIPAÇÃO FORMA 
INPA Convênio bilateral 

(FUNTAC/INPA) 
Inventário Florestal, Levantamento 
Sócio-econômico, Estudo de Etno-
botânica e Estudo de Bambu. 

Recursos humanos envolvidos na execução; 
herbário; laboratório em Manaus. 

SUDAM Convênio bilateral 
(FUNTAC/SUDAM) 

Estudo de Bacias Hidrográficas Recursos humanos envolvidos na execução e cessão 
de equipamentos 

IBAMA Não formalizado Estudo de Bacias Hidrográficas Recursos humanos e cessão de equipamentos. 
IMAC Convênio bilateral 

(FUNTAC/IMAC) 
Estudo de Fauna, fiscalização da área 
de treinamento de fiscais ambientais 

Recursos humanos envolvidos na execução, cessão 
de equipamento. 

CTA Convênio trilateral 
(FUNTA/CTA/SEC) 

Area de educação Recursos humanos envolvidos na execução: 
treinamento de professores, preparação e 
acompanhamento do processo educacional, 
elaboração e impressão do material didático 

CPI Convênio trilateral 
(FUNTAC/CPI/SSA) 

Area de saúde Recursos humanos envolvidos na execução: 
trabalhos de imunização (vacinação) e treinamento 
de agentes de saúde. 

EMBRAPA Contrato 
(FUNTAC/EMBRAPA) 

Levantamento de solos e Estudo sobre 
mulateiro 

Recursos Humanos e laboratórios (SNLCS -
Serviço Nacional de Levantamento e Conservação 
de Solos) no Rio de Janeiro (RJ). 

UFRRJ Convênio bilateral 
(FUNTAC/UFRRJ) 

Elaboração do Projeto, Assessoria em 
geral e condução do Estudo do Seringal 
Nativo, em particular. 

Forma: Recursos humanos diretamente envolvidos 

SEC Convênio trilateral 
(FUNTAC/SEC/CTA) 

Area de educação Registro das unidades escolares; fornecimento dos 
equipamentos e do material de consumo, inclusive 
merenda escolar; contratação dos professores. 

SSA Convênio trilateral 
(FUNTAC/S S A/CPI) 

Area de saúde Registro dos postos de saúde; fornecimento dos 
equipamentos e do material de consumo para os 
postos de saúde; contratação dos agentes de saúde. 
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6.6 CONCLUSÕES 

- A formulação do projeto de manejo do Antimari do ponto de vista político 
estava em consonância com a política maior do governo do estado, estabelecida para 
o período 1987-91. O projeto está efetivamente direcionado para a solução de um 
problema crítico do setor florestal, que é o de viabilizar alternativas de uso da terra, 
fugindo das opções tradicionais da remoção pura e simples da floresta para a 
implantação de projetos agropecuários. 

- No caso particular do Acre o projeto tem especial relevância, uma vez que o 
estado tem tradição secular do convívio de sua população com os recursos florestais, 
através das atividades do extrativismo de borracha e castanha. Dado o declínio do 
extrativismo, de um lado, e os conflitos pela posse da terra, surgidos com os 
empates entre seringueiros e fazendeiros, alternativas que possibilitem o simultâneo 
desenvolvimento e conservação dos recursos florestais devem ser encontradas o 
mais rapidamente possível. 

- O esforço empreendido pelo estado, através da FUNTAC, no sentido de 
viabilizar um projeto de desenvolvimento mostra que os caminhos a serem trilhados 
para se viabilizar uma proposta de desenvolvimento florestal são particularmente 
difíceis, exigindo muita perseverança, trabalho de equipe e isenção de vícios 
institucionais. 

- O projeto de manejo florestal da Floresta Estadual do Antimari foi o 
primeiro projeto dessa natureza a obter aprovação e recursos de uma instituição 
internacional. A sua aprovação só aconteceu, no entanto, depois de ter superado 
várias dificuldades internas, que vão desde a concepção da idéia inicial, 
arregimentação de quadros para elaboração do projeto, convencimento da esfera 
federal da importância do seu encaminhamento, negociações com parceiros 
desinteressados e impostos, a cumprimento de prazos exíguos. A essas dificuldades, 
encontradas na fase de elaboração e encaminhamento do projeto, somam-se, depois 



316 

do projeto aprovado, problemas para seleção de uma área adequada para 
implementação, dificuldades internas do estado para institucionalização da área, 
morosidade na assinatura dos acordos formais para operacionalização do projeto e 
internalização de recursos, além de concessões ao agente financiador (aceitação de 
consultores internacionais para reelaborar a proposta). 
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CAPÍTULO SETE 

SISTEMA DE INVENTÁRIO PARA SERINGAL NATIVO 

Um seringal, convém insistir, vale não pela extensão das terras que apresenta, mas pela 
riqueza em árvores que oferece ao corte. Sabido que essas árvores não se distribuem na 
floresta com a densidade desejável, mas distanciadas umas das outras [...] algumas dezenas 
de metros [...], é mister disciplinar o trato com elas. 

Artur César Ferreira Reis 

7.1 INTRODUÇÃO 

Tradicionalmente os inventários florestais tiveram por objetivo primordial 
estimar os volumes da floresta. Na evolução, passaram a estimar a mudança, o 
crescimento e as perdas. No presente, enfocam também, quando é de interesse, 
estimativas da fitomassa parcial de uma dada formação florestal, de uma floresta ou 
de um povoamento florestal. 

Como o volume é indiretamente estimado a partir de medições de diâmetros e 
de alturas, a mensuração florestal tem aprimorado técnicas, metodologias e 
instrumentos para medir sobretudo esses dois elementos dendrométricos, com vistas 
às estimativas do volume das árvores individualmente - ou de porções delas -, dos 
povoamentos florestais e das florestas. 

Ainda no presente, e sobretudo nos países em desenvolvimento, a 
determinação do volume e, em decorrência, da produção florestal, tem sido a 
preocupação fundamental da Engenharia Florestal. Essa determinação só é possível 
com a indispensável utilização dos princípios, técnicas e métodos da mensuração 
florestal. 
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A análise da produção florestal inicia-se com o levantamento e estudo das 
árvores, realizado pelo inventário florestal, com o apoio dos princípios e técnicas da 
mensuração florestal. 

A evolução da ciência florestal permite hoje identificar os elementos 
dendrométricos e definir as variáveis a serem mensuradas para se obter, com o grau 
de precisão desejado, as estimativas dos parâmetros de uma população florestal. A 
mensuração florestal - de um lado funcionando como instrumento - dispõe de 
princípios, metodologias, técnicas e equipamentos para efetuar as medições de 
árvores, troncos ou povoamentos, e o inventário florestal - de outro lado 
operacionalizando estratégias de abordagem da população - aglutinam os 
conhecimentos logístico, técnico e científico necessários para fornecerem, com a 
precisão e níveis de complexidade desejados, as estimativas volumétricas e de 
produção. 

Um problema inteiramente novo se coloca, entretanto, seja na área da 
mensuração seja na do inventário florestal, quando se trata da realização de 
pesquisas ou levantamentos no âmbito do extrativismo, particularmente no 
extrativismo de borracha. 

O extrativismo de borracha, secularmente praticado no Brasil, tem como 
objetivo central a produção de látex, extraído da seringueira {Hevea spp), 
principalmente da Hevea brasiliensis, popularmente conhecida como seringa-
verdadeira, uma espécie florestal pertencente à família das Euforbiáceas e de larga 
ocorrência natural na região amazônica (conforme visto no capítulo três, item 3.3.2). 

Deve-se salientar que não existe, pelo menos a nível nacional, literatura sobre 
mensuração e inventários de seringais nativos. O problema é novo para a engenharia 
florestal e o seu enfoque foge do tradicionalmente aplicado à produção de madeira. 

A primeira questão a ser respondida nesse campo refere-se à quantidade de 
colocações de seringa existentes numa área ou seringal. A segunda questão a ser 



319 

respondida é quantas estradas de seringa produzindo tem em média uma 
colocação? A terceira é qual o número de seringueiras de uma estrada de seringa ? 
E finalmente chega-se à questão central a ser respondida: quantos quilos de látex 
produz em média uma colocação de seringa? Certamente essas não são as únicas 
questões a serem respondidas num levantamento de uma área produtora de borracha, 
mas são, de início, as quantitativamente mais relevantes. 

No presente capítulo, pretende-se o desenvolvimento de um sistema de 
inventário para seringal nativo, partindo-se da pressuposição de que o nível de 
produção de uma colocação de seringa é função do número de estradas em corte na 
colocação, do número de seringueiras por estrada e das dimensões das árvores. A 
pesquisa foi estruturada para oferecer respostas conclusivas com dois trabalhos 
complementares: um, que levantasse as variáveis relevantes das árvores em 
produção, e um segundo que permitisse estabelecer correlações das características 
das árvores (diâmetro, volume do fuste em exploração, e área basal) com a produção 
de látex. Pretendia-se obter um método de estimativa indireta da produção. 
Infelizmente, por motivos alheios à vontade do pesquisador, a segunda etapa do 
trabalho, que previa o levantamento da produção por árvore, durante uma safra, não 
pode ser realizado. Desta forma, estruturou-se um sistema para fornecer respostas 
quanto ao número médio de seringueiras por estrada, a área basal por estrada e o 
volume do fuste em exploração. Complementarmente, foram analisadas as 
características da exploração, realizando-se mensurações para variáveis específicas, 
definidas pela primeira vez. 

7.2 MATERIAL E MÉTODOS 

7.2.1 Área de estudo 

A área onde se realizou a presente pesquisa é a Floresta Estadual do Antimari, 
selecionada para a implementação do projeto de manejo florestal discutido no 
capítulo precedente e onde, além desta pesquisa específica, foram realizados dez 
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outros estudos, simultaneamente, dos quais resultados parciais serão utilizados para 

fundamentar o capítulo seguinte. 

7.2.1.1 Localização 

A Floresta Estadual do Antimari (F.E.A.) localiza-se nos municípios de Rio 
Branco e Sena Madureira, aproximadamente entre os paralelos de 9 o 11' 41" e 9° 1' 
15" SUL e entre os meridianos de 68° 00' 19" e 68° 1' 45" W. Gr. Compreende uma 
faixa de terras que acompanha o limite da fronteira com o Estado do Amazonas, ao 
norte, e ao sul estende-se paralelamente à rodovia BR-364, um tanto afastada da sua 
margem, sendo cortada no sentido norte sul pelo rio Antimari (Figura 6.1.A6). 

7.2.1.2 Cobertura florestal e estratificação tipológica 

A cobertura florestal da área caracteriza-se como floresta tropical úmida. O 
gênero Hevea encontra-se distribuído em toda a área, predominando Hevea 
brasiliensis. Em parte da área ocorre também a castanheira (Bertholletia excelsa 
H.B.K./ As principais espécies comerciais encontradas na área são sumaúma, 
maçaranduba, mogno, jatobá, cerejeira, cedro, cumaru-ferro, copaiba e carapanaúba. 

Com base na interpretação preliminar de imagens de 1989 do Satélite 
LANDS AT 5, feita no Laboratório de Sensoriamente Remoto da Fundação de 
Tecnologia do Estado do Acre (FUNTAC), foram caracterizados cinco estratos 
florestais (tabela 7.1), descritos conforme a classificação tipológica do projeto 
RADAMBRASEL. 
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TABELA 7.1 - ESTRATIFICAÇÃO TIPOLÓGICA DA COBERTURA FLORESTAL DA 
FLORESTA ESTADUAL DO ANTIMARI 

TIPO FLORESTAL | AREA (ha) 
I. Floresta Ombrófila Aberta com palmeiras + Floresta Ombrófila Densa 

Aluvial com Dossel Uniforme 14.269,82 

II. Floresta Ombrófila Aberta de Terras Baixas com Bambu Dominante 10.478,26 

III.Floresta Ombrófila Aberta de Terras Baixas com Bambu + Floresta 
Ombrófila Densa de Terras Baixas com Dossel Emergente 20.040,12 

IV.Floresta Ombrófila Densa de Terras Baixas com Dossel Emergente + 
Floresta Ombrófila Aberta com Bambu Dominado 7.995,95 

V. Floresta Ombrófila Densa de Terras Baixas com Dossel Emergente 12.929,67 

Área de ação antrópica 454,18 

TOTAL 66.168,00 

7.2.1.3 Solos e relevo 

A interpretação realizada pela FUNTAC, utilizando também a classificação 
do projeto RADAMBRASIL, apresentou a seguinte classificação de solos: 

A) Nas áreas sujeitas a alagações periódicas (8,06 % da área): 
Solos Hidromórficos Gleyzados Eutróficos: 

- Gley Pouco Húmico Eutrófico, argila de atividade alta, textura argilosa. 
- Solos Aluviais Eutróficos, argila de atividade alta, textura indiscriminada, floresta 

aberta aluvial, relevo plano. 

B) Nas áreas de Terra-firme: 
- Podzólico Vermelho Amarelo Álico, argila de atividade baixa, textura argilosa, e 

Latossolo Vermelho Amarelo Álico, textura argilosa; Floresta Densa Aluvial e 
relevo suave ondulado a ondulado (21,05% da área). 

- Podzólico Vermelho Amarelo, argila de atividade alta, textura argilosa, e 
Pdzólico Vermelho Amarelo Álico, argila de atividade alta, textura muito argilosa; 
Floresta Aberta e Floresta Densa, e relevo suave ondulado (70,89% da área). 
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7.2.1.4 Acesso 

O acesso à área é feito, no período seco, pela BR-364, até a altura do km 86, 
onde a rodovia cruza o rio Antimari. A partir desse ponto o deslocamento é feito 
pelo rio, num percurso de cerca de quatro horas em barco de alumínio, até a sede da 
unidade. No período das chuvas o acesso à área é feito pelo rio Acre, a partir de 
Porto Acre, até a desembocadura do rio Antimari, e a partir de então por ele, até a 
sede, numa viagem que, dependendo do tipo de embarcação, pode demorar de dois 
a cinco dias. 

7.2.2 Levantamento de campo 

O levantamento de campo, no que concerne ao inventário florestal desta 
pesquisa foi realizado de acordo com o cronograma dos levantamentos previstos no 
Projeto de Manejo da FEA. Os dados foram coletados no período de agosto a 
outubro de 1990. 

7.2.2.1 Base de planejamento do levantamento de campo 

Utilizou-se como bases para o planejamento do levantamento de campo: 
a) Revisão bibliográfica preliminar sobre extrativismo de borracha na Amazônia e 

sobre sistemas econômicos; 
b) Informações, dados e resultados do Levantamento sócio-econômico da Floresta 

Estadual do ANTIMARI (FUNTAC/INPA, 1989; FUNTAC, 1991, RTPa-1). 
c) Visitas prévias à área; 
d) Reuniões com técnicos do Projeto que já haviam realizado expedições de campo 

na área, para coleta de dados relativos a outras pesquisas. 
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7.2.2.2 Dados do Levantamento Sócio-econômico da Floresta Estadual de 
ANTIMARI 

O Levantamento Sócio-econômico da Floresta Estadual de ANTIMARI foi 

realizado por dois engenheiros florestais e um historiador da FUNTAC, com a 

aplicação de questionário nas colocações de seringa, visando o levantamento 

censitário das famílias instaladas na área e na sua região de influência. O 

questionário utilizado foi o mesmo aplicado em dois outros levantamentos, 

realizados pela FUNTAC nas Reservas Extrativistas de São Luis do Remanso e 

Cachoeira, desenvolvido a partir de um anteriormente aplicado em comunidades 

extrativas do Maranhão e Pará, adaptado às condições do extrativismo de borracha 

por técnicos da FUNTAC, do Conselho Nacional dos Seringueiros (CNS), do 

Centro de Trabalhadores da Amazônia (CTA), da Universidade da Califórnia e do 

Enviromental Defense Found. O questionário compreende 36 itens, englobando 

informações sobre o seringueiro e sua estrutura familiar; produção extrativa e 

agrícola; produção, consumo e despesas da família. A metodologia e resultados do 

levantamento encontram-se em FUNTAC/INPA (1989) e FUNTAC (1991, RTPa-1). 

7.2.3 Universo amostrai 

O planejamento inicial da pesquisa considerou como universo amostrai um 
total de 242 estradas de seringa em corte, fornecidas por uma listagem preliminar do 
Levantamento sócio-econômico. Essas estradas fazem parte de 56 colocações de 
seringa (FUNTAC, 1990, RTPa-9, p. 48-50). Desse total, 52 colocações estão 
localizadas dentro da FEA e quatro fora. Uma, embora esteja situada fora da FEA, 
tem suas estradas dentro da área; as outras três foram acrescentadas porque estavam 
experimentando significativa influência do Projeto, pois localizam-se muito próximas 
da sua sede. 

A colocação de seringa é definida como: o conjunto da casa, roçado e 
estradas de seringa, utilizadas pelo seringueiro e família. 
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A estrada de seringa é definida como: o conjunto de seringueiras "cortadas" 
(exploradas) pelo seringueiro numa jornada diária de trabalho. 

A listagem completa das colocações de seringa consideradas como universo 
amostrai, do número total de estradas seringa, do número de estradas em exploração 
e do número total de seringueiras de cada colocação consta da tabela 7.1.A3 do 
Anexo 3. 

7.2.4 Processo de amostragem e intensidade amostrai 

Utilizou-se o processo de amostragem inteiramente aleatória para as 
estradas de seringa. Devido a impossibilidade de se ter a localização física dessas 
estradas num mapa, a seleção das amostras foi realizada em dois estágios. Sorteou-
se no escritório as colocações de seringa, pois estas estavam não só localizadas num 
mapa como haviam sido todas cadastradas. Na colocação, foi selecionada para 
levantamento uma estrada de seringa. Das 56 colocações de seringa que 
compuseram o universo amostrai, havia informações sobre o número de árvores para 
219 das estradas, número estes que foram utilizados para estimar preliminarmente o 
tamanho da amostra. Estabeleceu-se, então, o tamanho da amostra em 30 estradas de 
seringa, número suficiente para atender um limite de erro máximo de 15%, com 95% 
de probabilidade. Este foi também um tamanho de amostra que se julgou seria 
possível realizar durante o período dos levantamentos. Durante a realização dos 
levantamentos, constatou-se no entanto, que muitas colocações cadastradas no 
levantamento sócio-econômico no ano anterior estavam desocupadas em 1990, 
reduzindo assim o número de colocações em atividade para 45. Em virtude disto a 
amostra foi reduzida para 24 estradas de seringa. Os números totais de colocações 
de seringa da FEA e de colocações em atividade em 1990 são apresentados na 
tabela 7.1.A3 do Anexo 3; as colocações que tiveram estradas de seringa amostradas 
encontram-se listadas na tabela 7.2.A3, do mesmo Anexo. 
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7.2.4.1. Seleção da estrada de seringa 

Caso houvesse mais de um seringueiro trabalhando na colocação, levantou-se 
uma estrada de seringa por seringueiro em atividade. Este segundo estágio de 
seleção foi assumido como sendo também aleatório, vez que o critério é 
probabilístico, pois nem a equipe dispunha da localização das estradas-amostra, nem 
tinha conhecimento de que estrada o seringueiro iria cortar no dia do levantamento. 

A seleção da(s) estrada(s) de seringa(s) a ser(em) levantada (s), dentre as em 
uso existentes na colocação, foi feita segundo os seguintes critérios: 
a) estrada a ser trabalhada (cortada) pelo seringueiro no dia seguinte à chegada da 

equipe na colocação; 
c) última estrada trabalhada pelo seringueiro, caso não houvesse programação de 

corte para o dia seguinte à chegada da equipe na colocação. 

7.2.5 Informações levantadas na colocação de seringa 

Informações na colocação foram levantadas diretamente com o seringueiro 
local, através do preenchimento de questionários. 

Foram coletados dados sobre: 
a) nome da colocação e do seringueiro; 
b) número total de estradas de seringa e número de estradas em corte; 
c) produção de borracha; 
d) forma de comercialização da borracha; 
e) tempo empregado nas tarefas do extrativismo; 
f) tipo de material utilizado na coleta do látex; e 
g) número de castanheiras existentes na colocação. 
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7.2.6 Dados levantados na estrada de seringa 

A estrada de seringa selecionada foi percorrida em todo o seu percurso, com 
o acompanhamento do seringueiro local. Nelas procedeu-se à enumeração completa 
de todas as seringueiras existentes, identificação de cada árvore (pelo nome vulgar, 
feita pelo próprio seringueiro), classificação em três categorias: 

a) seringueira em exploração; 
b) seringueira inativa (não estava sendo cortada); 
c) seringueira morta; e 
medição, em todas as árvores da estrada, da circunferência à altura do peito (CAP), 
com fita métrica ou trena, com aproximação de 1 cm. 

O dados levantados destinaram-se à realização de estimativas referentes a: 
número de seringueiras e porcentagens, por categoria; número de seringueiras em 
exploração por estrada e por classe de 10 cm de diâmetro, porcentagem de 
seringueiras em exploração por classe de diâmetro; totais de seringueiras em 
exploração, por espécie. 

7.2.7 Cubagem de árvores 

Em 13 das 24 estradas de seringa foram medidas em pé, um máximo de quatro 
árvores em cada uma delas, perfazendo um total de 50 árvores, para determinação do 
volume do fuste explorado pelo seringueiro. Essas quatro árvores foram selecionadas 
nas seguintes classes de circunferência: 
Classe um: 000 a 100 cm de CAP 
Classe dois: de 101 a 200 cm de CAP 
Classe três: de 201 a 300 cm de CAP 
Classe quatro : > 300 cm de CAP, 
e como critério de seleção considerou-se a primeira árvore de cada classe 
encontrada na estrada, durante o caminhamento. As medições individuais foram 
realizadas da seguinte forma: 
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a) circunferência do toco (tomado a 10 cm do chão); 
b) circunferência à altura do peito (tomada a 130 cm do chão); 
c) circunferência do topo da bandeira, correspondente à altura de uso; 
d) circunferências a alturas relativas, tomadas no ponto médio de cada bandeira, e 

tantas medições quantas fossem as bandeiras encontradas. 

Os conceitos de bandeira e altura de uso foram introduzidos nesta pesquisa, 

como segue: 
Bandeira (Bi): é o painel situado em qualquer posição do fuste em exploração e que 
contém o conjunto de cortes efetuados pelo seringueiro para a extração do látex da 
seringueira. 
Altura de uso (Hu): é a distância do solo até o ponto mais elevado do fuste com 
vestígios de exploração passada ou presente. 

A altura de uso foi medida com trena, com aproximação de 10 cm. A trena era 
fixada a uma vara, que elevada até o ponto de interesse, permitia a leitura 
diretamente na base da árvore. 

7.2.8 Processamento dos dados 

7.2.8.1 Cálculo do volume da porção explorada do fuste 

O volume da porção explorada do fuste foi calculado pelo método de Smalian, 
particularizados os volumes das secções conforme determinados pelas respectivas 
medições, e individualmente para as 50 árvores medidas. Como não se adotou tomar 
medições em alturas fixas, o tamanho das secções passou a ser função das alturas 
relativas (ponto médio das bandeiras), nas quais foram tomadas as medições das 
circunferências. 
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7.2.8.2 Equações de volume 

Os volumes individuais da porção dos fustes explorados das 50 árvores 
cubadas foram utilizados para a definição de equações de volume. Utilizou-se o 
pacote estatístico STATGRAF, versão 4.0, no qual os dados foram processados na 
opção regressão múltipla, pelo método FORWARD, utilizando-se o procedimento 
automático. Definiu-se o seguinte conjunto de variáveis independentes: DAP, 
DAP2, DAP3, Hu, Hu2, Hu

3, DAP.HU, DAP.HU2, DAP3.HU, DAP.HU2, DAP.HA 
DAP2.HU2, DAP3.Hu2, as quais foram testadas para a variável dependente Volume 
individual (Vi). Essas variáveis foram testadas para obtenção de equações de dupla 
(DAP, Hu) e simples entrada (DAP), com duas variações: com e sem intercepto. 
Uma equação foi então selecionada para o cálculo do volume das árvores das 
estradas de seringa. 

7.2.8.3 Estimativas dos parâmetros de análise 

Para a análise do processo de amostragem, os seguintes parâmetros foram 
estimados por unidade de amostra (estrada): 
N = número de árvores (seringueiras) - obtido diretamente, pela contagem de 100% 

das árvores; 
G = área basal das árvores componentes da estrada - obtida pelo somatório das 

áreas transversais das árvores, cujos diâmetros foram medidos na estrada de 
seringa; 

V = volume de exploração - obtido pelo somatório dos volumes de cada árvore da 
estrada (apenas a porção do fuste que o seringueiro explora). 

7.2.9 Análise do processo de amostragem 

Estimados os parâmetros relevantes, procedeu-se à análise estatística da 
amostragem, considerando-se inicialmente o processo de amostragem inteiramente 
aleatória, para número de árvores, área basal e volume explorado, por estrada, 
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determinando-se todas as estatísticas relevantes de um inventário florestal (média, 
variância, desvio padrão, variância da média, desvio padrão da média, intervalo de 
confiança para a média e erro de amostragem relativo e absoluto).. 

Constatadas diferenças entre as áreas basais e volumes das estradas situadas na 
margem do rio Antimari e daquelas situadas no centro (afastadas do rio), procedeu-se 
a uma pós-estratificação, com base nesses dois parâmetros. Realizou-se então uma 
análise variância, utilizando-se o teste de F, para as médias dos parâmetros estimados 
pelo processo de amostragem estratificada, considerando-se dois estratos: I-
centro; II- margem. 

Procedeu-se na seqüência a análise dos dados pelo processo de amostragem 
estratificada, processando-se as mesmas estatísticas consideradas no processo 
precedente, com as respectivas considerações para este segundo processo. 

Finalmente procedeu-se a uma comparação da amostragem inteiramente 
aleatória com a amostragem estratificada, com base na eficiência relativa, pela 
fórmula: 

ER = 5 r ( a / e q / ) * 1 0 0 
S x { s t ) 

onde ER = eficiência relativa 

7.3 RESULTADOS E DISCUSSÃO 

7.3.1 Equações de volume 

A tabela 7.1.A2 contém os dados das árvores cubadas, e os respectivos 
volumes calculados. Esses dados, utilizados no ajuste de modelos de equações 
volumétricas, conforme descrito no item 7.2.8.2 resultaram na obtenção de quatro 
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equações de volume, cujos coeficientes e estimativas dos parâmetros relevantes 

constam da tabela 7.2 a seguir apresentada. 

TABELA 7.2-EQUAÇÕES PARA ESTIMAR VOLUME DA PORÇÃO 
EXPLORADA DO FUSTE DE SERINGUEIRA NATIVA 

VAR. DEP.= VARIA VEIS COEFI- VALOR COEF. E. P. EST. 
VOLUME INDEPEND CIENTES COEF. DET. (m3) 
Equação 1 ß0 -0,019924 0,9930 0,084001 

DAP2 
ßl 2,033046 

Hu2 ß2 -0,004971 
DAP.Hu3 

ß3 0,015200 

Equação 2 DAP2 
ßl 1,995208 0,9971 0,083538 

Hu2 ß2 -0,005702 
D A P . H U 3 ß3 0,016221 

Equação 3 ßO -0,005789 0,9751 0,158725 
DAP2 

ßl 2,675342 

Equação 4 D A P 2 ß l 2,601357 0 ,9893 0 ,160973 

Observa-se que tanto no caso dos modelos de equações com DAP e Hu, quanto 
dos com DAP apenas, os modelos sem o coeficiente ßo ajustados apresentaram, em 
ambos os casos, maior coeficiente de determinação. As equações sem a constante 
(equação dois e quatro) foram então preliminarmente selecionadas. Num segundo 
passo, foram testadas para estimar o volume de 720 seringueiras com DAP e Hu 

medidas nas 24 unidades de amostra. Os volumes médios das 720 seringueiras foram 
0,66435 m3 e 0,69286 m3 estimados respectivamente pela Equação dois e quatro, 
portanto bastante próximos. Embora a Equação dois apresente maior coeficiente de 
determinação e menor erro padrão da estimativa que a Equação quatro, optou-se pela 
adoção desta para a estimativa do volume individual das árvores em pé, vez que a 
mesma permite estimar o volume de todas as seringueiras da estrada, sem necessidade 
da medição da altura de uso respectiva. 
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7.3.2.1 Número de seringueiras 

A tabela 7.2.A2 contém os dados do número de seringueiras por unidade de 
amostra (estrada), nas respectivas categorias em que foram classificadas. A tabela 7.3 
apresenta os totais das categorias, encontradas em todas as estradas, bem como as 
médias absolutas e relativas das categorias. 

TABELA 7.3 - NÚMERO E PORCENTAGEM DE SERINGUEIRAS 
LEVANTADAS NA AMOSTRA, POR CATEGORIA 

SERINGUEIRAS 
Total em exp oração inativas mortas total 

número número % número % número % % 
Total 2.749 2.399 272 78 
Média 114,54 99,96 87,5 11,3 9,7 3,3 2,8 100 

Conforme demonstram os dados da tabela 7.3, foram encontradas na Floresta 
Estadual do Antimari as seguintes médias: 115 seringueiras (em exploração, inativas e 
mortas) por estrada de seringa, e 100 seringueiras em exploração ("em corte", na 
linguagem do seringueiro) por estrada. Em termos relativos, 87,5% das seringueiras 
das estradas estavam sendo exploradas; 9,7% não estavam sendo exploradas (ou eram 
árvores muito finas, ou não eram boas produtoras de látex, ou apresentavam algum 
dano) e 2,8% das árvores estavam mortas. Deve-se ressaltar que não foi estabelecido 
um diâmetro mínimo para medição das árvores. 

No levantamento sócio-econômico, realizado no ano de 1989 na FEA e 
entorno, os seringueiros forneceram, de memória, o número de árvores ("madeiras", 
na linguagem do seringal) das estradas de seringa da sua colocação, tanto para as "em 
corte" quanto para as "em descanso". Em 78 entrevistas foram fornecidos os números 
para 442 estradas de seringa, totalizando 50.648 seringueiras. Estes números revelam 
média de 114,58 seringueiras por estrada, coincidindo com a média obtida nesta 
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pesquisa, pela contagem de todas as seringueiras das 24 estradas levantadas 

(FUNTAC, 1990, RTPa-9, p. 22). 

Durante a realização desta pesquisa, perguntou-se novamente a cada 
seringueiro o número de madeiras existentes nas estradas da sua colocação. Foram 
informados os números de madeiras de 88 estradas, que totalizaram 9.574 
seringueiras, cuja média calculada dá 108,8 seringueiras por estrada. Essas 
comparações permitem concluir que a informação do seringueiro sobre o número total 
de árvores das estradas é confiável. 

A distribuição das árvores por classe de diâmetro encontra-se na tabela 7.3.A2. 
Os valores absolutos (somatório das seringueiras de todas as estradas) e relativos das 
classes é resumido na tabela 7.4 a seguir, para classes de 10 cm de diâmetro . 

TABELA 7.4-DISTRTOUIÇÃO ABSOLUTA E RELATIVA DAS SERINGUEIRAS EM 
EXPLORAÇÃO POR CLASSE DE DIÂMETRO 

CLASSE DE DIAMETRO (cm) 
0 >10 >20 >30 >40 >50 >60 >70 >80 >90 >100 >110 Total tot>20 
a a a a a a a a a a a 
10 20 30 40 50 60 70 80 90 100 110 

tot 3 160 402 505 476 349 234 139 82 23 23 3 2.399 2.236 
% 0,13 6,67 16,76 21,05 19,84 14,55 9,75 5,79 3,42 0,96 0,96 0,13 100,00 93,21 

Constata-se, pelos dados da tabela 7.4, que 6,8% do total das seringueiras 
exploradas têm diâmetro de no máximo 20 cm; 93,2% das árvores exploradas situam-
se nas classes de diâmetro acima de 20 cm. Na classe de 30 a 40 cm ocorre o mais 
elevado percentual de árvores em exploração: 21%. Do total de árvores em 
exploração, 72% têm diâmetros situados entre 20 e 60 cm de diâmetro. 

A média de seringueiras com DAP maior ou igual a 20 cm é igual a 93 árvores 
por estrada. Os intervalos de confiança, para os números de árvore: total, em 
exploração, e em exploração maior que 20 cm de diâmetro são apresentados na tabela 
7.7. 
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Duas espécies foram encontradas na área, classificadas pelos seringueiros 
como seringa real ou seringa verdadeira {Hevea brasiliensis Mull. Arg.) e seringa 
vermelha (Hevea guyanensis Aubl.). Em nenhuma estrada, das amostradas, 
encontrou-se seringueira com nome local diferente de real e vermelha. 

Deve-se salientar, no entanto, que durante a pesquisa de campo não foram 
feitas coletas de material botânico para identificação das espécies, vez que as mesmas 
haviam sido realizadas durante a realização do inventário florestal e levantamento 
etnobotânico. O material fora remetido para o INPA, em Manaus, para identificação, 
na época da pesquisa de campo. 

Segundo M. PIO CORREA (1984, v. 6, p. 100-107) a Hevea brasiliensis 
Mull. Arg. é uma árvore de caule cilíndrico, com altura variando entre 20 e 30 
metros, às vezes entre 30 e 40 metros, que dá látex de primeira qualidade. A Hevea 
guyanensis Aubl. é uma árvore alta, atingindo até 30 ou 40 metros, que produz um 
tipo de "borracha fraca", de cor amarelada, pouco abundante. 

A tabela 7.5 contém a participação das espécies nas distintas categorias 
estabelecidas no levantamento. 

TABELA 7.5-SERINGUEIRAS POR ESPÉCIE E CATEGORIA: TOTAIS E MÉDIAS 

Seringa real Seringa vermelha 
CATEGORIA núm. arv. % num. arv. % Total % do total 
Em exploração 2.362 87,45 37 77,08 2.399 87,27 
Inativas 262 9,70 10 20,83 272 9,89 
Mortas 77 2,85 1 2,08 78 2,84 
Total 2.701 100 48 100 2.749 100,00 
Média/estrada 113 98,25 2 1,75 115 100,00 

Os resultados revelam que 98,25% das árvores em exploração na Floresta 
Estadual do Antimari foram classificadas pelos seringueiros como seringa real e 
apenas 1,75% como seringa vermelha. Em nível nacional, Hevea brasiliensis Mull. 
Arg. responde por 98% da produção de borracha oriunda de seringal nativo. A seringa 
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vermelha é considerada pelo seringueiro como "ruim de leite", razão pela qual alguns 
seringueiros deixam de explorá-la, mesmo apresentando grande porte. 

7.3.2.2 Área basal e volume 

Inventários regionais computam o volume das seringueiras encontradas como 
volume de madeira aproveitável ou não. Não é essa a preocupação que norteia o 
presente trabalho. Nem a seringueira interessa sob o ponto de vista de seu 
aproveitamento madeireiro, nem tampouco interessa quantificar o volume total ou 
comercial das árvores de seringueira encontradas. Interessa sim, quantificar a porção 
do fuste da seringueira que é normalmente utilizado na atividade extrativa do látex. 

A equação quatro da tabela 7.2 foi utilizada para estimar o volume da porção 
do fuste da seringueira usualmente explorado pelo seringueiro; o somatório dos 
volumes individuais forneceu o volume total em exploração da estrada de seringa 
(amostra). 

A área basal da estrada foi obtida pelo somatório das áreas transversais 
correspondentes às circunferências medidas, vez que o número de árvores foi obtido 
por enumeração completa, conforme descrito no item 7.2.8.3. A tabela 7.6 apresenta 
os resultados por estrada, para os três parâmetros analisados. 

Os dados revelam um número médio de 100 seringueiras "em corte" por 
estrada de seringa, área basal média por estrada de 18,78 m2 e 62,2 m3 de volume em 
exploração. O número de seringueiras exploradas por estrada varia de 65 a 196 
indivíduos, a área basal de 8,4 a 32,3 m2 e o volume de 27,7 a 107,0 m3 por estrada. 
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TABELA 7.6-NÚMERO DE SERINGUEIRAS, ÁREA BASAL E VOLUME POR 
ESTRADA DE SERINGA NA FLORESTA ESTADUAL DO ANTIMARI 

Amostra Lo- N expl. G V Amostra Lo- N expl. G V 
número cal (m2) (m3) numero cal (m2) (m3) 

1 C 65 16,4 54,4 13 C 64 16,1 53,5 
2 C 122 18,3 60,8 14 C 91 27,4 90,7 
3 C 190 28,4 94,1 16 C 110 32,3 107,0 
4 M 95 9,4 31,1 16 C 69 24,0 79,6 
5 M 119 15,1 50,2 17 C 85 24,8 82,0 
6 M 60 9,7 32,1 18 M 195 25,5 84,5 
7 M 82 10,9 36,0 19 M 62 8,4 27,7 
8 C 102 24,2 80,1 20 C 76 17,5 58,1 
9 M 65 8,9 29,4 21 M 123 16,0 52,9 

10 M 88 15,6 51,5 22 M 87 14,7 48,6 
11 C 127 32,0 106,1 23 M 133 22,3 73,9 
12 C 64 14,6 48,4 24 M 125 18,3 60,6 

média 100,0 18,78 62,2 
NOTA: C - Colocação de Centro N = número de seringueiras; G = área basal 

M - Colocação de Margem da estrada de seringa; V - volume da estrada 

A tabela 7.7 contém o resumo estatístico do processamento do dados pelo 
processo de amostragem inteiramente aleatória. 

TABELA 7.7 - ANÁLISE ESTATÍSTICA PARA A AMOSTRAGEM 
INTEIRAMENTE ALEATÓRIA 

Estatística • N G V 
K ) (m3) 

Média das seringueiras em exploração 100 18,78 62,21 
vanancia 1375,52 52,02 570,67 
desvio padrão 37,09 7,21 23,89 
CV% 37,10 38,40 38,40 
fator de correção p/ população finita 0,85 
variância da média 48,87 1,85 20,28 
desvio padrão da média 6,99 1,36 4,50 
Erro absoluto 14,46 2,81 9,32 
Erro relativo 14,47 14,98 14,98 
Intervalo de confiança (limite superior) 114 21,60 71,53 
Intervalo de confiança (limite inferior) 85 15,97 52,89 
Média das seringueiras da estrada 115 
IC p/ média das seringueiras da estrada (LS) 129 
IC p/ média das seringueiras da estrada (LI) 101 
Média das sering. em exploração > 20 cm 93 
IC p/ sering. em exploração > 20 cm (LS) 107 
IC p/ sering. em exploração > 20 cm (LI) 79 



336 

Observa-se praticamente o mesmo coeficiente de variação para os três 
parâmetros considerados. Com a intensidade de amostragem de 24 unidades de 
amostras, o erro de amostragem situa-se em torno de 15% para os três parâmetros 
analisados, com uma probabilidade de 95% de confiança. 

7.3.3 Aplicação da Amostragem Estratificada 

Durante o levantamento de campo observou-se variações nas dimensões das 
árvores das estradas das colocações localizadas na margem do rio Antimari, 
comparativamente às árvores das estradas das colocações de centro. Foi constatado 
que as árvores apresentam maiores dimensões, na medida em que se distanciam da 
margem do rio. Calculados os volumes e as áreas basais, comprovou-se a tendência 
observada em campo. Procedeu-se então a uma pós-estratificação, tomando-se a área 
basal como parâmetro de estratificação. Foram estabelecidos dois estratos, no 
primeiro dos quais foram agrupadas as estradas das colocações situadas no centro e 
no segundo foram agrupadas as estradas das colocações da margem. Procedeu-se em 
seguida uma análise de variância para a estratificação, separadamente para cada 
parâmetro. A análise de variância para os respectivos parâmetros está sintetizada na 
tabela 7.8. 

TABELA 7.8-ANÁLISE DE VARIÂNCIA DA ESTRATIFICAÇÃO 

Fonte Variação GL SQ QM QMe/QMd F 0,05 (1/22) 
NUMERO Entre Estrato 1 198,56 198,56 0,14 4,32 
ARVORES Dentro 22 31438,58 1429,03 

TOTAL 23 31637,14 1375,53 
Fonte Variação GL SQ QM QMe/QMd F 0,05 (1/22) 

AREA Entre Estrato 1 430,18 430,18 12,34 4,32 
BASAL Dentro 22 767,22 34,87 

TOTAL 23 1197,39 52,06 
Fonte Variação GL SQ QM QMe/QMd F 0,05 (1/22) 

VOLUME Entre Estrato 1 4718,10 4718,10 12,33 4,32 
Dentro 22 8415,61 382,53 
TOTAL 23 13133,71 571,03 
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A análise de variância revela que não existe diferença significativa para a 

média do número de árvores entre os estratos, mas existe para as médias da área basal 

e do volume, para um nivel de probabilidade de 95%. 

Realizou-se então a análise dos dados pelo processo de amostragem 
estratificada. A tabela 7.9 contém os dados relevantes para os dois estratos. 

TABELA 7.9 - MÉDIAS E VARIÂNCIAS POR ESTRATO, E ESTRATIFICADAS 
PARA ESTRADAS DE CENTRO E DE MARGEM 

N G V 
Estrato Nh nh w h Yh s2h Yh S2h Yh s \ 
Centro 85 12 0,52 97 1361,4 23,0 39,5 76,2 433,2 
Margem 78 12 0,48 103 1496,7 14,6 30,2 48,2 331,8 

163 24 1,00 100 1426,1 19,0 35,1 62,8 384,7 
NOTA: A simbologia deste quadro é apresentada no Anexo 7. 

O número médio de árvores por estrada pouco se altera nas colocações de 
centro e margem, e a média estratificada é a mesma obtida pela amostragem aleatória, 
ou seja, 100 seringueiras por estrada. A média estratificada da área basal é 19,0 m2 e 
a média estratificada do volume é 62,8 m3. Comparando-se a média de um estrato 
com a do outro, verifica-se que a média da área basal das estradas de centro é 61% 
maior do que a das estradas da margem; a média do volume, 58% maior. 

Dados obtidos por entrevista no Levantamento sócio-econômico em 20 das 22 
colocações que fizeram parte da amostra desta pesquisa revelaram uma produção 
média de 643 quilos de borracha por colocação no ano de 1988. As entrevistas 
realizadas no presente levantamento, revelam média de 656 quilos produzidos no ano 
de 1989, com base em informação de 16 seringueiros (dois não foram entrevistados e 
os outros quatro não haviam cortado na mesma colocação no ano anterior). Essas 
mesmas informações, quando consideradas por estrato, revelam as seguintes médias 
de produção: colocações de centro: 833 quilos em 1988 e 701 quilos em 1989; 
colocações de margem: 517 quilos no em 1988 e 599 quilos em 1989. Embora as 
informações sejam orais e refiram-se a um número pequeno de informantes, indicam 
que a produção de borracha é maior nas colocações de centro. Como o número médio 
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de seringueiras por estrada não apresenta diferença significativa entre os estratos, a 
maior produção deve ocorrer em parte por conta da maior área basal e respectivo 
volume do fuste em exploração. 

Pretendia-se realizar (conforme mencionado na introdução deste capítulo), 
numa segunda etapa da pesquisa, a pesagem da produção, durante uma safra, em 
estradas de seringa previamente selecionadas, de forma a se estabelecer correlações 
entre a produção e parâmetros médios das árvores e das estradas. A pesquisa ficou 
incompleta, pois essa parte não pode ser realizada. 

A análise estatística da amostragem estratificada, para área basal e volume 
encontram-se na tabela 7.10. 

As médias estratificadas são 19,00 m2 e 62,80 m3 respectivamente para área 
basal e volume. Embora as estimativas pouco difiram das realizadas pela amostragem 
aleatória (respectivamente 18,78 m2 e 62,21 m3) o erro de amostragem relativo 
reduziu-se de 15% para 12,3%, para ambos os parâmetros. 

TABELA 7.10-ESTATÍSTICA DA AMOSTRAGEM 
ESTRATIFICA 

Estatística G V 
(m2) (m3) 

média estratificada 19,00 62,80 
variância da média estratificada 1,26 13,79 
erro padrão da média estratificada 1,12 3,71 
cpf estrato Centro 0,86 0,86 
cpf estrato Margem 0,85 0,85 
Erro absoluto 2,33 7,72 
Erro relativo % 12,28 12,29 
Intervalo de confiança media estratif. (LS) 21,31 70,52 
Intervalo de confiança media estratif. (LI) 16,65 55,08 

Comparando-se os dois processos pela eficiência relativa, considerando a 
alocação proporcional da amostragem estratificada, tem-se: 

ERg= 146,83% 
ERV=147,06% 
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A variância da média da amostragem inteiramente aleatória é 47% maior do 
que a variância da média da amostragem estratificada, considerando a alocação 
proporcional das unidades, tanto para a área basal quanto para o volume por estrada 
de seringa. 

PÉLLICO NETTO e BRENA (1993, p. 108, 110) demonstram que a variância 
da média da amostragem aleatória é maior do que a variância da média da 
amostragem estratificada com alocação proporcional, quando as médias dos estratos 
diferem. Essa condição é válida, segundo os autores, mesmo quando apenas dois 
estratos forem definidos na população. Conforme constatado na análise de variância, 
há diferença significativa entre as médias dos estratos tanto para o parâmetro área 
basal por estrada de seringa quanto para o volume da porção do fuste das seringueiras 
em exploração. A amostragem estratificada revela-se vantajosa para se estimar esses 
dois parâmetros. A pós-estratificação deve, pois ser considerada, sempre que se tiver 
estradas de seringa de centro e de margem. 

7.3.4 Sistema de inventário para seringal nativo 

Segundo PÉLLICO NETO e BRENA (1993, p. 21) "sistema de amostragem 
é um conjunto de processos e/ou métodos de amostragem, geralmente estruturados, 
integradamente para aplicação a uma determinada situação ou área previamente 
especificada". 

A primeira grande dificuldade que surge para um inventariador ao abordar 
uma área produtora de borracha é que processo e método de amostragens utilizar, 
isso, se dispuser de algum conhecimento prévio das colocações. Caso contrário, a 
abordagem tomar-se-á bastante mais dificultosa, pois a estruturação do processo e 
do método de amostragem necessita de algum nível de conhecimento sobre a 
dispersão espacial das colocações. 
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Os trabalhos implementados no último decênio em seringais nativos, 
sobretudo no estado do Acre, têm-se limitado à realização de um levantamento 
sócio-econômico, através do qual informações são obtidas por entrevistas diretas 
com os próprios seringueiros. Os resultados obtidos limitam-se, pois, às estimativas 
que o processamento das informações orais possam oferecer. Os dados podem, 
portanto, ser mais, ou menos precisos, dependendo da habilidade do entrevistador, 
grau de conhecimento ou de relacionamento prévio que o mesmo tenha com o 
entrevistado, experiência do entrevistado no seringal, tempo de vivência na 
colocação, grau de empatia com o entrevistador, relação de confiança com e nível 
de conhecimento da instituição que está patrocinando o levantamento. Como esses 
levantamentos têm sido geralmente censitários, o grande número de informações 
levantadas têm possibilitado obter estimativas bastante aproximadas da realidade. E, 
assim, como um mapa das unidades amostrais é um instrumento valioso, e em alguns 
casos imprescindível (dependendo do processo de amostragem escolhido) para o 
planejador que pretende realizar um inventário madeireiro, o censo, ou algum 
levantamento prévio das colocações é um instrumento de grande vaha para o 
planejamento do inventário a ser realizado num seringal, tornando-se mesmo 
imprescindível se se pretende realizar estimativas para a população total. Ao 
contrário de um inventário madeireiro em que as estimativas são reportadas por 
unidade de área, as estimativas em um seringal devem ser reportadas ou por unidade 
de produção (no caso a colocação de seringa), ou por estrada de seringa, um 
conjunto de árvores, naturalmente distribuídas na floresta, às quais o seringueiro 
atribui um traçado flexível, no intuito de organizar sua jornada diária de trabalho, 
com vistas à extração do látex dessas árvores, a intervalos de tempo regulares. 

Mas a realização de um censo das colocações de seringa de um seringal é 
tarefa praticamente impossível, quando se pretende obter respostas sobretudo para 
as variáveis associadas à produção como: número de colocações, número de 
estradas de seringa por colocação, número médio de árvores por estrada, número de 
dias trabalhados na safra. 

66 
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A primeira dificuldade reside em se conceituar o que é, do ponto de vista da 
produção, uma colocação de seringa. O conjunto das estradas de seringa, a área de 
roçado, a casa e demais construções (geralmente casa de farinha, ou outra instalação 
rústica para armazenar castanha e apetrechos diversos) de um seringueiro, seriam a 
princípio uma colocação. Mas e as estradas não trabalhadas fazem parte da 
colocação? Dois, três ou mais seringueiros que constroem suas casas próximo uns 
dos outros, mas que produzem independentemente, fazem parte de uma mesma 
colocação? Adicione-se a essas dificuldades conceituais, o fato de que é 
praticamente impossível localizar, no tempo devido, todas as famílias ou todos os 
seringueiros que ocupam as colocações de um seringal. 

Para efeito do planejamento da presente pesquisa, partiu-se de um censo das 
colocações realizadas na área ano no anterior ao levantamento de campo, no qual 
fora considerado conceitualmente uma colocação como sendo uma unidade de 
produção de um seringueiro ou de um seringueiro e família, ou de seringueiro e um 
meeiro. Em 1990 a situação ocupacional das colocações da Floresta Estadual do 
Antimari já havia mudado, em relação ao ano anterior. O planejamento do trabalho 
de campo teve que ir sendo adaptado à realidade. 

No caso dos inventários madeireiros, pode-se abordar uma população florestal 
praticamente sem nenhum conhecimento prévio da área de estudo. Um inventário 
piloto fornecerá estimativas preliminares sobre as variáveis de interesse e tipologias 
numa área de limites conhecidos, mas com pouca informação disponível sobre a 
variabilidade da floresta. Mesmo numa propriedade cujos limites se conhece 
imprecisamente e sobre a qual não se disponha de nenhum conhecimento sobre a 
variabilidade da floresta, a utilização consciente do processo de amostragem 
sistemático fornecerá as estimativas apropriadas às variáveis de interesse. 

Mas, e no caso de se ter que inventariar um seringal? O Processo de 
amostragem aleatória daria respostas simultaneamente para o volume de produção 
da colocação e do número de seringueiras exploradas? A produção num seringal 
realiza-se em unidade específica (a colocação de seringa) e conclui-se numa safra. A 
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estrada de seringa tem distintas formas e áreas variáveis. Unidades amostrais fixas 
mesmo de áreas superiores a um hectare cobririam adequadamente as estradas de 
seringa? Seguramente abrangeria umas poucas árvores de uma estrada e em muitas 
situações abarcaria árvores de mais de uma estrada, podendo inclusive estar sendo 
exploradas por seringueiros diferentes. 

Certamente os familiarizados com a teoria de amostragem imaginarão outras 
alternativas para se realizar um inventário num seringal nativo. Poder-se-ia pensar 
no emprego do processo de amostragem estratificada, agrupando-se colocações 
com números de estradas diferentes em estratos distintos. Isso exigiria um censo das 
colocações existentes na área, e o inventário deveria ser realizado imediatamente 
após a conclusão do censo, pois passado algum tempo o tamanho dos estratos já 
teria mudado. Fisicamente é impossível estabelecer limites de estratos, pois as 
colocações de seringa até podem ser mapeadas por processos convencionais 
(fotointerpretação ou interpretação de imagens de satélite), mas até o presente não se 
dispõe de metodologia para se mapear estradas de seringa. 

O processo de amostragem em conglomerados poderia ser também 
aventado, considerando-se como um conglomerado o conjunto das estradas de 
seringa que formam uma colocação. Mas, segundo PELLICO NETTO e BREÑA 
(1993, p. 153), esse processo pode se revelar vantajoso, comparativamente a 
outros, quando a população inventariada for extensa e apresentar grande e até 
razoável homogeneidade da variável de interesse. Seria homogênea a variável 
produção de borracha numa colocação? Ou apresentaria homogeneidade o número 
de seringueiras das estradas de seringa, a área basal e o volume em exploração? A 
produção de borracha depende do número de estradas e de árvores trabalhadas numa 
colocação, do número de membros da família e do tempo que nela trabalham, além 
das dimensões das árvores e dos métodos e formas de corte empregados. Essas 
variáveis mudam de colocação para colocação num mesmo seringal, de um seringal 
para outro e de região para região. 
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Restaria indagar sobre o processo de amostragem sistemática. Seria ele 
uma alternativa capaz de oferecer as respostas para as questões específicas do 
seringal? Segundo LOETSCH e HALLER (1964, p. 163), em um processo 
sistemático as unidades amostrais são selecionadas a partir de um esquema rígido e 
pré-estabelecido de sistematização, visando cobrir a população, em toda sua 
extensão, bem como propiciar um modelo sistemático simples e uniforme. No 
seringal nativo, tanto as colocações de seringa, quanto as seringueiras de uma 
estrada distribuem-se aleatoriamente. Exceto quanto às colocações ribeirinhas, 
localizadas ao longo dos rios (e assim mesmo muitas delas com estradas de margem 
e de centro), as colocações de um seringal são fixadas sem um padrão rígido ou 
previamente estabelecido. As características fisiográficas, a disponibilidade de água, 
a densidade das seringueiras na floresta, oferta de animais para caça, são alguns das 
condicionantes para o estabelecimento de uma colocação. As seringueiras que 
compõem uma estrada são escolhidas pelo seringueiro de acordo com a distribuição 
natural da espécie, de forma, portanto, inteiramente aleatória. 

A análise realizada pelos processos de amostragem aleatória e estratificada 
com os dados da Floresta Estadual do Antimari não é nova quanto à aplicação dos 
processos, mas é genuína na abordagem das variáveis. Desconhece-se qualquer 
trabalho que tenha quantificado e avaliado quantitativamente a área basal e o volume 
de exploração de seringueiras. Desconhece-se, também, qualquer trabalho que tenha 
utilizado uma estrada de seringa como unidade de amostra (unidade com número de 
elementos variável). Do ponto de vista biológico, o volume de látex produzido pode, 
em parte, ser explicado pela quantidade e dimensões das árvores em produção. 
Resta correlacionar, de forma sistematizada, essas variáveis com a produção, em 
trabalho experimental, levando-se em consideração as variáveis adicionais, como 
período de tempo em que a exploração do látex é praticado no ano, número de 
pessoas que praticam o corte numa mesma colocação e os métodos de exploração 
empregados (os quais serão, a propósito, para o caso da Floresta Estadual do 
Antimari, analisados no capítulo seguinte). 
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Pode-se então assumir que um sistema de inventário para seringal nativo deve 
combinar informações de um censo das colocações de seringa, ou mesmo um 
levantamento parcial das mesmas, um processo de amostragem, que pode ser 
aleatório, caso as condições não indiquem a necessidade de uma estratificação 
prévia, ou estratificada (que pode ser feita pós-levantamento de campo) e o método 
de amostragem da área variável, na qual a estrada de seringa é tomada como unidade 
amostra. 

Constatada a tendência decrescente da produção de borracha de seringal 
nativo (conforme visto no capítulo três), é possível que nenhum interesse adicional 
decorra para a realização de outras pesquisas da mesma natureza em seringais 
nativos, mas caso alguma reversão da tendência venha a ocorrer, por alguma razão, 
sugere-se testar a aplicação da amostragem em dois estágios, no qual a colocação de 
seringa seria tomada como unidade primária, levantando-se todas as estradas de 
seringa da colocação, em exploração, como unidades secundárias. 
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7.4 CONCLUSÕES 

- O inventário realizado na Floresta Estadual do Antimari com a finalidade de 
estimar o número médio de árvores, a área basal média e o volume médio explorado 
por estrada de seringa, revelou as seguintes estimativas para as médias 
estratificadas: 

seringueiras por estrada: 114, 
com IC{101 < x < 129}=95%; 
seringueiras em exploração por estrada: 100, 
com IC{85 < X <114}=95%; 

seringueiras em exploração por estrada, com DAP>20 cm: 93, 
com IC{79 <x < 107} =95%; 
área basal por estrada: 19,00 m2, 
com IC{ 15,97 m2< x < 21,60 m2}=95%; 
volume da porção explorada do fuste, por estrada: 62,8 m3, 
com IC{52,89 m3 < x < 71,53 m3}=95%. 

- Estimativa da média do número de árvores por estrada de seringa realizada 
com dados de 442 estradas, obtidos por entrevista com seringueiros, no 
Levantamento Sócio-Econômico, coincide com a média resultante do inventário 
realizado para esta pesquisa na FEA; uma segunda estimativa realizada com dados 
de 88 estradas de seringa situa-se dentro do intervalo de confiança do mesmo 
inventário, podendo-se concluir que a informação fornecida pelo seringueiro resulta 
numa boa estimativa da média do número de seringueiras por estrada de seringa. 

- O processamento dos dados do inventário do seringal nativo da Floresta 
Estadual do Antimari permitiu comprovar as observações de campo de que as 
árvores das colocações de centro têm maiores dimensões que das colocações da 
margem do rio Antimari, levando à pós-estratificação com base na variável área 
basal média por estrada de seringa, constituindo-se dois estratos, para um 
reprocessamento dos dados pelo processo de amostragem estratificada. 
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- Análise de variância aplicada às médias de número de árvores, área basal e 
volume explorado do fuste das estradas de seringa revelou diferença significativa ao 
nível de 95% de probabilidade para as médias de área basal e volume, enquanto que 
para as médias do número de árvores não se constatou diferença significativa. 

- A aplicação do processo de amostragem inteiramente aleatória no 
inventário de um seringal nativo, com colocações de margem e de centro, destinado 
a estimar as médias do número de árvores, da área basal e do volume em exploração 
das estradas de seringa, revelou-se menos eficiente que amostragem estratificada, 
para estimar estes dois últimos parâmetros que o processo de amostragem 
estratificada. Enquanto aquele apresentou um erro de amostragem relativo de 15%, 
para uma amostra de 24 estradas de seringa, este reduziu o erro de amostragem para 
12,3%, para as estimativas das médias dos dois últimos parâmetros. 

- Um sistema de inventário para seringais nativos destinado a quantificar 
número de seringueiras, área basal e volume em exploração das estradas de seringa 
deve combinar informações de um censo das colocações de seringa, como base de 
planejamento da amostragem, um processo de amostragem, aleatório ou estratificado 
(com pelo menos dois estratos, caso existam colocações margem e centro) e um 
método de amostragem com número de elementos variável, que considera a estrada 
de seringa como unidade de amostra. 
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ELEMENTOS CONSTITUTIVOS DO 
SISTEMA ECONÔMICO DO EXTRATIVISMO DA 

FLORESTA ESTADUAL DO ANTIMARI 

As múltiplas abordagens históricas, analíticas, funcionais e estruturais dos sistemas 
econômicos, realizadas quase sempre sem nenhuma preocupação de sistematização por 
parte dos economistas, sociólogos, historiadores e outros especialistas, não possibilitam o 
estabelecimento de uma taxinomia que englobe todos os sistemas econômicos. 

Carlos Marques Pinho e Diva Benevides Pinho 

8.1 INTRODUÇÃO 

Segundo N. HOLANDA (1974, p. 23-31), a estrutura de um sistema 
econômico, qualquer que seja o seu tipo, pode ser decomposta em três elementos 
fundamentais: 

a) Estoque de fatores de produção: entendido como um conjunto de recursos que 
podem ser utilizados para a satisfação das necessidades humanas; 

b) Grupo de agentes produtivos: entendido como o empresariado privado ou 
estatal, que tem a cargo a tarefa de combinar os recursos de modo a obter uma 
determinada quantidade de bens e serviços; 

c) Complexo de unidades produtivas, ou empresas: que correspondem às 
subdivisões administrativas em que as referidas tarefas são executadas. 

Ressalta, contudo, o autor, que o sistema pressupõe a existência de uma base 
humana ou populacional, composta pelo conjunto de indivíduos de uma sociedade, 
que ocupam ao mesmo tempo a posição de proprietários dos fatores de produção 
e de consumidores. 
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O agrupamento dos fatores de produção sob determinada denominação é, 
segundo G. L. S. SHACKLE (1964, p. 19-22), de grande auxílio à compreensão 
de certos problemas e útil para análise de alguns assuntos. Considera que o 
agrupamento dos fatores na clássica trilogia: terra, trabalho e capital tornara-se 
obsoleto, mas que voltou a ser novamente usado nos estudos dos problemas de 
desenvolvimento econômico das áreas subdesenvolvidas. Embora paradoxal, 
prossegue, a razão para agrupar os fatores decorre mais do fato de serem eles 
substitutos uns dos outros que propriamente do fato de serem eles diferentes em 
essência ou em capacidade produtiva. Afirma que a classificação dos fatores em 
categorias exige definições prévias que, uma vez aplicadas, permitem colocar 
qualquer espécie de recurso no grupo adequado. Os conceitos apresentados pelo 
autor, são os que seguem: 

a) Terra: disponibilidades primárias e ainda inexploradas da natureza, isto é, 
aquilo que existia antes do aparecimento do homem e que continua existindo 
independentemente das suas atividades; 

b) Trabalho: compreende todos os indivíduos de toda e qualquer espécie, com 
suas capacidades físicas e mentais e com suas habilidades várias; 

c) Capital: compreende todos os outros recursos reais. 

Finalmente, o autor resume considerando: terra como tudo aquilo que existe 
independentemente do esforço humano e capital como aquilo que foi feito pelo 
homem. 

Na mesma tríade: terra, trabalho e capital, N. HOLANDA (1974, p. 3) 
categoriza os recursos associados ao estoque de fatores de produção de um 
sistema econômico. 

Também W. A. DUERR (1972, p. 26-27, 55-57) refere-se aos fatores de 
produção como recursos e alude à clássica trilogia, terra, capital e trabalho, 
sinonimizando-a respectivamente de recursos naturais, culturais e humanos. 
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J. H. PATERSON (1982, p. 19-44) define recurso como "um meio de 
sustento", isto é, sustento para a vida animal de nosso globo e, em especial, para o 
homem. Segundo o autor, a avaliação do recurso deve incluir três itens principais: 

a) Conjunto de condições naturais de que o planeta foi dotado: rochas, minerais, 
terra, água, vegetação e animais selvagens; considerados, no conjunto, como 
recursos naturais, no sentido em que formam uma categoria cuja existência, na 
sua maioria, é independente das ações do homem; 

b) Recursos humanos: que podem ser aplicados diretamente pelo trabalho físico 
ou pelo trabalho inventivo - especialmente ao criar máquinas para fazer o 
trabalho e aumentar a capacidade do trabalhador; 

c) Política de recursos: capacidade de decisão da comunidade sobre a intensidade de 
uso do recurso. 

Para o autor o padrão de recurso muda, não propriamente pelo fato da 
natureza se alterar, mas devido a mudanças naquilo que constitui um recurso, ou 
seja: naquilo que o homem necessita; nas fontes de suprimento e naquilo que 
o homem pode encontrar em uso. 

CASTRO e LES SA (1992, p. 21-31) definem sistema econômico como o 
somatório dos variados elementos que participam da vida econômica de uma 
nação, incluindo suas conexões e dependências. Consideram elementos 
fundamentais de um sistema: 

a) Trabalho: mobilizável para as tarefas produtivas - que organiza e executa a 
produção através dos seus agentes, os homens, que explicam a existência , 
animam e conduzem o sistema; 

b) Recursos naturais: que são os elementos da natureza incorporáveis às 
atividades econômicas; constituem variado conjunto, onde se destacam solos 
agricultáveis, florestas, jazidas minerais, recursos hidrológicos, etc. 

c) Estoque de capital: entendido como o resultado do esforço humano 
empreendido em épocas passadas e no presente, traduzido em instalações 
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industriais, meios de transporte, escolas, hospitais, equipamentos de toda 
ordem, etc. 

Os autores referem-se a esses três elementos: trabalho mobilizável, recursos 
naturais e estoque de capital como fatores produtivos, e consideram que a 
articulação destes num sistema econômico é feita pelas unidades produtoras, com 
a finalidade da obtenção de determinados bens e (ou) serviços. 

J. P. ROSSETI (1988, p. 164-177, 448-468) adotando, para uma primeira 
aproximação a fusão dos critérios utilizados por autores contemporâneos europeus 
(BARREI e SOMBART2 ) e latino-americanos - HOLANDA (1974) e CASTRO 
e LESSA (1992) - para decomposição da estrutura dos sistemas econômicos, 
considera que estes podem ser decompostos em três grupos de elementos básicos 
assim apresentados: 
a) estoque de recursos produtivos; 
b) complexo de unidades de produção; 
c) conjunto de instituições. 

O primeiro desses três elementos, decomposto em recursos humanos e 
patrimoniais, constitui, segundo o autor, a base da atividade econômica . Ressalta, 
no entanto, que nenhum daqueles elementos constitui isoladamente um sistema, só 
adquirindo importância econômica quando reunidos e combinados. O estoque de 
recursos produtivos deve ser então mobilizado pelas unidades de produção , 
consideradas células básicas do sistema, e complementadas por um conjunto de 
instituições que dará forma às atividades desenvolvidas pela sociedade. O autor 
salienta que os três elementos básicos do sistema (estoque de recursos, unidades de 
produção e instituições) estão diretamente ligados ao processo de crescimento. 

A análise apresentada neste capítulo leva em consideração os elementos 

1 BARRE, Raymond Manual de economia política. Rio de Janeiro, Fundo de Cultura, 1970. 

2 SOMBART, Raymond L'apogée du capitalisme. Paris, Presses Universitaires de France, 1932. 
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constitutivos do sistema econômico da produção de borracha do seringal nativo da 
Floresta Estadual do Antimari, orientando-se pelo esquema apresentado por 
ROSSETTI (1988, p. 168) essencialmente no que tange ao modo como se 
apresentam esses elementos, no sistema, bem como no que concerne a suas inter-
relações (Figura 8.1) 

8.2 RECURSOS DE PRODUÇÃO DA FEA 

De acordo com o esquema apresentado no item anterior (figura 8.1), o 
estoque de recursos produtivos da F.E.A. é analisado separadamente para recursos 
humanos (seringueiro), capital, recursos naturais e capital cultural (cultura 
extrativista), com base nos resultados dos levantamentos multidisciplinares 
realizados na área. 

8.2.1 Seringueiros da FEA 

Dados do Levantamento sócio-econômico revelaram que 74 pessoas estavam 
envolvidas em 1989 nas atividades de extrativismo de borracha e castanha em 56 
colocações da FEA (três situadas fora da área). Por aquele levantamento, tinha-se, 
portanto, uma média por colocação de 1,32 indivíduos envolvidas em ambas as 
atividades. 

Nas 22 colocações amostradas nesta pesquisa constatou-se que 26 pessoas 
estavam diretamente envolvidas no extrativismo de borracha e castanha em 1990 (há 
colocações em que não ocorre a castanha e há outras em que ocorre, mas o produto 
não é coletado). A amostragem revelou, portanto, que 1,2 seringueiros em média, 
por colocação extraíam látex e coletavam castanha, ou simplesmente extraíam látex. 
Existe na F.E.A. colocações onde só a castanha é coletada, mas a amostragem não 
as abrangeu, vez que foi realizada fora do período de coleta da castanha. 



FIGURA 8.1- ESQUEMA SIMPLIFICADO DOS ELEMENTOS CONSTITUTIVOS DO SISTEMA ECONÔMICO 
DO EXTRATIVISMO DA FLORESTA ESTADUAL DO ANT1MARI 

NOTA: Adaptado de 
ROSSETTI (1988, p. 168) 
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Essa média permite estimar que nas 45 colocações em atividade na F.E.A 
existiam 52 pessoas participando diretamente do extrativismo de borracha ou de 
ambos os produtos na área no ano de 1990. 

Os seringueiros da Floresta Estadual do Antimari, não obstante a maioria 
manter uma relação de dependência com os patrões da área, podem ser 
considerados, no presente, "autônomos". 

A área da F.E.A. é remanescente de antigos seringais do estado do Acre, 
certamente ligados outrora a empresas extrativas organizadas. 

No passado, as empresas extrativas eram empresarialmente capacitadas 
através de estímulos externos, que mantiveram durante mais de meio século o 
sistema de aviamento, uma cadeia de dependência que será abordada no item capital 
(8.2.2). 

O seringueiro "autônomo" da F.E.A. depara-se no entanto com reduzida 
capacidade empresarial, face ao elevado índice de analfabetismo: 90 %, geral, e 
75% para os pais de família, segundo FUNTAC (1991, RTPa-1, p. 20), ao total 
abandono a que é submetido pelo Estado, às distâncias que tem de enfrentar, à 
dependência dos atravessadores e a um conjunto de outras tantas adversidades com 
que se depara. 

No estado do Acre, de uns dez anos para cá, após o fortalecimento dos 
movimentos dos seringueiros, algumas cooperativas têm sido organizadas e 
gerenciadas por eles próprios. As experiências são, no entanto, ainda muito recentes 
e os próprios seringueiros, consideram que precisam de um tempo maior para 
solidificá-las. 

O estímulo à capacidade empresarial dos seringueiros da F.E.A. deverá 
considerar, num primeiro momento, a organização de produção-comercialização na 
forma de cooperativa ou de algum outro tipo de associação de produtores. Essa 
organização deverá passar necessariamente por um entendimento entre as instâncias 
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e instituições de Governo com o Conselho Nacional dos Seringueiros e Centro de 
Trabalhadores da Amazônia, no sentido de implementar-se ações de 
desenvolvimento comunitário na área, apoiadas em programas de educação, saúde, 
apoio à produção e organização da comercialização e, num futuro próximo, de 
habitação. 

8.2.2 Capital 

O processo histórico de acumulação de capital deste sistema econômico 
estudado esteve intimamente ligado ao capital financeiro nacional e internacional. 
Desde o início da exploração dos seringais existentes no solo acreano, o capital 
internacional financiou a produção de borracha através de um sistema de relações 
comerciais em cadeia, denominado aviamento. Os exportadores recebiam capital 
externo e financiavam o aviador que, por sua vez, financiava o seringalista. Com 
estes recursos o seringalista adquiria mercadorias e vendia-as ao seringueiro, 
explorando-o através de uma aviltante relação de troca. 

Os recursos necessários para a formação do estoque de capital realizavam-se, 
pois, predominantemente no âmbito da circulação, em detrimento da produção. 
Assim sendo, os denominados "ganhos de capital" eram e são ainda no presente 
provenientes do aumento da margem de comercialização, através da cadeia do 
aviamento e/ou através do aumento da área explorada. Consequentemente, pouca 
ou quase nenhuma atenção foi legada às modificações tecnológicas (referentes aos 
aumentos da produtividade), bem como à realização de investimentos reais na área 
de produção (seringais, colocações, estradas de seringa). 

Durante a fase das exportações de borracha foram insignificantes os 
investimentos realizados nas unidades de produção. Em decorrência, o estoque de 
capital na área tendeu a permanecer constante, visualizado tão somente como 
manifestação de construções infra-estruturais, identificando-se claramente com o 
processo de formação de capital. 
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Passada a fase das exportações, a cadeia de aviamento clássica foi 
interrompida. Atualmente persiste ainda alguma forma de aviamento, mas apenas 
entre o seringalista e o seringueiro; ou entre o patrão e o seringueiro. Exportadores e 
casas aviadoras deixaram o cenário. Remanesce, no entanto, ainda, um sistema 
desigual de trocas - em escala bem menor que no passado -, entre patrão e 
seringueiro e entre marreteiro e seringueiro. 

Uma última análise preliminar pode indicar os principais elementos relativos 
ao estoque de capital existente nas unidades de produção da F.E.A., a saber: 
- construções infra-estruturais: habitação, pontes, varadouros; 
- instrumentos e meios de produção: faca, tigela, prensa, etc. 

Para expansão desse estoque de capital, a comunidade deverá contar com 
algumas formas de acumulação, após o advento do Projeto de Manejo. 
Desarticulada a relação aviltante de trocas, através da implementação de um projeto 
de transporte e da organização comunitária, o seringueiro poderá capitalizar-se de 
forma a investir na própria colocação. Ainda que seja um nível mínimo de poupança, 
é imprescindível que o investimento real seja maior que a depreciação, situação em 
que se fecha o círculo à miséria absoluta. Por outro lado, o investimento público 
realizado via recursos do Projeto e contrapartida do Estado poderá, em fase 
posterior, ser avahado com capital apropriado pela comunidade. 

8.2.3 Recursos naturais 

Os recursos naturais existentes na F.E.A. estão descritos e analisados, com as 
respectivas metodologias, em vários relatórios da FUNTAC (1990: RTF-3, RTPa-5, 
RTPa-7, RTPa-8, RTPa-9 e RTPa-10). Uma abordagem do conjunto é a seguir 
apresentada e analisada, com base nessas fontes e nos dados do levantamento 
específico realizado para o estudo de caso desta tese, cuja metodologia foi descrita 
no capítulo sete (com complementação neste capítulo, no item relativo a cultura 
extrati vista). 
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8.2.3.1 Terra 

Nenhum seringueiro da Floresta Estadual do Antimari é proprietário da terra. 
Segundo FUNTAC (1991, RTPa-1, p. 17), apenas quatro seringueiros de 78 
entrevistados disseram possuir algum tipo de recibo de propriedade; 84% dos 
entrevistados havia adquirido a colocação na base de troca e 11% recebeu-a 
nalguma forma de herança. Os 66.168 ha que compõem a floresta estavam em 
processo de arrecadação pelo INCRA na época do levantamento. Até o final de 
1995 o processo ainda não tinha sido concluído, em virtude da falta de empenho 
político do Governo que sucedeu ao que deu início ao Projeto. O estado aguarda a 
conclusão do processo para receber a terra, em transferência, do INCRA. Os 
seringueiros não pagam, portanto, renda a qualquer proprietário. Mas no seringal, ao 
seringueiro interessa mais o direito de uso que propriamente a posse da terra. Na 
FEA permeia também essa cultura, e os seringueiros vêem com simpatia a passagem 
da terra para o poder do estado. Consideram que assim estariam imunes às pressões 
dos fazendeiros, cujas propriedades, em franco processo de desmatamento já 
ameaçavam em 1990 os limites sul da FEA. 

8.2.3.2 Recursos hídricos 

Com base em mapas na escala de 1:50.000, realizados a partir de imagens de 
satélite LANDSAT, a FUNTAC delimitou as bacias hidrográficas de quarta, quinta e 
sexta ordem, situadas na Floresta Estadual do Antimari e no seu entorno. Foram 
delimitadas 28 bacias, das quais 14 localizam-se dentro da área, cinco parcialmente 
dentro e nove totalmente fora dos limites da unidade. 

Num seringal, a água é um dos fatores limitantes para o estabelecimento de 
uma colocação; estoque de seringueiras e disponibilidade de caça completam o 
conjunto dos fatores principais. 

O projeto de manejo do Antimari previu um estudo das bacias hidrográficas 
com vistas a apoiar as decisões do manejo na área. Na discussão da alocação das 
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unidades de manejo, foi sugerido que estas fossem definidas com base nas bacias 
hidrográficas delimitadas. E, apesar de não ser ainda utilizada no Brasil, ao menos 
em manejo de áreas tropicais, a bacia hidrográfica constitui-se numa base importante 
para o traçado da rede de estradas. A delimitação das bacias do Antimari, serviu, 
nesse particular, ao menos como ponto inicial, para uma discussão dos especialistas 
em exploração. 

Uma terceira função primordial da delimitação dessas unidades é servir de 
base para monitoramento dos efeitos a serem causados, no ecossistema como um 
todo, pelas intervenções de manejo da floresta. 

O rio Antimari, principal curso de água que atravessa a FEA, é a principal via 
de escoamento de borracha, até a principal rodovia que dá acesso a Rio Branco. Foi 
também considerado como uma via provável de escoamento de madeira e outros 
produtos não madeireiros; daí, o estudo de bacias ter incluído um levantamento da 
vazão deste rio. Complementarmente, foi realizada a delimitação da mata ciliar ao 
longo deste rio, considerando-se os limites estabelecidos na Lei 4.771/65 para área 
de preservação permanente. Assim, ficou delimitada a porção de cobertura florestal 
de uso proibido por lei, ao longo do rio. Além de fornecer os limites tangenciais para 
atividades de exploração florestal, o resultado dessa delimitação definiu a área para 
uma ação físcalizadora imediata, área que justamente sofre a maior pressão 
antrópica, por estar situada nas margens do principal curso de água, que funciona 
também como principal via de acesso. 

Esse estudo das bacias do Antimari é, apesar de ainda preliminar, um estudo 
pioneiro em áreas de manejo na Amazônia. Pode-se mesmo afirmar que é pioneiro e 
único. Nenhum projeto de manejo regional contemplou, até hoje, um levantamento 
completo das bacias hidrográficas. 

Foram identificadas um total de 28 bacias hidrográficas na FEA e entorno. A 
rigor, foram encontradas 100 bacias, no todo, mas como o estudo só levou em conta 
aquelas de quarta ordem acima, o número reduziu-se a cerca de um quarto. A maior 
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bacia tem 10.407 ha e a menor 351 ha. A área média das bacias é 2.509 ha. 
Considerando-se as 28 bacias da FEA e do seu entorno, onde foram cadastradas 80 
famílias, tem-se menos de três famílias por bacia (2,86). Considerando-se somente 
as 54 famílias localizadas no interior da FEA e as 19 bacias localizadas dentro e 
parcialmente dentro da mesma, tem-se praticamente a mesma relação de número 
famílias por bacia, ou seja 2,84. No primeiro caso, a área média de bacia ocupada 
por família é 878 ha; no segundo é 928 ha. 

Além da importância que a água tem para o estabelecimento, temporário ou 
permanente, de uma colocação, o traçado dos cursos dos rios serve de referencial 
quando da escolha das árvores que comporão as estradas de seringa. Intuitivamente 
o toqueiro, que é quem realiza a marcação das estradas, guia-se pela posição do sol, 
cursos dos rios e "caimento das águas" - conforme afirmou um ex-seringueiro, que 
participou de todo o levantamento de campo desta pesquisa de tese. 

O trabalho realizado pelos técnicos da FUNTAC, assessorados por uma 
experiente engenheira florestal dos quadros do IBAMA, com mestrado em Manejo 
de Bacias Hidrográficas, classificou também os cursos d'água da Floresta Estadual 
do Antimari, em perenes, intermitentes e efêmeros. Quanto aos cursos perenes, que 
são aqueles que contém água durante todo o ano, e nos quais o lençol subterrâneo 
mantém alimentação contínua e não desce abaixo do leito, foi constatado que 
aparecem em número reduzido na área; são representados pelo rio Antimari, 
principal curso d'água da área, e pelos igarapés Ouro, Sossego e Vera Cruz. Os 
cursos intermitentes, que são aqueles que escoam durante as estações de chuva e 
secam na estiagem, e cujo lençol d'água subterrâneo é variável, conservando-se 
acima do leito em épocas chuvosas, não ocorrendo o mesmo na época de estiagem, 
estes formam a maior parte dos cursos d'água da FEA; apresentam, pois, grande 
volume de água na estação chuvosa e permanecem secos em quase todo o período 
de estiagem. Já os cursos d'água efêmeros, que existem apenas durante ou 
imediatamente após os períodos de precipitação, cujo lençol freático encontra-se a 
um nível inferior ao seu leito, só transportando escoamento superficial, estes são 
também conhecidos como caminhos d'água e aparecem com freqüência na área da 



359 

Floresta (FUNTAC, 1990, RTPa-10, p. 34-35). 

A verificação dessas classes de cursos d'água, com a constatação de que 
apenas quatro deles são perenes, associada ao tamanho médio das bacias e área 
média de bacia ocupada por colocação, deixam claro a importância que a 
disponibilidade de água ou a falta dela e o regime dos cursos d'água têm para o 
desenvolvimento das atividades do extrativismo de borracha e castanha da Floresta 
Estadual do Antimari. A disponibilidade permanente de água é um fator essencial 
para a fixação da unidade de produção, a colocação. Os cursos d'água perenes, em 
número reduzido na área, inclui o principal deles (Antimari), que é também a 
principal via de escoamento da borracha; portanto, toda a produção das colocações 
denominadas de colocações de centro é por ele escoada, até o cruzamento do rio 
com a rodovia BR 364; no período chuvoso, a elevação do nível dos cursos 
intermitentes dificulta ou mesmo cerceia o transporte, emperrando o escoamento da 
produção do centro para as margens do Antimari. 

8.2.3.3 Fauna 

A fauna é importante fonte de proteínas para a população da Floresta Estadual 
do Antimari. Segundo FUNTAC (1990, RTPa-8, 22), a caça e a pesca respondem 
por 64% da dieta proteica animal da comunidade. Deste porcentual, 23% da dieta é 
proveniente de peixe, duas espécies animais Mazama sp (veado) e Tuyassu tajacu 
(porquinho) fornecem 21%, e o restante é complementado por outras espécies da 
fauna. A obtenção dessas fontes de proteína consome tempo substancial das 
atividades familiares, segundo a mesma fonte. 

8.2.4 Recursos vegetais 

8.2.4.1 Recursos madeireiros 

O potencial dos recursos madeireiros da FEA foi obtido através de um 
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inventário florestal realizado na área por uma equipe conjunta da FUNTAC e INPA. 
Os levantamentos de campo foram realizados nos meses de setembro, outubro e 
novembro de 1989, e o relatório foi concluído em setembro do ano seguinte, 
encontrando-se referenciado na bibliografia por FUNTAC (1990, RTF-3). O INPA, 
que participava do Comitê de Direção do Projeto, conforme mencionado no capítulo 
seis, cedeu três engenheiros florestais (um mestre e dois mestrandos), dois dos quais 
dos quadros do próprio Instituto, e três identificadores. Além desses quadros 
técnicos que participaram diretamente dos levantamentos de campo, dois doutores 
do Instituto prestaram assessoria à FUNTAC; um, na definição da metodologia do 
trabalho, o outro, na identificação do material botânico coletado. Este material foi 
remetido para a sede do INPA em Manaus, onde foi identificado, ou no 
Departamento de Botânica, ou no Departamento de Produtos Florestais. Esse apoio 
do INPA foi de fundamental importância não só para a realização do trabalho, como 
também para treinar a equipe da FUNTAC, à época ainda em formação. 

Os resultados relevantes para o contexto deste capítulo foram obtidos de 
FUNTAC (1990, RTF-3, p. 31-33, 168-170). O inventário permitiu constatar a 
existência de 625 nomes de plantas na área do Antimari, das quais 361 referem-se a 
espécies arbóreas, 18 a palmeiras e o restante está distribuído entre cipós e outras 
plantas. O número de espécies das principais famílias encontradas foram: 
Caesalpiniaceae, 46 espécies; Mimosaseae, 31; Moraceae, 30; e Pabaceae e 
Euphorbiaceae, 28 espécies respectivamente; Sapotaceae, 22; Anonaceae, 21; 
Rubiaceae, 18 e Lauraceae 17 espécies. 

A tabela 8.1 resume o dados médios e para a população total, consideradas as 
árvores com DAP > 20 centímetros e excluídas as palmeiras e cipós. 
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TABELA 8.1 RESUMO DOS PARÂMETROS RELEVANTES DO INVENTÁRIO 
FLORESTAL DA FLORESTA ESTADUAL DO ANTIMARI 

Parâmetro Unid. Média* 

Intervalo de Confiança Erro 
amostragem, 

para P=95% Parâmetro Unid. Média* Limite inferior Limite superior 

Erro 
amostragem, 

para P=95% 
Num. árvores n/ha 120,25 109,55 130,95 8,89% 
Area basal m2/ha 15,98 15,08 16,88 5,62% 
Volume c/c m3/ha 135,27 127,29 143,24 5,89% 
Estoque m3 8.896.589,00 8.872.580,00 9.421.429,00 5,89% 

FONTE: FUNTAC (1990, RTF-3, p. 32) 
NOTA. * as médias por ha e para o total foram reconstituídas 

Verifica-se um volume médio estimado para todas as espécies arbóreas com 
DAP > 20 cm de 135,27 m3/ha. Destes, 70 m3/ha concentram-se nas classes de 
qualidade um e dois (fuste perfeito capaz de fornecer duas toras e uma tora de 
quatro metros, respectivamente) de 51 espécies definidas como as mais importantes. 

Essa média volumétrica é menor que a obtida em outro inventário realizado no 
Projeto de Desenvolvimento Rural Integrado (PDRI) no município de Rio Branco e 
considera baixa relativamente à média encontrada no inventário realizado no 
Distrito Industrial da Zona Franca de Manaus (FUNTAC, 1990, RTF-3, p. 47-49, 
150, 169). 

Na introdução desta tese arrolou-se as múltiplas funções da floresta. De um 
ponto de vista estritamente econômico, ela é fonte de recursos (madeira, energia, 
resinas, látices, frutos, fármacos, dentre outros). Para o seringueiro, os principais 
bens que lhe oferecem a floresta são o látex da seringueira e o fruto da castanha. A 
madeira é um produto utilizado apenas marginalmente, nas principais construções 
da sua colocação (barraca para moradia e casa de farinha) e outras construções 
menores), e como lenha para consumo doméstico. A área de floresta removida para 
dar lugar ao roçado, onde cultiva gêneros de subsistência, ou cultivo de alguns 
exemplares de frutíferas é também insignificante comparativamente à área que utiliza 
para extração do látex e colheita da castanha. A área do Antimari, formada por 
alguns dos seringais mais antigos do estado do Acre exemplifica bem a situação. Do 
total dos 66.168 ha que formam a FEA, a FUNTAC constatou, através da 
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interpretação de imagens de satélite, que apenas 454 ha haviam sido desmatados até 
1987. Em termos relativos, insignificantes 0,68% da área teve sua cobertura 
florestal totalmente removida. Considerando-se as 65 colocações identificadas no 
interior da FEA, tem-se urna área média desmatada inferior a sete hectares por 
colocação. Se forem excluídas as maiores áreas desmatadas, situadas no entorno das 
sedes do antigos seringais Limoeiro e Mapinguari, ambos localizados dentro da 
Floresta, a área média desmatada por colocação aproxima-se de um valor irrisório, 
isso quando se leva em conta, inclusive, que o seringueiro do Antimari pratica, na 
sua maioria, a agricultura de subsistência. Falar em volume médio de madeira como 
uma possibilidade econômica para o seringueiro do Antimari, seria encontrar 
resistência na certa. As únicas médias que para ele faziam sentido, até o início do 
projeto, eram quilos de borracha e latas de castanha. 

O estoque de 8,9 milhões de metros cúbicos de madeira é bastante 
significativo, num estado que em 1990 consumiu, no município de Rio Branco, 150 
mil metros cúbicos. Mesmo levando-se em conta que o manejo será realizado em 
apenas parte da área e ainda considerando uma intensidade de exploração de 30 
m3/ha, ainda assim, a contribuição da FEA ao setor florestal do estado não é 
desprezível. 

8.2.4.2 Recursos não madeireiros 

8.2.4.2.1 Seringueira 

Segundo resultados do inventário florestal realizado na FEA no ano anterior 
ao desta pesquisa, existem na área 1,6176 árvores por hectare classificadas como 
seringa real, com DAP maior ou igual a 20 cm FUNTAC (1990, RTF-3, p. 51). 
Sabendo-se que a espécie ocorre em toda a área, pode-se estimar que nos 66.168 ha 
existe um total de 107.033 seringueiras. 

Conforme visto no capítulo anterior (item 7.3.2.1), existem em média 93 
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árvores por estrada de seringa com DAP >20 na Floresta Estadual do Antimari; foi 
visto também que 98,25% das seringueiras encontradas na área pertencem à espécie 
seringa real (tabela 7.5, do mesmo item); pode-se então arredondar a média para a 
espécie para 91 árvores por estrada. Praticavam o extrativismo na FEA à época da 
pesquisa de campo, 45 colocações de seringa, explorando 163 estradas, segundo 
dados do levantamento sócio-econômico (das colocações não sorteadas) e desta 
pesquisa. Estimando-se então o estoque de seringueiras em exploração, tem-se um 
total de 14.833 árvores. Isso representa 13,8% do estoque de seringueiras 
disponíveis na FEA. 

As entrevistas realizadas nas 22 colocações que fizeram parte da amostra 
revelaram que havia 64 estradas de seringa em exploração, o que dá uma média de 
2,9 estradas por colocação. Caso a totalidade das colocações (63 unidades) de 
dentro da FEA praticassem o extrativismo de borracha, o número total estimado de 
estradas exploradas chegaria a 189 unidades, que multiplicadas pela média de 91 
árvores de seringa real (com DAP > 20 cm) daria um total de 17.200 seringueiras 
em exploração, ou 16% do estoque potencialmente disponível. 

O aproveitamento de 100% das seringueiras num seringal é praticamente 
inviável. A maneira como se distribuem as árvores, o acesso à área, a distância do 
centro de escoamento, a geografia das estradas, a indisponibilidade de água, a 
necessidade de se abrir varações e varadouros, são os principais fatores limitantes ao 
aproveitamento total. Mas no caso da Floresta Estadual do Antimari, o 
aproveitamento de 13,8% do estoque potencial de seringueiras indica um baixo 
aproveitamento da espécie, numa área em que o extrativismo de borracha é a 
principal atividade econômica. 

8.2.4.2.2 Castanheira 

A castanha é o segundo produto extrativo de importância econômica na FEA. 
Mas a castanheira não ocorre homogéneamente em toda a área. Das 22 colocações 
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que participaram da amostragem, apenas em 14 delas os moradores informaram a 
existência da espécie. A totalização dos dados das entrevistas resultou em 1.643 
árvores, o que resulta em uma média de 117 castanheiras por colocação. Durante o 
levantamento de campo foram encontradas 120 castanheiras em 11 colocações, 
distribuídas em 13 das 24 estradas de seringa percorridas. Tem-se, portanto, uma 
média de 9,2 castanheiras por estrada. Medidos os diâmetros das 120 árvores, 
encontrou-se 113,2 cm de média. 

Deve-se observar no entanto que o seringueiro não coleta castanha apenas das 
árvores encontradas na estrada de seringa. 

No Antimari, em colocações onde ocorre a castanha, o seringueiro pratica o 
extrativismo de borracha no período seco (geralmente de abril a novembro) e a 
coleta da castanha no período das águas (dezembro a março). Existem colocações na 
FEA em que só a coleta de castanha é praticada. São colocações temporárias. 
Seringueiros de outras colocações dirigem-se para as áreas com grande ocorrência 
de castanheira no período chuvoso, para coletar os ouriços. Algumas destas áreas 
são exploradas por coletores de castanha que não residem na FEA. 

As entrevistas do levantamento sócio-econômico permitiram constatar uma 
produção média por safra por colocação de 44 latas de castanha (uma lata=12 
quilos). 

8.2.4.2.3 Bambu 

Dada a grande ocorrência de bambu na FEA, um estudo específico foi 
realizado para a espécie, quando da realização do conjunto dos levantamento do 
Projeto em 1990. A espécie foi identificada como sendo Guadua weberbaueri, 
considerada, pelas conclusões do estudo, como totalmente distinta das demais 
espécies do gênero Guadua, e da qual a biologia reprodutiva, manejo silvicultural e 
aplicações tecnológicas ainda nada se conhece (FUNTAC, 1990, RTPa-7, p. 16-17). 
A grande ocorrência da espécie na área chegou a colocar em dúvida a viabilidade da 



365 

sua destinação para um projeto de manejo florestal, quando da seleção da área 
(conforme mencionado no item 6.3.1 do capítulo seis). A FUNTAC deu início, no 
mesmo ano do levantamento, a pesquisas para aproveitamento do bambu (taboca, 
na linguagem do seringal) na movelaria, produção de carvão e artesanato. 

Durante o levantamento de campo da presente pesquisa, observou-se a 
ocorrência ou não do bambu, nas proximidades de uma sub-amostra de 30 árvores 
distribuídas nas estradas de seringa (metodologia descrita no item a seguir). 
Constatou-se a presença de bambu em todas as estradas de seringa, nas 
proximidades de metade das 30 árvores distribuídas na estrada. Estava nas 
cogitações da FUNTAC realizar um inventário específico para o bambu na área, mas 
após a assunção do novo Governo do estado em 1991, mudanças administrativas na 
instituição redirecionaram as prioridades e o trabalho nunca foi realizado. 

8.2.4.2.4 Outros produtos vegetais 

Levantamento etnobotânico realizado na FEA registrou 844 espécies vegetais, 
distribuídas nas seguintes formas de vida: erva, arbusto, liana, palmeira, taboca e 
árvore com DAP < 10 cm. As plantas levantadas foram classificadas em 14 
categorias de uso, a saber: alimento para o homem, alimento para caça, construção 
civil, madeira para embarcação, ferramenta para caça e pesca, utensílios, envira, 
remédio, tintura, adorno, repelente contra praga, perfume, lenha e outros. Foram 
encontradas 844 espécies, das quais 431 foram consideradas pelos seringueiros 
como tendo algum tipo de uso potencial (FUNTAC, 1990, RTPa-5, p. 14-16). 

8.2.5 Cultura extrativista 

8.2.5.1 Caracterização do sistema extrativo de borracha 

A extração do látex de seringueira nativa é feita, de um modo geral, de 
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maneira bastante simples e na Floresta Estadual do Antimari não é diferente. Inicia-
se com a limpeza (roçada) das estradas. Informações obtidas em 18 das colocações 
levantadas revelam que 22,2 dias/ano de trabalho são gastos, em média, na roçada 
das estradas. A ocorrência predominante de taboca (bambu) na maioria das estradas 
aumenta consideravelmente o tempo necessário à operação de limpeza, na qual o 
seringueiro utiliza normalmente terçado ou foice. 

Realizada a limpeza, faz-se a bandeira, que é a raspagem da face da árvore a 
ser cortada. Na F.E.A. essa operação é quase sempre realizada imediatamente antes 
do corte. 

O seringueiro corta uma estrada de seringa por dia e deixa a estrada 
"descansar" dois dias. Na F.E.A., em 19 entrevistas, 15 seringueiros confirmaram 
que deixam a estrada cortada descansar dois dias; três seringueiros responderam que 
deixam três dias e apenas um respondeu que corta diariamente a mesma estrada. 

O corte é realizado num dia e o látex, já coagulado, é coletado entre quatro e 
trinta dias após o corte. Não existe um padrão de intervalo de tempo entre o corte e 
a coleta, nas colocações. Alguns seringueiros cortam as três estradas em dias 
consecutivos e recolhem o látex coagulado no quarto dia; outros cortam as estradas 
duas vezes e recolhem-no no sétimo dia; e outros recolhem o látex a cada dez, 
quinze ou trinta dias. 

O látex coagula-se naturalmente na floresta, sem a utilização de qualquer 
produto químico. É então transportado e prensado numa prensa rudimentar de 
madeira (não raro também utilizada para prensar mandioca na produção de farinha), 
novamente sem a presença de qualquer produto químico. Desse processo de 
prensagem resultam pranchas de 50 a 60 kg de borracha, que são recolhidas pelo 
"patrão" ou "marreteiro". 

Visando caracterizar o modo como a exploração das seringueiras é praticado 
na Floresta Estadual do Antimari procedeu-se a uma sub-amostragem nas 
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24 estradas de seringa amostradas para determinação do número de árvores, área 
basal e volume, analisados no capítulo sete. Essa caracterização do sistema de 
exploração exigiu a definição de um conjunto de variáveis a serem mensuradas, 
cujos conceitos são apresentados pela primeira vez, uma contribuição desta pesquisa 
à área de mensuração florestal. Trata-se de um esforço de elencar variáveis julgadas 
relevantes para um levantamento de seringal nativo, com vistas a uma 
caracterização abrangente da atividade do extrativismo de borracha e da sua 
produção. O problema é novo para a engenharia florestal e o seu enfoque foge do 
tradicionalmente aplicado na avaliação de produtos madeireiros. 

8.2.5.1.1 Métodos 

Um número fixo de 30 seringueiras por estrada foi eleito para a coleta 
individual de dados sobre alturas, bandeiras, tipo de corte, sentido de corte, presença 
de pragas e ocorrência de taboca. Essas árvores foram selecionadas uma em cada 
duas na estrada, ou uma em cada três, em cada quatro, em cada cinco, dependendo 
da informação fornecida pelo seringueiro sobre o número total de seringueiras 
(madeiras, na linguagem do seringueiro) de seu conhecimento existentes na estrada. 

8.2.5.1.1.1 Conceituação de variáveis relevantes 

A) Bandeira 

Bandeira: (Bi) é o painel situado em qualquer posição da porção do fuste em 
exploração e que contém o conjunto dos cortes efetuados pelo seringueiro para 
extração do látex. 

O termo bandeira é de uso corrente entre os seringueiros. Não foi no entanto 
encontrado na bibliografia consultada sobre extrativismo, com a acepção que lhe é 
atribuído no seringal. É possível que o uso do termo no seringal tenha surgido da 
associação feita pelos seringueiros com uma régua de madeira utilizada para marcar, 
na árvore, o risco preparatório à sangria. Essa régua de madeira, denominada de 
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bandeira, segundo EMBRATER (1983, cap. 14), tem 1,50 m de comprimento e 
seção transversal de 3 cm x 1 cm, em cuja extremidade é fixada uma fita flexível de 
40 cm, de modo que o ângulo formado pela mesma e a linha horizontal, estando a 
régua na vertical, seja de 33°. 

Bandeira simples (ou única): é formada por apenas um painel, com cortes 
realizados num único sentido. 

Bandeira dupla: é formada por dois painéis justapostos, com cortes realizados em 
dois sentidos, em formato de V. Na região estudada o seringueiro denomina 
vulgarmente a bandeira dupla de "cu-de-barrão". 

Esse nome vulgar sugere ser a prática desse tipo de bandeira pouco 
recomendável no seringal, pois além de estar associada ao porco, refere-se à uma 
parte anatômica pouco cênica do animal. 

A figura 8.2 ilustra as bandeiras simples e dupla. 

FIGURA 8.2-TIPOS DE BANDEIRA 

a) slmpEes b) dupla 

Largura da bandeira: é a distância entre a lateral esquerda e a lateral direita da 
bandeira, medida aproximadamente no meio desta, acompanhando uma linha ou a 



369 

inclinação de corte, não sendo, portanto, realizada perpendicularmente de forma a 

acompanhar a curvatura do tronco. 

O símbolo Lb é utilizado para expressar a variável. 

Tamanho da bandeira: é a distância vertical do corte mais baixo ao corte mais alto 

da bandeira. 

O símbolo TBi é utilizado para expressar a variável, com o indexador referindo-se à 
para i=l, 2...n-enésima bandeira encontrada na mesma seringueira. 

Número de cortes ou número de traços: é o número de cortes realizado no tronco 
para extração do látex, contado para cada bandeira individualmente, no momento da 
medição. 

O símbolo Nti é utilizado para expressar a variável; o indexando referencia a 
bandeira. 

O termo corte pode expressar alguma ambigüidade, na medida em que no 
meio florestal corte está sempre associado à derrubada de árvore ou da floresta. 
Número de traços evitaria essa associação, além de o termo traço ser de uso corrente 
no seringal. 

B) Circunferência: 

Circunferência da bandeira: é o comprimento da circunferência do tronco, tomado no 
ponto médio de uma bandeira. Essa variável deve ser mensurada para tantas 
bandeiras quantas forem encontradas em uma seringueira-amostra. Portanto, toma-
se a medida da circunferência da primeira bandeira, da segunda bandeira até a 
circunferência da i-nésima bandeira. 

O seguinte símbolo é utilizado para expressar a variável: 
CBi para i=l, 2...n-ésima bandeira. 
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A variável possibilita a determinação de quocientes de forma para cada 
bandeira e estimativas volumétricas das partes dos troncos compreendidos pelas 
bandeiras, com vistas ao aprofundamento de pesquisas de produção de látex e de 
produtividade do fator trabalho. 

Semicircunferência de corte: é o comprimento da parte da circunferência 
compreendida entre a lateral esquerda e a lateral direita da bandeira, medida no 
ponto médio desta, acompanhando a forma do fuste. Analogamente à circunferência 
da bandeira, a sua medida deve ser tomada em quantas bandeiras forem encontradas 
na seringueira-amostra. 

O símbolo Ccí, é utilizado expressar a variável, 
para i=l, 2...n-ésima bandeira. 

A figura 8.3 ilustra a forma como foi medida a circunferência. 

FIGURA 8.3-MEDIÇÃO DE CIRCUNFERÊNCIA NA BANDEIRA 

a) da bandeira bJ d e corte 

O Altura 

Diferentes alturas podem ser mensuradas num levantamento ou pesquisa 
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florestal. A altura a ser medida, precisa, pois, ser qualificada, e claramente definida. 
As alturas mais comumentemente utilizadas são: total, comercial e dominante; 
destinam-se, no geral, em conjunto com outras variáveis, fornecer estimativas 
volumétricas, classificação do sítio ou preparação de tabelas de produção. 

No seringal nativo constatou-se a necessidade de mensurar-se alturas ainda 
não utilizadas em levantamentos florestais. Seguramente auxiliarão em pesquisas 
futuras na análise da forma do tronco das seringueiras, da produção de látex por 
árvore e da produtividade do trabalho humano empregado no extrativismo. 

Altura da bandeira: é a distância do solo até o ponto mais elevado do tronco da 
árvore onde começa a bandeira. 

O símbolo Hb;, é utilizado par expressar a variável 
para i = 1, 2 ..., n-ésima altura medida 

Altura de uso: Hu - já definida no item 7.2.7 do capítulo sete. 

A medição dessa variável apresenta alguma dificuldade quando os vestígios, 
sobretudo da exploração passada, encontram-se em posições elevadas do fuste. Mas 
geralmente seringueiro mantém junto à arvore que corta em posição acima da sua 
altura, uma escada rústica (trepeça, na linguagem do seringal), feita de um galho 
grosso, ou mesmo de uma árvore fina, que pode ser utilizada, com cuidado, pelos 
medidores. Não sendo encontrada a trepeça no local, uma solução prática para a 
tomada da medida, quando não se dispõe de um hipsômetro, é providenciar nas 
proximidades da seringueira a ser medida, uma vara, em que se instala numa das 
pontas a trena, de modo a se fazer a leitura na base da árvore. 

Altura de corte: é a distância do solo até o corte recente encontrado na posição mais 
alta do tronco. 

Esse corte recente refere-se ao ano em que a seringueira está sendo 
explorada. No caso de a seringueira ter mais de uma bandeira, deve-se tomar o 
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cuidado de localizar a que está em posição mais elevada no fuste, na qual será 
encontrado o corte mais alto no tronco. 

O símbolo Hc é utilizado para expressar a variável. 

A Figura 8.4 ilustra as alturas aqui apresentadas. 

FIGURA 8.4-DISTINTAS ALTURAS 

a) da bandeira b ) d e u s o c } d e c o r t e 

8.2.5.1.1.2 Medição da circunferência 

Por razões práticas, optou-se por medir no campo a circunferência, ao invés 
do diâmetro. Informações prévias sobre as dimensões das seringueiras existentes na 
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área de estudo indicavam que árvores com DAP acima de um metro seriam 
encontradas. Em razão da indisponibilidade de fitas diamétricas para se proceder as 
medidas, e procurando-se evitar que as equipes carregassem sutas de grande porte, 
preferiu-se medir a circunferência das árvores com fita métrica ou trena-

8.2.5.1.1.3 Medição de altura de corte 

A altura de corte foi medida com trena, com aproximação de 10 cm. A trena 
era fixada a uma vara, que elevada até o ponto de interesse, permitia a leitura 
diretamente na base da árvore. 

8.2.5.1.1.4 Tamanho e largura da bandeira 

Em cada uma das 30 árvores contou-se o número de bandeiras existentes, e 
uma delas foi selecionada aleatoriamente para medição do seu tamanho e largura. 
O tamanho da bandeira (compreendido entre o corte mais alto e o corte mais baixo) 
foi medido com fita métrica ou trena, em centímetros, com aproximação de um cm. 
A largura da bandeira foi medida, em centímetros, no seu ponto médio, 
acompanhando sempre uma linha de corte, com aproximação de um cm. 

8.2.5.1.1.5 Tipo e sentido de corte 

Os tipos de corte de todas as bandeiras ao longo dos fustes foram 
classificados em: 

a) corte único - um único corte é feito na bandeira por dia de trabalho; 
b) corte duplo - dois cortes são feitos na bandeira no mesmo dia de trabalho; 
c) corte espinha de peixe - dois cortes se encontram em V e são feitos no mesmo 

dia de trabalho, em duas bandeiras distintas. 
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Foi classificado e também anotado o sentido de corte efetuado em todo o 
fuste, da seguinte forma: 

a) corte da esquerda para a direita; 
b) corte da direita para esquerda; e 
c) corte nos dois sentidos. 

8.2.5.1.1.6 Profundidade de corte 

Mediu-se a profundidade de corte, em um dos cortes, na bandeira selecionada 
de cada uma das 30 árvores. A medição foi efetuada com régua, em milímetro, com 
aproximação de um mm. 

8.2.5 .1.2 Resultados e discussão 

8.2.5.1.2.1 Tipo e sentido de corte 

O corte é realizado com uma lâmina apropriada, presa, a um cabo de madeira, 
geralmente feita pelo próprio seringueiro e simplesmente denominada de "faca". 

A figura 8.5 ilustra os diferentes tipos de corte e suas ocorrências porcentuais, 
obtidas das médias de 714 árvores pesquisadas. 
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FIGURA 8.5-TIPOS DE CORTE PRATICADOS NA FEA 
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A figura revela que na exploração das seringueiras da F.E.A. predomina o 
corte único, seguido do corte duplo e do corte em espinha de peixe. Os fustes com 
mais de um tipo de corte representam cerca de 1/4 dos fustes em exploração 
(25,9%). 

Na tabela 8.2 são apresentados os resultados obtidos para o sentido de corte, 
em termos percentuais. 

TABELA 8.2 - SENTIDO DE CORTE 

POSIÇÃO DO CORTE % 
Esquerda para direita 27,75 
Direita para esquerda 24,01 
Esquerda e direita 48,45 
TOTAL 100,00 

Os resultados da tabela 8.2 demonstram que não há predominância de um 
sentido de corte (esquerda para direita ou direita para esquerda) em praticamente 
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metade das árvores são praticados cortes em ambos os sentidos. 

8.2.5.1.2.2 Número de bandeiras, tamanho das bandeiras e altura de corte 

Na tabela 8.3 são apresentados os resultados médios por estrada e para o 
conjunto delas, relativamente à bandeira, altura de corte e profundidade de corte. 

TABELA 8.3-RESULTADOS MÉDIOS, POR UNIDADE DE AMOSTRA, PARA 
QUANTIDADE, TAMANHO E LARGURA DA BANDEIRA, ALTURA E 
PROFUNDIDADE DE CORTE 

BANDEIRA CORTE BANDEIRA CORTE 
am. quant. tarn an. largura altura profund am. quant. taman. largura altura profund. 

núm. (num) (cm) (cm) (m) (mm) num. (num) (cm) (cm) (m) (mm) 
Ol 2,22 41,81 60,74 1,85 - 13 3,03 53,13 58,20 2,87 7,10 
02 1,27 42,56 55,25 2,03 - 14 2,67 64,53 53,10 2,91 5,20 
03 1,43 43,90 44,77 1,45 - 15 3,33 78,33 52,10 2,90 7,77 
04 1,83 64,27 31,50 1,78 6,20 16 2,77 79,10 61,50 2,98 5,50 
05 1,93 65,37 34,97 1,76 5,53 17 2,76 49,52 61,41 3,27 6,30 
06 1,80 54,60 37,80 1,65 - 18 1,67 26,60 58,00 2,76 4,23 
07 1,37 99,47 50,03 1,68 5,63 19 1,73 81,40 46,87 1,86 3,97 
08 2,90 67,30 55,30 3,31 5,97 20 2,10 46,73 45,47 1,52 4,27 
09 1,93 55,40 53,77 2,24 5,33 21 1,80 104,10 45,57 1,63 5,33 
10 1,77 44,33 60,04 2,03 7,21 22 2,10 53,07 42,80 2,02 4,00 
11 2,70 45,60 50,00 2,84 6,30 23 2,23 72,70 38,57 2,74 5,40 
12 2,23 19,37 57,20 2,20 4,50 24 1,47 25,70 56,27 1,01 4,23 

média 2,13 57,43 50,47 2,22 5,50 

Os dados da tabela 8.3 revelam que o número médio de bandeiras por 
seringueira na F.E.A. varia de 1,27 (amostra 2) a 3,33 (unidade de amostra 15), com 
uma média geral para o conjunto das unidades de amostra de 2,13 bandeiras. O 
tamanho médio das bandeiras é de 57,4 cm, com um valor mínimo de 19,3 (unidade 
de amostra 12) e um máximo de 104,1 (unidade de amostra 21). A largura média das 
bandeiras, medida conforme anteriromente descrito (item 8.2.5.1.1.1), é de 50,4 cm, 
variando de um mínimo de 31,5 cm (unidade de amostra quatro) a um máximo de 
61,5 (unidade de amostra 16). A altura média de corte (ilustrada na figura 8.6), por 
sua vez, é de 2,22 m, variando de um mínimo de 1,01 m (unidade de amostra 24) a 
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um máximo de 3,31 m (unidade de amostra oito). A profundidade média de corte é 

de 5,5 mm, com um mínimo de 3,97 mm a mn máximo de 7,77 mm. 

FIGURA 8.6-ALTURA MÉDIA DE CORTE NA FEA 
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Deve-se ressaltar que esses resultados não representam valores médios 

correspondentes a uma safra completa, uma vez que o levantamento de campo foi 

concluído no início de outubro e extração do látex continua, em parte das 

colocações, até o final de dezembro a início de janeiro. Os resultados servem, no 

entanto, para ilustrar o modo como os fustes são trabalhados, além de servirem 

como orientação e comparação para pesquisas futuras. 

8.3 UNIDADES DE PRODUÇÃO 

Na Floresta Estadual do Antimari, a exemplo de outras áreas de extrativismo 

de borracha, os recursos naturais são mobilizados pela colocação. É ela a sua 

unidade de produção fundamental. 

A colocação funciona como uma empresa famíliar, administrada pelo 
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seringueiro. A produção econômica realiza-se na extração do látex da seringueira e 

na coleta de castanha. 

Independente da forma como se organiza um seringal-empresa ou seringueiro 
autônomo, a sua unidade básica de produção é a colocação de seringa - formada 
pelo conjunto da casa, roçado e estradas de seringa, utilizadas pelo seringueiro e 
família. 

E. da CUNHA (1986, p. 87) escrevendo sobre a abertura de um seringal, no 
rio Purus, considerou a estrada uma engenhosa medida agrária, definida face a valia 
exclusiva da árvore, cuja unidade não é o metro, mas a seringueira. 

O certo é que a estrada de seringa é um conjunto de árvores localizadas e 
identificadaspelo seringueiro, estejam onde estiverem essas árvores. A estrada 
começa e termina no mesmo ponto, independentemente do caminho que o homem 
tenha que percorrer. 

Na tabela 7.1.A3 estão listadas as colocações de seringa da Floresta 
Estadual do Antimari, com os seus respectivos números de estradas, total e em 
exploração (conforme já visto), cadastradas no levantamento sócio-econômico entre 
julho e setembro de 1989 e atualizados os dados pertinentes daquelas que fizeram 
parte da presente pesquisa. Os nomes de diversas colocações (assinaladas na tabela) 
foram acrescidos, vez que foram identificadas durante o ano de 1990 
(posteriormente ao levantamento sócio-econômico, portanto) pela equipe de 
levantamento da Fauna. 

8.4 INSTITUIÇÕES 

Muito se tem escrito sobre o isolamento em que vivem os seringueiros. Pelo 
menos quanto à presença do Estado, essa situação de isolamento pode ser 
comprovada pelo reduzido número de instituições (públicas e privadas) atuantes nos 
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seringais. 

As colocações da F.E.A. não são assistidas por qualquer instituição federal, 
estadual ou municipal, exceto pela Superintendência de Campanha da Saúde Pública 
(SUCAM/AC). É de conhecimento público, que, mesmo nos mais distantes pontos, 
em relação à antiga sede do seringal (Mapinguari), é sistemática a visita anual dos 
"guardas da malária" (sanitaristas). A convivência com entidades ligadas ao 
movimento dos seringueiros permite afirmar que na maioria dos seringais do estado 
do Acre a situação parece não ser muito diferente da do Antimari, no que tange à 
ausência da presença e de ações do Estado. 

Dessa forma, a figura do "patrão" vem, ao longo dos tempos, funcionando 
como instituição e substituindo, de alguma forma, as ações competentes ao Estado. 

Vale ressaltar que somente a partir das primeiras atividades inerentes aos 
estudos contemplados no Projeto da FEA foi que os seringueiros da área e entorno 
passaram a ter contato com outras instituições. Em primeiro lugar, destacou-se a 
FUNTAC, como executora do Projeto, tendo como co-executoras três instituições 
federais: Instituto Brasileiro do Meio Ambiente e dos Recursos Naturais Renováveis 
(IBAMA), Superintendência do Desenvolvimento da Amazônia (SUDAM) e 
Instituto Nacional de Pesquisas da Amazônia (INPA). A nível estadual, participou 
também como co-executora o Instituto do Meio Ambiente do Estado do Acre 
(IMAC). 
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8.5 CONCLUSÕES 

- Vários estudos realizados na Floresta Estadual do Antimari revelam que a 
área dispõe de uma diversificada base de recursos madeireiros e não madeireiros, os 
quais oferecem amplas possibilidades para a manejo de múltiplos produtos da 
floresta, com a participação da comunidade 

- Remanescente de antigos seringais do estado do Acre, a Floresta Estadual 
do Antimari contém uma população vivendo do extrativismo tradicional de borracha 
e coleta de castanha. Apesar da base diversificada de recursos potencialmente 
disponíveis, apenas esses dois produtos florestais assume o caráter de mercadoria 
para o seringueiro. 

- Pelo número de colocações de seringa existentes na FEA, e em atividade 
em 1990, constata-se que a área é sub-povoada, relativamente ao potencial de 
recursos extrativos de que dispõe; mesmo a seringueira, espécie tradicionalmente 
explorada, está sendo sub-utilizada; apenas 13,8% do total estimado de seringueiras 
na área estava sendo explorado em 1990. 

- Semelhante ao que ocorre em outros seringais do Acre e da Amazônia, o 
seringueiro do Antimari é totalmente descapitalizado; o seu capital de produção 
resume-se à cabana simples em que mora, feita com recursos da própria floresta, às 
varações, e varadouros, na maioria mantidos pelo patrão, e aos objetos simples para 
extração do látex, que se resumem normalmente à faca e às tigelas para coleta do 
látex, estas muitas vezes feitas de bambu, e a uma prensa rústica de madeira que usa 
para prensar o látex. 

- A unidade de produção do seringal é a colocação de seringa, e o principal 
capital mobilizado pela colocação são as árvores, agrupadas em unidades de área 
variável, denominadas estradas de seringa; no Antimari existiam 63 colocações em 
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1990, das quais 45 confumadamente estavam em produção, explorando em média 

três estradas de seringa, de um total de médio de 5,6 estradas por colocação. 

- Apesar da longa tradição da prática do extrativismo na área, a exploração 
das árvores processa-se das mais variadas formas, com cortes em todos os sentidos 
e de todos os tipos e variadas combinações, ou seja, desde o corte único, duplo, em 
espinha de peixes e suas respectivas combinações. 
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O MANEJO FLORESTAL COMO ALTERNATIVA DE 
DESENVOLVIMENTO REGIONAL 

Enquanto perdurar o descompromisso da classe política, o desentendimento da 
comunidade científica e o radicalismo dos pseudo-ambientalistas o problema florestal da 
Amazonia continuará sem solução. 

José de Arimatéa Silva 

9.1 INTRODUÇÃO 

Nos capítulos dois a cinco tratou-se do recursos vegetais extrativos, desde a 
chegada do homem branco à Amazonia até o final da década de 1990. Produção, 
forma de produção e importância econômica desses recursos foram analisados numa 
abordagem regionalizada, ou seja, enfocando-se a região amazônica no seu 
conjunto. No capítulo seis abordou-se a formulação de um projeto específico de 
manejo florestal no estado do Acre, projeto este que apresentava, ao ser formulado, 
um enfoque não só multidisciplinar, mas do manejo de múltiplos produtos da 
floresta. No capítulo sete desenvolveu-se um sistema de inventário para seringal 
nativo, na área do projeto em questão, vez que o extrativismo de borracha é, na área, 
a principal atividade econômica empreendida pela população que nela vive. O 
enfoque do manejo florestal na área deve, portanto, levar em conta aquela atividade 
principal e perscrutar a possibilidade de uso de outros produtos florestais, a partir da 
exploração da seringueira. No capítulo oito foi analisado o sistema econômico do 
extrativismo de borracha na área objeto do projeto de manejo proposto, buscando-se 
visualizar de forma conjunta todas as variáveis e condições do sistema. A análise 
sistêmica, ainda que considerando um sistema fechado, permite uma avaliação mais 
ampla das possibilidades de uso de um leque maior de produtos florestais, na medida 
em que considera o conjunto dos recursos existentes na área, a força de trabalho ali 
existente, o sistema de comercialização e as instituições envolvidas no projeto. 
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No presente capítulo faz-se inicialmente uma análise do manejo florestal em 
curso no Brasil, no tocante a: legislação e normas técnicas existentes, administração 
pública florestal e política de manejo. Em seguida procura-se perscrutar as 
possibilidades de inclusão de outros produtos florestais na atividade de manejo. 

O manejo florestal madeireiro é conhecido em todo o mundo. Começou na 
Europa, foi levado para a Ásia, Africa e depois chegou à América. O manejo de uso 
múltiplo seguiu o manejo florestal madeireiro e desenvolveu-se principalmente nos 
Estados Unidos. A água, as bacias hidrográficas, a recreação, o lazer, a componente 
educativa, a proteção à fauna e à própria flora passaram a ser levados em 
consideração no manejo florestal, na medida em que as demandas das sociedades 
por serviços da floresta foram assumindo importância relativamente à produção de 
bens (madeira essencialmente) e na medida em que a organização social foi impondo 
limites aos desperdícios e à destruição dos recursos naturais. Nos países 
industrializados o uso da floresta diversificou-se, mais com a oferta dos serviços do 
que propriamente dos bens. Nos países em desenvolvimento, no entanto, o produto 
predominante do enfoque do manejo florestal continua sendo, ainda no presente, a 
madeira. 

No Brasil, o manejo de uso múltiplo da floresta está ainda no âmbito da 
discussão acadêmica, vez que sequer o manejo florestal madeireiro encontra-se 
consolidado. Não obstante, múltiplos produtos da floresta vêm sendo utilizados 
economicamente há séculos na Amazônia. E apesar do estágio ainda incipiente por 
que passa o manejo de uso múltiplo no Brasil, voltado para a produção de bens e 
serviços florestais, uma discussão nova tem início no país. Como viabilizar o manejo 
de outros produtos da floresta, além da madeira? 

Revolvendo, quando pertinente, às análises realizadas nos capítulos dois a 
cinco, discute-se, neste capítulo, complementarmente às condicionantes do manejo 
florestal anteriormente mencionadas, as possibilidades do manejo madeireiro e de 
outros produtos da floresta, com apoio dos dados gerais sobre a Amazônia e do 
exemplo do projeto de manejo da Floresta Estadual do Antimari. 
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Pretende-se que a anáJise geraJ do extrativismo feita para a Amazônia como 
um todo apoie a discussão sobre a possibilidade de mudança de patamar do 
extrativismo vigente, para o manejo florestal, direcionando-se o enfoque do geral 
para o particular. Como resultado final, procura-se voltar os resultados da discussão 
do particular para o geral, apoiando-se nos resultados dos levantamentos realizados 
na área do projeto do Antimari. Ao final, são elencadas sugestões para a definição 
de uma política de manejo florestal para Amazônia. 

9.2 O MANEJO FLORESTAL 

9.2.1 O conceito de manejo florestal 

O conceito de manejo evoluiu com o decorrer do tempo. Originou-se na 
Europa, ligado às práticas silviculturais aplicadas ao povoamento, constituindo-se 
primeiramente no ordenamento florestal, que enfocava apenas a produção física de 
madeira. O ordenamento evoluiu e incorporou os aspectos financeiros, 
organizacionais e informativos da empresa. Na segunda metade do século passado, 
silvicultores europeus levaram para a Ásia os sistemas silviculturais desenvolvidos 
no velho continente, buscando adaptá-los ao ordenamento das florestas tropicais. 
No início do atual século a atividade silvicultural foi levada para a África, também 
por silvicultores europeus, e chegou à América no início dos anos de 1940. O 
conjunto dessas experiências deu origem ao manejo das florestas tropicais. A junção 
da silvicultura, do ordenamento, da economia florestal, da teoria geral da 
administração, das técnicas de mensuração e exploração florestais, associadas com o 
desenvolvimento da tecnologia de produtos florestais possibilitaram a consolidação 
do manejo florestal, e conseqüentemente, a ampliação do seu conceito. Nos Estados 
Unidos, o conceito de "management", que em sentido lato denota gerência, foi 
introduzido na área florestal e o manejo florestal passou a englobar também a 
estrutura da organização (empresas ou Serviços Florestais), as questões econômicas, 
os recursos humanos e o conjunto dos recursos naturais. Na segunda metade do 
atual século, o conceito do manejo florestal foi novamente ampliado, nos Estados 
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Unidos, com o surgimento do conceito de manejo de uso múltiplo da floresta. A 

produção de madeira deixou de ser o objeto exclusivo do manejo florestal. A 

floresta, e não apenas a árvore, transformou-se, então, no objeto do manejo florestal. 

A floresta entendida como uma biocenose, da qual o homem deve beneficiar-se com 

inteligência, mas na qual está também contextualmente inserido. 

BUONGIORNO e GILLESS (1987, p. 1) conceituam com muita precisão o 

manejo florestal: "é arte e a ciência da tomada de decisões com relação à 

organização, uso e conservação das florestas". Decisões estas que envolvem, 

segundo os autores, o futuro a longo prazo das florestas ou as atividades do dia a 

dia; complexos sistemas florestais ou pequenas partes dos mesmos; a área 

geográfica de um país inteiro, de uma região ou um simples povoamento destinado à 

produção de madeira. 

Segundo F. C. OSMASTON (1968, p. 16), o manejo florestal compreende 

três funções básicas interligadas: a) fixação dos objetivos do empreendimento e da 

política a ser seguida; b) planejamento e organização das atividades, e c) gestão das 

operações. 

De responsabilidade das instâncias mais elevadas da organização, a fixação 

de objetivos de produção florestal e da política principal a ser seguida para 

consecução dos mesmos, só pode realizar-se sobre bases tecnicamente sólidas e 

pertinentes. O estabelecimento de uma política errada visando atingir objetivos 

corretamente fixados, certamente levará a uma reformulação indesejada e imprevista 

do plano, ao fracasso na consecução dos objetivos, ou até mesmo da própria 

organização. A segunda função, que se consubstancia na elaboração do plano de 

manejo, compreende as etapas típicas do planejamento, que abrangem desde a coleta 

de dados e levantamento de informações à seleção de alternativas a serem colocadas 

em curso. A terceira função do manejo florestal, que se refere à gestão das 

operações, esta pertence já à fase de implementação do plano e permeia todo o seu 

transcurso. Na verdade, essa gestão será exercida sobre as operações previstas, as 

quais deverão estar satisfatoriamente prescritas no plano. No decorrer da 

implementação do plano, e, portanto, na gestão operacional, deverá consolidar-se o 
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processo de planejamento, com levantamento de novos dados e informações 
(inventários florestais contínuos, classificação ou reclassifícação dos sítios, 
monitoramento dos mercados de fatores de produção e de produtos, das inovações 
tecnológicas, dentre outros), que fundamentarão as necessárias revisões do plano. 

O manejo florestal conjuga técnica, ciência e arte. O manejo florestal trata 
com distintas áreas do conhecimento humano e com questões complexas. Segundo 
F. C. OSMASTON (1968, p. 22-23) uma das características básicas do manejo 
florestal é o fato de que no setor florestal, tal como no setor agrícola, o uso da terra é 
um uso primário. Conseqüentemente, o manejo requer conhecimento dos fatores que 
influenciam no crescimento da vegetação, em particular daquela de porte arbóreo. 
Esses fatores são visivelmente complexos, envolvendo não apenas a botânica e 
fisiología das plantas e sua ecologia, mas também geologia e pedología e os efeitos 
do solo e clima no crescimento. E o manejador é responsável não apenas por 
promover o crescimento satisfatório das árvores, mas também pela sua exploração e 
comercialização, assim como pela reposição e manutenção das mesmas. Tratos 
silviculturais, exploração e reposição da floresta requerem estradas e outras formas 
de comunicação, edificações, equipamentos mecânicos e equivalentes. Ademais, 
prossegue, as ramificações técnicas do setor florestal são abrangentes, indo da 
botânica (taxonomía, anatomia e fisiología) à engenharia; dos levantamentos de uso 
da terra e da vegetação à ciência do solo; da mensuração dos volumes e crescimento 
das árvores á sociologia. 

9.2.2 O manejo florestal no contexto da legislação ambiental brasileira 

Os principais instrumentos legais que regulamentam a questão florestal e 
ambiental do país são: o Código Florestal (Lei n- 4.771, de 15 de setembro de 
1965), a Lei de Proteção à Fauna (Lei n° 5.197, de 03 de janeiro de 1967), a Política 
Nacional de Meio Ambiente (Lei n° 6.938, de 31 de agosto de 1981), e um conjunto 
de Resoluções do Conselho Nacional de Meio Ambiente (CONAMA) e Portarias 
Normativas e Ordens de Serviço do IBAMA. E os princípios gerais relativos à 



387 

proteção do meio ambiente encontram-se consolidados no Capítulo VI do artigo n2 

225 da Constituição Federal, promulgada em 5 de outubro de 1988. 

A Constituição Federal no seu Capítulo VI - Do Meio Ambiente - especifica 
em seu inciso VII, no que concerne às florestas : "que incumbe ao poder público 
proteger a fauna e flora, vedadas, na forma da lei, as práticas que coloquem em risco 
sua função ecológica, provoquem a extinção de espécies, ou submetam os animais à 
crueldade". No parágrafo 4- do mesmo inciso VII, estabelece a Lei maior : "a 
Floresta Amazônica brasileira, a Mata Atlântica, a Serra do Mar, o Pantanal Mato-
Grossense e a Zona Costeira são patrimônio nacional, e sua utilização far-se-á, na 
forma da lei, dentro de condições que assegurem a preservação do meio-ambiente, 
inclusive quanto ao uso dos recursos naturais". 

O Código Florestal brasileiro classifica as florestas, quanto ao uso, em três 
categorias: a) florestas de preservação permanente; b) florestas de uso limitado e; c) 
florestas de uso ilimitado. No primeiro caso as áreas são intocáveis, quanto ao 
aproveitamento direto de qualquer dos seus recursos - salvo liberação pelo poder 
público por interesse social. No segundo caso, a utilização dos recursos da floresta 
fica sujeita a restrições, especificadas em lei, decretos e normas federais para cada 
região e por leis e normas estaduais e municipais, para regiões, localidades ou 
espécies. E no terceiro caso, o uso da floresta pelo proprietário é livre, embora o 
corte dependa de autorização do EBAMA. 

Ao definir essas três categorias de florestas a lei estabelece um zoneamento 
preliminar do uso da terra, vez que explicita a distribuição dessas categorias a nível 
de propriedade. 

No seu Artigo 15- o Código Florestal explicita: "fica proibida a exploração 
sob forma empírica das florestas primitivas da bacia amazônica, que só poderão ser 
utilizadas em observância a planos técnicos de condução e manejo a serem 
estabelecidos por ato do Poder Público, a ser baixado dentro do prazo de um ano". 
Até que este artigo fosse regulamentado, o artigo 44Q admitia o corte raso em 50% 
das propriedades situadas na região Norte e na parte norte da região Centro-Oeste. 
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Para as demais regiões do pais, os limites para a utilização das florestas nativas e 
formações florestais sucessoras, de propriedades privadas, são estabelecidos no 
artigo 16- do mesmo Código. Neste artigo, o corte raso de florestas primitivas, em 
áreas incultas, também foi limitado a um máximo 50% da área da propriedade. 

As alterações posteriormente introduzidas no Código pelas leis 7.803 de 17 
de julho de 1989 e 7.875 de 13 de novembro de 1989 consolidaram as restrições ao 
uso de florestas primitivas, fixando o limite de 50% da área para corte raso e 
estabelecendo a obrigatoriedade de apresentação de planos de manejo para a 
exploração de florestas primitivas e formações sucessoras, tanto de áreas púbücas 
quanto privadas. Estes planos deverão ser aprovados pelo Poder Público, no caso 
representado pelo D3AMA, incumbido, portanto, de definir os preceitos técnicos 
pertinentes, bem como de fiscalizar o cumprimento da lei, de forma a garantir a 
perpetuidade e incremento dos benefícios passíveis de serem obtidos das áreas 
manejadas. 

Apesar do conjunto de salvaguardas legais ao meio ambiente, a sua proteção 
tem sido sistematicamente - e no caso particular das florestas, também 
historicamente - negligenciada, ao longo do tempo, pela fragilidade, morosidade e 
desarticulação das instituições responsáveis em cumprir e fazer cumprir as leis 
pertinentes. 

No caso particular das florestas, o seu manejo - com vistas à proteção e 
utilização do conjunto de recursos sobre o qual tem inseparável influência - deve ser 
realizado de forma a cumprir, para a sociedade, finalidades econômicas e supra-
econômicas. 

O longo período de produção, a extensão e acessibilidade das áreas florestais, 
o dilatado horizonte temporal para o retorno do capital investido e a necessidade de 
geração de serviços de natureza social apresentam-se como características 
peculiares da atividade florestal. Tais características acabam por transferir à 
responsabilidade dos governos, nos seus diferentes níveis, a administração direta de 
parte dos recursos florestais, de um lado; e, de outro, a fiscalização e controle do 
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uso da parte restante em poder dos proprietários privados. O cumprimento dessas 
responsabilidades, associado à proteção do meio ambiente no seu conjunto, e, em 
conseqüência, do cumprimento das leis pertinentes, requerem instituições 
tecnicamente sólidas, materialmente aparelhadas e administrativamente ágeis (a 
administração dos recursos florestais é examinada no item 9.3). 

9.2.3 Regulamentação do manejo florestal 

A regulamentação do artigo 159 do Código Florestal de 1965, que deveria ser 
feita no prazo de um ano, conforme preconizava a própria Lei, só veio a ocorrer em 
setembro de 1991 (26 anos mais tarde, portanto) pela Instrução Normativa nfi 80, de 
24 de setembro de 1991, do IBAMA. Três anos depois, o decreto n9 1282, de 19 de 
outubro de 1994, regulamentou efetivamente o artigo 15Q do Código (e também os 
artigos 199, 20- e 21-), estabelecendo que a exploração daquelas florestas e demais 
formas de vegetação natural só pode ser efetuada através do manejo florestal 
sustentável. Os princípios gerais e fundamentos técnicos estabelecidos no Decreto 
foram então regulamentados pela Portaria n- 48, do IBAMA, de 17 de julho de 
1995. Esta Portaria estabelece as normas de apresentação de planos de manejo 
florestal para região amazônica. Já a normatização para apresentação desses planos 
nas demais regiões do país foi feita através de outra Portaria do IBAMA, a ns 113, 
de 29 de dezembro de 1995. Até surgir a primeira regulamentação, por decreto, do 
artigo 15e, passaram-se anos, mas, a partir dela, pode-se esperar uma avalanche de 
problemas com relação à exploração e manejo das florestas nativas (BRASIL, 1991, 
1994,1995). 

As primeiras tentativas de normatizar a apresentação dos planos de manejo 
remontam a 1986, quando ainda existia o Instituto Brasileiro de Desenvolvimento 
Florestal (IBDF). Naquele ano foram editadas pelo órgão as Portarias n- 486-P e 
n° 501-P. A primeira, que teve a pretensão de estabelecer critérios para o manejo das 
florestas, era confusa quanto ao próprio conceito de manejo em regime de produção 
sustentada. Admitia a divisão da área total a ser manejada pelos anos do ciclo de 
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corte, considerando cada compartimento como uma unidade anual de manejo, na 

qual poderia ser praticado o corte raso, supondo a total regeneração de cada unidade 

no final do ciclo. 

Em 1986 o IBDF passou por um período administrativo difícil. Sofrerá uma 
crise em dezembro do ano anterior, com a exoneração do Secretário geral e do 
Presidente, que, ao deixar o órgão, demitiu toda a Diretoria. O Presidente que 
assumira, não era do ramo e assessorou-se muito mal internamente. A Portaria 486-P 
foi elaborada sem a participação dos quadros do Instituto com conhecimento do 
assunto. A outra Portaria procurou corrigir as falhas mais grosseiras, mas concebida 
basicamente pela mesma equipe, saiu também eivada de imperfeições. 

Até a edição da Instrução Normativa n- 80 do IBAMA, os planos de manejo 
eram apresentados em cada estado de forma diferente. Na verdade não passavam, na 
grande maioria, de um agregado de informações que não chegavam a constituir 
propriamente um plano de manejo. Uns poucos ensaiavam ser um plano de 
exploração, mas nem chegavam a tanto. Continham informações de inventário 
florestal realizado na área, às vezes uma série de índices sobre a estrutura 
sociológica da floresta e indicativos dos volumes a serem explorados anualmente. 
Não iam muito além disso. Os critérios e o roteiro contidos na Instrução Normativa 
n- 80, discutidos previamente em foros qualificados, revelavam melhorias técnicas 
substanciais. Mas a portaria era um instrumento frágil para regulamentar um artigo 
do Código Florestal. Foi preciso um Decreto, o n2 1282, já mencionado. A nova 
portaria, a n9 48, revela um grande avanço quanto à estrutura do plano de manejo a 
ser submetido ao EBAMA; exagera, no entanto, na quantidade de anexos que devem 
acompanhar o plano. 

Na época em que existia incentivo fiscal para reflorestamento, o chamado 
projeto técnico de reflorestamento foi sendo aprimorado com o tempo. Inúmeras 
foram as reformulações realizadas pelo então IBDF. Infelizmente os técnicos 
acabaram exagerando e o projeto técnico acabou se transformando num documento 
excessivamente rígido e burocratizado, que acabava por tolher a criatividade dos 
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quadros técnicos responsáveis por elaborá-los, de um lado; enquanto de outro, 

possibilitava a elaboração por pessoas sem qualificação técnica. 

Com o plano de manejo, é pouco provável que isso venha a acontecer. Devido 
ao caráter multidisciplinar de um plano de manejo e à variedade de situações 
florestais a serem abarcadas, normas muito padronizadas são mais difíceis de serem 
elaboradas. As atualmente vigentes revelam um estágio satisfatório, pelo menos do 
ponto de vista teórico. Resta esperar para ver como será a burocracia do IBAMA 
para aprovar os planos de manejo e como se comportarão, na prática, os empresários 
e os profissionais florestais quanto à implementação do manejo florestal de fato. 

9.2.4 O plano de manejo florestal 

O plano de manejo é o documento resultante do processo de planejamento 
elaborado para atingir objetivos florestais previamente definidos. Estes objetivos são 
delineados na forma de bens e serviços a serem obtidos com a atividade florestal, 
desenvolvida no âmbito público ou privado. No passado, o processo de 
planejamento con soli dava-se num plano de ordenamento, que continha uma 
descrição das florestas e as diretrizes a serem seguidas para obtenção de uma 
produção sustentada de madeira num determinado período de tempo. No presente, o 
plano de manejo contempla, ou deve contemplar, informações detalhadas sobre a 
floresta, as formulações e prescrições para o seu uso múltiplo, no qual o manejo 
madeireiro insere-se como parte integrante. 

Um plano de manejo florestal deve constituir-se de três partes fundamentais e 
duas complementares, partes estas que podem ser visualizadas na Tabela 9.1. 
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TABELA 9.1 - PARTES COMPONENTES DE UM PLANO DE MANEJO FLORESTAL 

PARTES FUNDAMENTAIS PARTI ES COMPLEMENTARES 

Parte I - Descritiva Parte IV - Manejo geral da 

propriedade Parte II - Formulativa 

Parte IV - Manejo geral da 

propriedade 

Parte III - Prescritiva Parte V - Monitoramento 

A parte descritiva, que compreende um diagnóstico do meio físico, biológico 
e sócio-econômico, deve retroagir no tempo tanto quanto possível e necessário ao 
estabelecimento dos princípios e fundamentos do plano. A parte formulativa, cerne 
do plano, deve sintetizar o conteúdo filosófico, a criatividade intelectual, as 
formulações teóricas, os princípios e fundamentos técnicos, a visão de futuro e o 
alcance social das proposições. A parte prescritiva deve conter o detalhamento das 
atividades e das ações a serem implementadas no período do plano. As formulações 
e principalmente as prescrições deverão situar-se em horizontes temporais de curto, 
médio e longo prazo. 

Na figura 9.1 pode-se visualizar as partes principais que compõem um plano 
de manejo e a expressão de cada uma delas no tempo. 

Em planos para florestas tropicais, é razoável fixar dois anos como horizonte 
de curto prazo; cinco a seis, como médio prazo; e o período correspondente a um 
ciclo de corte, em torno de trinta a trinta e cinco anos, como horizonte de longo 
prazo. 

Das duas outras partes que complementam o plano, uma trata do manejo geral 
da propriedade, abordando todas as questões gerais não contempladas nas partes 
precedentes; a outra, trata do monitoramento do meio, no seu conjunto, durante o 
período de implantação do plano. 
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FIGURA 9.1 - PRINCIPAIS PARTES DE UM PLANO DE MANEJO NO TEMPO 

A variável ti expressa o tempo, em anos. O indexador i, quando positivo, 
referencia anos futuros, vale dizer, um "olhar para frente", a partir do momento da 
elaboração do plano; quando negativo, referencia anos passado, ou seja, simboliza 
um "olhar para trás", a partir do momento da elaboração do plano, 
onde: 

tj = tempo, em anos; 
i= indexador, i inteiro; 
Quando i=0, tem-se to=0, que é o momento da elaboração do plano; 
t(+i) = ano posterior à elaboração do plano (até o ciclo de corte); 
t(.j) = ano anterior à elaboração do plano. 
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Até 1992 um total de 2.295 planos de manejo florestal1 haviam sido 
protocolados nas Superintendências do IBAMA, nos estados do Acre, Amazonas, 
Mato Grosso, Pará e Rondônia, referentes ao período de 1987-91. Do total desses 
planos, cerca de apenas 10% haviam sido deferidos para implantação. A tabela 9.2 
contém o número e a área desses planos de manejo por estado e a figura 9.2 ilustra a 
distribuição relativa e a área por unidade da federação. 

TABELA 9.2 QUANTIDADE E ÁREA DE PLANOS DE MANEJO EM 
CINCO ESTADOS DA AMAZÔNIA 

ESTADO PERIODO PLANOS AREA MEDIA 
(quantidade) (ha - total) (ha/plano) 

Acre 1987-91 18 48.184 2.677 
Amazonas 1989-91 16 115.000 7.188 
Mato Grosso 1987-91 547 576.550 1.054 
Pará 1987-91 337 567.387 1.684 
Rondônia 1987-90 1.377 397.652 289 
TOTAL 2.295 1.704.773 743 

FONTE : Superintendências do IBAMA dos respectivos estados 
NOTA : Dados coletados e processados pela UFRRJ: IF/DS 

Os dados da tabela 9.2 revelam que o estado do Amazonas apresenta a maior 
área média por plano, seguido do estado do Acre. Rondônia, apesar de apresentar o 
maior número de planos tem a menor área média por plano. Calculando-se as médias 
dos dados da tabela 9.2 tem-se 459 planos protocolados por ano, e uma área média 
anual de 341 mil hectares. 

Assumindo-se um volume médio comercializável de 45 m3/ha em áreas 
manejadas, haveria necessidade de manejar-se uma área de cerca 1,3 milhão de 
hectares por ano para realizar a produção corrente de madeira na Amazônia 

1 Muitos desses planos de manejo não podem ser considerados como tal; principalmente os de Rondônia, sào meros 
planos de exploração. 
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(estimada em 59 milhões de metros cúbicos - capítulo CInCO, item 5.7). 

Considerando-se um ciclo de corte de 30 anos para as florestas tropicais em regime 

de manejo, haveria necessidade de imobilizar-se, ao longo de 30 anos, 40 milhões de 

hectares para a produção madeireira na região, em regime de produção permanente. 

Isso corresponde a uma área superior a três estados do Acre destinada à produção, 

ou cerca de 8% de toda a Amazônia, ou a aproximadamente toda área de florestas 

tropicais manejada no mundo no início dos anos de 1980. 

FIGURA 9.2 - PORCENTAGEM (a) E ÁREA DOS PLANOS DE MANEJO POR 
ESTADO(b) 

(a) 
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ACl% 

co 
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o confronto dessa estimativa com a área total dos planos de manejo 

protocolados até 1991 permite verificar que se todos os planos tivessem sido 

aprovados, a produção da área total sob manejo corresponderia a 1,6 vezes a 

produção de madeira da região Norte do ano de 1989, oficialmente registrada pelo 

mGE (tabela 5.2, capítulo cinco, item 5.7). Isso admitindo-se a retirada de 45 m3/ha 

em toda área, e um cicIo de corte de 30 anos. 

Segundo informe pessoal de R. ZAKOW, técnico da Diretoria de Recursos 

Naturais do mAMA, até 1995 haviam sido protocolados no órgão cerca 4.500 

planos de manejo nos estados da Amazônia. Assumindo-se a mesma área média por 

plano do período 1987-91, a estimativa da área dos 4.500 planos situa-se em 3,3 
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milhões de ha. Trata-se, no entanto, de estimativa de área de planos apenas 

protocolados e não de área efetivamente submetida a manejo florestal. 

9.2.6 Argumentos correntes contrários ao manejo florestal 

Sempre que o assunto manejo de florestas nativas vem à tona, sobretudo 
quando se trata da Amazônia, mesmo em alguns segmentos da comunidade científica 
paira um certo ceticismo e um conjunto de argumentos em contrário a sua 
viabilidade técnica e econômica são logo arrolados. Destacam-se a seguir os 
principais, com as devidas considerações. 

A) Não existem experiências de maneio no Brasil que comprovem a sua viabilidade 
técnica e econômica 

Experiências de manejo que provem a viabilidade técnica existem. O que falta 
é que sejam melhor divulgadas e levadas para outras áreas, com supervisão e 
orientação das instituições de pesquisas, das universidades, dos órgão de assistência 
técnica, de fomento, de desenvolvimento florestal. Empresários, gerentes, 
administradores não lêem trabalhos científicos da EMBRAPA, do INPA, da FCAP, 
do EBAMA. O Estado precisa fazer chegar-lhes os resultados das pesquisas, para 
que possam enviar seus engenheiros para conhecer os experimentos, aquilatar e 
aplicar os princípios e os métodos. Já com relação à viabilidade econômica, como 
prová-la se as experiências piloto não são transpostas para escala maior, 
empresarial? Se os pesquisadores e as instituições de pesquisa não orientarem e não 
acompanharem projetos privados de média e grande envergadura, e se o Estado não 
abrir para a iniciativa privada as suas áreas de produção (num regime de parceria, 
para que os pesquisadores das distintas instituições possam avaliar e acompanhar, 
nessas áreas públicas, a implementação desses projetos), a viabilidade econômica 
continuará sendo um argumento inviabilizador do manejo florestal. 
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Em relatório concluído em 1966 sobre a indústria de serraria na região 
Amazônica O. H. KNOWLES (1967?, p. 42 e 134) enumerou 40 espécies "bem 
conhecidas e utilizadas comercialmente". C. PANDOLFO (1979, 109-118), em 
1979, listou 228 espécies "atualmente utilizadas". M. S. REIS (1989, p. 55-56), em 
trabalho apresentado em Mesa Redonda promovida pela ITTO, em Brasília, em 
fevereiro de 1989, refere-se a 197 espécies florestais utilizadas, em 1984, pela 
indústria madeireira da Amazônia, exclusive os estados do Acre e Pará (a fonte 
original citada é o Instituto de Pesquisas Tecnológicas de São Paulo-IPT); no mesmo 
trabalho, o autor estima em 250 o número de espécies comerciais da região. Em 
trabalho apresentado no mesmo evento, R. S. MERCADO (1989, p. 347) afirma 
serem 250 as espécies amazônicas identificadas como comerciais. O IBGE enumera 
476 espécies madeireiras de importância econômica somente na região Norte (tabela 
5.1, item 5.6.2, do capítulo cinco). É certo que o número de espécies de madeira 
comercial varia de área para área e de região para região. Mas o argumento, 
amplamente generalizado, de que apenas cinco a dez espécies da Amazônia são 
economicamente aproveitáveis é, no presente, totalmente improcedente. Trata-se de 
um mito que provém da atividade de exploração altamente seletiva das florestas de 
várzea e da garimpagem apenas das espécies de elevado valor econômico realizada 
em áreas desmatadas ou por desmatar para implantação de atividades agropecuárias. 
A lista de espécies comerciais muda no espaço, no tempo, com o aprimoramento das 
tecnologias de processamento, com o estudo tecnológico de espécies novas, e com a 
abertura de novos mercados. 

C) O volume comercial por unidade de área é baixo 

Nos simpósios, seminários, congressos e encontros florestais é corrente a 
estimativa de cinco a dez metros cúbicos por hectare para o volume das espécies 
comerciais das florestas amazônicas. Essa questão está ainda pouco esclarecida 
tecnicamente. O país não dispõe ainda de estudos regionalizados com intervalos bem 
definidos do volume comercial das diferentes tipologias florestais. O intervalo de 
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cinco a dez metros cúbicos de madeira comercial é uma alusão às áreas de 
exploração seletiva de várzeas. Generalizou-se depois para áreas desmatadas e a 
desmatar para atividades agropecuárias. Veio a público pela primeira vez numa 
Conferência sobre Florestas Tropicais realizada no Rio de Janeiro em 1975 e tem 
perdurado até o presente. 

Aqui cabe uma análise mais detida de algumas estatísticas. Em 1978, o 
volume de madeira em tora produzido na região Norte fornecido pelo IBGE foi 
7.716.845 metros cúbicos (tabela 5.2, capítulo cinco, item 5.7). Assumindo-se o 
aproveitamento de 10 m3/ha, este volume estaria sendo retirado de uma área de 
771.684 ha. No mesmo ano, a área desflorestada estimada pelo INPE/IBDF, com 
base na média do período 1975-78, apontou 639.040 ha. Por essa época, os grandes 
eixos viários da Amazônia já haviam sido concluídos (Transamazônica, Cuiabá-
Santarém, Porto Velho-Manaus); em virtude disso e do desmatamento de grandes 
áreas para implantação de projetos agropecuários e de colonização, muitas serrarias 
operavam na região, aproveitando madeira dessas áreas. Se, por hipótese se 
assumisse que houve um aproveitamento de madeira de 10 m3/ha em 100% da área 
desflorestada, parte da produção estaria sendo buscada em 132.644 ha da floresta de 
várzea. Mas esta é uma hipótese meramente comparativa, pois sabe-se que nem toda 
área desflorestada teve aproveitamento madeireiro - ou porque não houve tempo, ou 
porque não existia estradas, ou porque a exploração da floresta, ainda que altamente 
seletiva, era economicamente inviável, mesmo para a matéria-prima a custo zero. 

Tomando-se agora o ano de 1989 para comparação, tem-se uma produção de 
toras equivalente a 47.486.251 m3 (tabela 5.2, capítulo cinco, item 5.7). No mesmo 
ano, a estimativa de área desflorestada fornecida pelo INPE era de 883.338 ha. 
Assumindo-se as mesmas hipóteses (10 m3/ha aproveitados em 100% da área 
desflorestada) verifica-se que a produção seria proveniente de 4.748.625 ha. 
Descontando-se a área desflorestada, a produção teria que estar sendo buscada em 
3.915.287 ha de floresta de várzea, o que parece ser praticamente improvável. E 
novamente vale a observação de que o aproveitamento de madeira não se dá em 
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100% das áreas cuja cobertura florestal é removida para ceder espaço às atividades 

de agricultura e pecuária. 

Uma outra comparação pode ser ainda estabelecida considerando-se o 
somatório do volume de produção no período de 1979-88 e o somatório da área 
desflorestada no mesmo período. Aquele foi 179.811.766 m3, esta somou 
10.896.950 ha. A simples divisão do volume total por 10, resulta numa área 
explorada de 17.981.176 ha. Apenas para ilustrar o raciocínio, e usando a hipótese 
simplificadora mais uma vez (aproveitamento de 10 m3/ha em 100% da área 
desflorestada), o complemento da produção teve que ser buscado em 7.084.226 ha, 
ou 708.422 ha por ano. Mais uma vez deve ser lembrado que não há hipótese de que 
o aproveitamento madeireiro tenha se realizado em 100% da área desflorestada, 
sobretudo num período de 10 anos. 

D) O incremento médio anual é baixo 

O incremento médio anual das espécies comerciais das florestas amazônicas é 
referido como situando-se entre um e dois metros cúbicos por hectare por ano. Esta 
é uma lacuna que carece de tempo para ser preenchida. Muita pesquisa ainda terá 
que ser realizada para que se chegue a estimativas médias de crescimento para as 
diferentes tipologias florestais e distintos regimes de manejo. Mas considerando-se 
esse intervalo difundido no meio florestal, de um a dois metros cúbicos, pode-se 
considerar que o incremento médio é realmente baixo. O desenvolvimento da 
Silvicultura de Pinus e de Eucalyptus no Brasil nas três últimas décadas elevou o 
incremento das florestas plantadas para patamares situados entre 20 a 30 m3/ha para 
coniferas e 25 a 35 m3/ha para folhosas. Os engenheiros florestais brasileiros 
acostumaram-se com esses números e têm, portanto, por uma questão cultural, 
dificuldade de aceitar incrementos muito baixos. Os profissionais acostumados a 
trabalhar com florestas de incrementos elevados, comparativamente aos padrões 
europeus, canadenses e norte-americanos, são céticos quanto à viabilidade do 
manejo de florestas tropicais com incrementos de um a dois metros cúbicos por 
hectare por ano. Este ceticismo que permeia parcialmente o meio profissional 
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florestal, tem, portanto razões de ordem cultural. Deve-se lembrar, no entanto, que 
mesmo as florestas homogêneas de Eucalyptus apresentavam, nos primeiros tempos 
do programa de reflorestãmento, incrementos baixíssimos, em alguns casos de até 
quatro metros cúbicos por hectare/ano. Somente com o amadurecimento da 
Silvicultura, depois com o avanço da Tecnologia de Produtos Florestais e mais 
recentemente com a evolução do Manejo de povoamentos homogêneos, é que 
incrementos mais elevados passaram a ser alcançados no país. Deve-se lembrar, 
adicionalmente, que também as florestas naturais das zonas temperadas apresentam 
incrementos médios anuais situados entre dois a quatro metros cúbicos por hectare. 
Comparativamente a estes valores, o incremento médio estimado da floresta tropical 
brasileira é considerado ainda baixo. Mas não se pode perder de vista que as 
florestas temperadas manejadas apresentam um número reduzido de espécies, 
geralmente referido como três a seis. E, apesar dos incrementos também baixos que 
apresentam tais florestas, o seu manejo torna a atividade florestal economicamente 
competitiva com outros ramos de atividade em vários países da Europa, no Canadá e 
nos Estados Unidos. Rotações de 80 a 120 anos são encaradas com naturalidade e a 
atividade florestal é um bom negócio. No Brasil, estima-se um ciclo de corte situado 
entre 25 a 35 anos e os empresários do ramo florestal, profissionais de fora dele e 
mesmo parcela dos profissionais florestais consideram um horizonte temporal muito 
longo. Contra o argumento do baixo incremento, tem-se o da variabilidade da 
floresta. O elevado número de espécies por unidade de área, e os inúmeros outros 
produtos além da madeira que não são ainda considerados como economicamente 
viáveis, transformar-se-ão, num futuro não muito distante, num fator compensatório 
ao baixo incremento anual de madeira. Deve ser levado em conta que o incremento 
considerado é o incremento em volume do conjunto das espécies assumidas como 
comerciais. Na medida em que novas espécies forem sendo introduzidas na 
categoria de comerciais, e na medida em que a Silvicultura Tropical se consolidar no 
Brasil, o incremento médio do volume comercializável da floresta tenderá a 
aumentar. 
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Esse é um argumento que precisa ser analisado com certo cuidado. Apesar 
dele, a atividade florestal só tem crescido na região amazônica. Ora, se é econômico 
explorar umas poucas espécies de madeira, na várzea e nas áreas destinadas à 
agropecuária, mesmo abrindo estradas e ramais para retirar um volume médio por 
unidade de área baixo, por quê não seria econômico explorar um número maior de 
espécies e retirar um volume maior por hectare em áreas previamente definidas para 
a atividade? Certamente será usado o argumento complementar de que a matéria-
prima custa pouco, muito pouco e em alguns casos nada, e, por isso, a exploração 
florestal torna-se viável. Há fartos argumentos para provar que, no geral, as 
atividades de agricultura e pecuária na Amazônia foram largamente beneficiadas 
pelos incentivos governamentais, e os resultados delas oriundos não foram os 
esperados. Já a atividade florestal, esta pouco se beneficiou de estímulos 
governamentais e, não obstante, vem sobrevivendo, ainda que de forma um tanto 
errática e itinerante. É evidente que na medida em que a matéria-prima florestal 
tenda a distanciar-se das unidades de processamento, os custos de exploração e 
transporte tenderão também a elevar-se. Essa não é, no entanto, uma questão sem 
solução e inviabilizadora do manejo florestal. Este, realizado de forma planejada 
tenderá a reduzir o custo de exploração florestal. 

Quanto à exploração florestal em área manejada, já existem pesquisas 
conclusivas, comprovando a sua viabilidade técnica. Uma dessas pesquisas, 
realizada pela EMBRAPA na Floresta Nacional do Tapajós, no estado do Pará, 
apresenta como conclusão: "a experimentação tem demonstrado ser viável a 
exploração racional mecanizada da floresta amazônica, em área planas, ou 
ligeiramente onduladas, em terra firme, abrindo-se com isso a perspectivas novas 
aos empresários madeireiros". Outra pesquisa da mesma natureza foi realizada pela 
SUDAM, na área manejada de Curuá-Una, no município de Santarém no estado 
Pará (COSTA FILHO et alli, 1980, p. 22). 
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F) A área necessária ao maneio é grande 

Esse é um argumento verdadeiro. R. S. MERCADO (1980, cap. III) constatou 
que, em 1978, apenas 2% das empresas florestais (serrarias, laminadoras e indústrias 
de compensados) da Amazônia tinham áreas próprias. No seu estudo o autor 
levantou o número de indústrias de processamento primário e secundário que 
operavam na região em 1978 e classificou-as por categoria de tamanho. As serrarias 
foram classificadas em três classes de tamanho, de acordo com o volume de 
produção anual de madeira serrada: as que produziam até 5.000 m3 representavam 
65% do total; de 5.000 a 10.000 m3 representavam 28% e as que produziam mais de 
10.000 m3 representavam apenas 7% do total de serrarias. O autor constatou ainda 
que para produzirem 4,0 milhões de metros cúbicos de madeira beneficiada naquele 
ano, as indústrias consumiram 6,3 milhões de metros cúbicos de toras, o que resulta 
num índice de aproveitamento de 64%. Estabelecendo-se classes médias de 
produção, a partir dessas categorias de tamanho propostas por MERCADO, e um 
índice de aproveitamento de tora de 50%, estimou-se qual seria a área necessária 
para uma serraria operar em regime de manejo, sob duas hipóteses de intensidade de 
exploração: 30 e 45 m3/ha, num ciclo de corte de 30 anos. 

TABELA 9.3 - ÁREA NECESSÁRIA PARA MANEJO, POR SERRARIA, POR CLASSE DE 
PRODUÇÃO 

Classe Madeira 
beneficiada 

(m3/ano) 

Consumo 
de toras 
(m3/ano) 

Exploração = 30 m3/ha Exploração = 45 m3/ha Classe Madeira 
beneficiada 

(m3/ano) 

Consumo 
de toras 
(m3/ano) ha/ano total de ha ha/ano total de ha 

I 2.500 5.000 167 5.000 111 3.333 
n 7.500 15.000 500 15.000 333 10.000 

m 15.000 30.000 1.000 30.000 667 20.000 
IV 25.000 50.000 1.667 50.000 1.111 33.333 

A esta área de produção deve-se acrescentar as áreas de preservação 
permanente definidas em Lei, mais as áreas necessárias à infra-estrutura do 
empreendimento. Para a hipótese mais otimista de retirada de madeira, há uma 
redução em 1/3 na área total e anual a ser manejada. Os números deixam claro que 



403 

mesmo pequenas serrarias precisariam dispor de propriedades de milhares de ha 
para poderem operar regularmente. Não por acaso R. S. MERCADO (1980, cap. 
III) constatou que havia uma mobilidade muito grande das empresas madeireiras e 
que apenas 2% delas dispunham de áreas próprias de produção. Esse aspecto 
particular de tamanho de propriedade deve ser analisado com bastante profundidade 
e clareza na fixação de uma política de manejo florestal para a região. 

Confrontando-se as estimativas da tabela 9.3 com os dados da área média por 
plano apresentados na tabela 9.2 constata-se que mesmo a maior área média por 
plano apresentado até 1991 (excetuando-se o estado do Amazonas) não seria 
suficiente para atender o suprimento de toras sequer de uma pequena serraria 
durante um ciclo de corte de trinta anos. Essa constatação conduz a quatro 
especulações: a) as empresas estão apresentando planos para atender apenas 
parcialmente suas necessidades (o fator terra poderia estar sendo o limitante); b) a 
intensidade de exploração projetada é superior a 45 m3/ha; c) apenas pequenas 
empresas estavam apresentando planos de manejo até 1991; d) as empresas estavam 
explorando áreas de diferentes proprietários. 

G) Não existe um modelo de maneio definido para a Amazônia 

Realmente não existe um modelo. Existem experiências em escala piloto. Mas 
esse argumento do modelo é um argumento falacioso. A floresta amazônica não é 
nenhuma floresta de Dipterocarpaceae como são as da Malásia, nem tampouco é 
uma floresta pura de coniferas, ou mista, de poucas espécies, como as da Europa, 
onde surgiram os métodos silviculturais clássicos. A floresta tropical úmida da 
Amazônia é extremamente diversificada em tipologias, em espécies e em volume. 
Na introdução desta tese constam tipologias florestais da Amazônia, identificadas 
pelo Projeto RAD AM (tabela 1.1, cap. um). São dez ao todo, que cobrem um amplo 
espectro de domínios florísticos, o qual é expressão da interação de parâmetros 
ecológicos do meio físico com a vegetação. Portanto, a Amazônia não precisa ter um 
modelo de manejo; deverá ter vários. A diversidade da floresta tropical amazônica 
exigirá o desenvolvimento de distintos modelos de manejo florestal. A diversidade 
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de formas de regime de propriedade também exigirá modelos distintos. Nas 
Florestas Nacionais, nas Reservas Extrativistas e nas áreas privadas (de grandes, 
médias, pequenas empresas e mesmo médios e pequenos produtores rurais) o 
enfoque de manejo deverá ser diferenciado em cada categoria de propriedade. Os 
métodos silviculturais, os produtos desejados, a política a ser seguida em cada uma 
delas, bem como o gerenciamento a serem respectivamente aplicados, definidos, 
adotados e implementados terão que ser diferenciados. As experiências obtidas em 
países asiáticos não podem ser transplantados diretamente para as condições 
brasileiras. Sistema Malaio Uniforme, Sistema de Cobertura Tropical e Sistema 
Filipino de Corte Seletivo servirão apenas como referências; o país terá que fazer as 
suas próprias adaptações, para atender as suas peculiaridades florestais, econômicas 
e sociais. Mas o Estado tem tradição em descontinuar suas pesquisas, e a iniciativa 
privada é resistente em fazê-la, sobretudo em áreas de florestas cujos resultados 
conclusivos só são colhidos no médio e longo prazos. Como então remover o 
argumento falacioso? Esperar pela conclusão de um ou de vários modelos, para 
então iniciar o manejo em escala comercial é assumir que este nunca virá a ser 
implementado. Enquanto isso a atividade florestal prossegue, as serrarias 
continuarão serrando, as laminadoras laminando, as fábricas de chapas produzindo 
compensados, as movelarias fabricando móveis e componentes; a floresta continuará 
sendo bem ou mal utilizada, milhares de hectares continuarão sendo queimados para 
a agricultura e pecuária e a sociedade seguirá consumindo produtos da floresta. Em 
1989 as estatísticas oficiais registraram uma produção de 47,5 milhões de metros 
cúbicos de madeira em tora na região Norte; o INPE estimava o desflorestamento 
para a região, no mesmo ano, entre 830 mil a 1.200 mil hectares. A área média anual 
de desflorestamento reduziu-se daquele ano em diante, mas a demanda por madeira 
em toras aumentou na região. A resposta ao argumento não está em aguardar pelo 
modelo, ou pelos modelos. Está em desenvolvê-los, implementando o manejo, e no 
decorrer da implementação, monitorar, pesquisar, avaliar, corrigir e continuar... 
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O argumento é procedente. Extintos o incentivo fiscal para reflorestamento e a 
linha de financiamento do Programa PROBOR, o setor florestal não contou mais 
com nenhuma linha específica de crédito para financiar suas atividades. O Banco do 
Brasil dispunha, e deve dispor ainda, apenas de uma linha de financiamento para 
implantação de florestas homogêneas, mas não há linhas de crédito para financiar 
atividades de manejo, sobretudo em se tratando de manejo de florestas cujo ciclo de 
produção é estimado em trinta anos. Essa é uma questão de um certo nível de 
complexidade, que requer uma formulação conceituai e operacional elaborada e 
aprofundada. A adoção de uma política florestal terá que necessariamente apoiar-se 
na concomitante contrapartida dos meios financeiros para ser implementada. 

D Não existem normas claras para apresentação de planos de maneio 

Conforme anteriormente visto, os primeiros planos de manejo começaram a 
ser apresentados ao órgão controlador e fiscalizador da matéria em 1987. No início 
realmente não havia normas muito claras e os planos eram apresentados de forma 
heterogênea. As delegacias estaduais do IBDF, depois Superintendências do 
IBAMA, fixavam, em cada estado, critérios próprios. A partir da edição da Instrução 
Normativa n- 80 do IBAMA, de 1991, houve disciplinamento com relação à 
apresentação dos planos e estes se tomaram mais técnicos e mais homogêneos. 
Finalmente, a questão foi claramente definida, após a regulamentação do artigo 15-
do Código Florestal, pelo Decreto n2 1282. Com a edição da Portaria n2 48/95 o 
IBAMA normatizou os critérios para apresentação de planos de manejo na região 
Amazônica e através de uma portaria editada nos últimos dias de 1995, a n2 113, o 
Instituto estabeleceu os critérios para apresentação dos planos de manejo para as 
demais regiões do país. A forma de apresentação dos planos de manejo está portanto 
totalmente regulamentada, no momento, embora as portarias do IBAMA sempre 
coloquem a ressalva de que normas complementares poderão ser baixadas pelas 
Superintendências estaduais. Os problemas, dificuldades e entraves que surgirão 
com as normas vigentes só poderão ser avaliados daqui uns dois a três anos. 
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J) A burocracia para aprovação de um plano de maneio no IBAMA é grande 

Quanto isso os técnicos e empresários que submetem um plano ao órgão têm 
razão. Aprovar um plano de manejo numa Superintendência estadual do órgão leva 
meses. São sucessivas idas e vindas, várias solicitações burocráticas, incontáveis 
ofícios, centenas de fotocópias, inúmeros reconhecimentos de firmas, retificações 
infindáveis... Era difícil quando as normas não eram bem claras; ficará um pouco 
menos difícil após a edição da Portaria n° 48 do IBAMA. A normatização, além de 
estabelecer os critérios técnicos para apresentação de um plano, em tese deve servir 
também para reduzir a tramitação burocrática. Mas cabe a ressalva de que a Portaria 
exacerbou na relação de anexos. Ainda que tenha havido certa preocupação dos 
redatores em apresentar modelos padronizados para a maioria deles, consta da 
Portaria uma relação de 21 anexos, dos quais pelo menos 15 devem acompanhar o 
documento do plano de manejo. 

9.3 ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA DOS RECURSOS FLORESTAIS 

Quando o Instituto Brasileiro de Desenvolvimento Florestal (IBDF) foi criado, 
em 1967, surgiu da fusão de três órgãos federais: Departamento de Recursos 
Naturais Renováveis e Instituto Nacional do Pinho (Decreto-Lei n° 289, de 28 de 
fevereiro de 1967), ambos vinculados ao Ministério da Agricultura, e Instituto 
Nacional do Mate, vinculado ao Ministério de Indústria e Comércio. Embora ao ser 
criado o órgão tenha surgido do remanescente dos dois primeiros, quando da 
aprovação do seu regimento foi-lhe incorporado também o Departamento da Erva 
Mate, sucedâneo do antigo Instituto Nacional do Mate (Art. 8- do Decreto 62.018, 
de 29 de dezembro de 1967, parágrafo único). O Departamento de Recursos 
Naturais Renováveis era à época o remanescente do antigo Serviço Florestal, 
transformado em um Departamento do Ministério da Agricultura no início de 1962 
(Lei Delegada n° 9, de 9 de fevereiro de 1962); e o Departamento da Erva Mate 
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resultara do antigo Instituto Nacional do Mate e foi extinto, pelo Decreto-lei n2 281, 

no mesmo dia da criação do IBDF (BRASIL, 1967; BRASIL, 1962a). 

O EBDF viveu, nos seus primeiros anos, uma luta interna entre as correntes 
políticas e técnicas que predominavam em cada um daqueles órgãos do qual se 
originou. O setor produtivo, representado pelo pessoal remanescentes do Instituto 
Nacional do Pinho, passou a predominar internamente. A área de proteção, mais 
afeta ao antigo Departamento de Recursos Naturais Renováveis, ficou com 
importância menor dentro do órgão. A corrente do antigo Instituto Nacional do 
Mate, devido ao declínio da economia ervateira, praticamente desapareceu 
internamente. O setor produtivo predominou durante os últimos anos da década de 
1960 e durante toda a década de 1970. A área de conservação foi, nesse período, 
minoritária no âmbito do Instituto. O setor produtivo estava atrelado quase 
exclusivamente ao Programa Nacional de Reflorestamento, que nascera com a Lei 
5.106, de 02 de setembro de 19662. O setor era permeado por um viés político 
forte, atrelado aos interesses financeiros dos incentivos fiscais destinados à 
implantação de florestas homogêneas. Os presidentes do EBDF consumiam grande 
parte do tempo que ficavam em Brasília recebendo empresários-políticos, 
empresários acompanhados de políticos (que representavam os interesses do setor 
de reflorestamento) ou políticos pseudo-empresários, direta ou indiretamente 
interessados nos incentivos fiscais para reflorestamento. Quando estavam fora de 
Brasília estavam-se reunindo com empresários do ramo, ou visitando empresas do 
setor. A Diretoria de Reflorestamento do Instituto era a mais poderosa. Políticos e 
empresários estavam constantemente em Brasília em audiência com o todo poderoso 
diretor do Departamento de Reflorestamento (DR) no exercício do cargo. O aparato 
técnico e o estamento do órgão foi-se construindo para gerir predominantemente o 
Programa de Reflorestamento financiado pelos incentivos fiscais. Comercialização, 
fomento florestal, fiscalização de flora e fauna, e preservação da natureza foram 
temas tratados secundariamente pelo órgão, pelo menos até o final dos anos de 
1970. O desenvolvimento florestal era entendido pela maior parte dos quadros 

2 Modificado sucessivamente por legislações complementares. Dec-Lei: 1.134, de 16/11/70; Dec-Lei 1.307 de 
16/01/74; Dec-Lei 1.376 de, 12/12/74; Dec-Lei 1.478, de 26/08/76; Decreto 79.046, de 2712/76 e Decreto 88.207, 
de 30/03/83. 
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técnicos do Instituto como reflorestamento. Era a área de reflorestamento que 
dispunha de recursos financeiros e de poder. Recursos humanos, técnicos e materiais 
eram predominantemente providos e dirigidos para atender o setor de 
reflorestamento - embora nunca tivessem sido suficientes para gerir adequadamente 
o Programa. 

É relevante lembrar que o IBDF fora criado no dia 28 de fevereiro de 1967, 
apenás seis meses depois de instituido o incentivo fiscal para reflorestamento 
(segundo dia de setembro do ano anterior). Em 21 de dezembro de 1987 foi extinto 
esse incentivo fiscal e pouco mais de um ano após, em janeiro de 1989 foi extinto 
também o IBDF. 

As demandas da sociedade por bens e serviços florestais haviam-se 
intensificado, sobretudo a partir da segunda metade da década de 1980, 
relativamente às duas décadas anteriores. A conscientização relativamente ao melhor 
uso e proteção dos recursos florestais e do meio ambiente como um todo haviam 
mudado significativamente de patamar em vinte anos. A abertura política 
experimentada pelo país, aliada a pressões internacionais para uso mais racional da 
terra, sobretudo na Amazônia, contribuíram em muito para uma nova postura 
governamental e da sociedade no tocante a gestão ambiental. Mas não obstante 
alguns trabalhos acadêmicos terem sido produzidos analisando aspectos parciais da 
política de incentivos e do programa de reflorestamento no Brasil, uma tese ainda 
está por ser produzida analisando a criação, estruturação, crescimento e extinção do 
IBDF - enquanto instituição responsável pela gestão da política e desenvolvimento 
florestais - em função deste programa. 

Em 1989 o IBDF foi extinto (Medida Provisória n° 28, de 15 janeiro de 1989) 
e o seu sucedâneo institucional surgiu novamente da fusão de vários órgãos, 
oriundos de ministérios e atribuições diferentes. A fusão do Instituto Brasileiro de 
Desenvolvimento Florestal (IBDF), ligado ao Ministério da Agricultura; da 
Secretaria Nacional do Meio Ambiente (SEMA), ligada ao Ministério do Interior; da 
Superintendência do Desenvolvimento da Pesca (SUDEPE), ligada ao Ministério da 
Agricultura, e da Superintendência da Borracha (SUDHEVEA), ligada ao Ministério 



409 

da Indústria e do Comércio, resultaram no Instituto do Meio Ambiente e dos 
Recursos Naturais Renováveis - IBAMA (Medida Provisória n2 34, de 23 de janeiro 
de 1989). 

A criação do IBAMA ocorreu de forma inusitada. A Medida Provisória n2 28, 
que extinguía a SUDHEVEA e o IBDF, transferindo as atribuições e patrimônio 
deste último para a Secretaria Especial do Meio Ambiente (SEMA), foi adotada no 
dia 15 de janeiro de 1989 e publicada no Diário Oficial da República Federativa do 
Brasil (D.O) do dia seguinte. No dia 19, uma Portaria (n2 25) assinada pelo Ministro 
do Interior, publicada também no dia seguinte, determinava à SEMA promover no 
prazo de 90 dias todos os atos necessários à adaptação da estrutura do extinto IBDF 
àquela Secretaria. No dia 23 de janeiro, a Medida Provisória n2 34 era adotada, 
extinguindo a SEMA e a SUDEPE e criando finalmente o IBAMA. A SEMA, que 
deveria estar incorporando a estrutura e pessoal do extinto IBDF era também extinta 
oito dias depois da extinção deste. 

Conforme prescreve a Constituição Federal, Medida Provisória perde a 
eficácia se não for convertida em Lei no prazo de 30 dias pelo Congresso Nacional 
(Constituição Federal, art. 62, parágrafo único). De acordo com este preceito 
constitucional, a Medida Provisória que extinguiu o IBDF, transferindo suas 
atribuições e patrimônio à SEMA, foi convertida em Lei no dia 14 de fevereiro de 
1989 (Lei n- 7.332, de 14 de fevereiro de 1989, D.O. do dia seguinte). Nesse 
ínterim, nova Medida Provisória havia sido adotada, extinguindo também a SEMA e 
criando o IBAMA (Medida Provisória n- 34, de 23 de fevereiro de 1989); esta foi 
convertida pelo Congresso Nacional em Lei no dia 22 de fevereiro de 1989 (Lei n2 

7.735, de 22 de fevereiro de 1989, D.O. do dia seguinte). 

Releva observar que dos órgãos que formaram o IBAMA, foram extintos, 
primeiro a SUDHEVEA e o EBDF, com a Medida Provisória n2 28; uma semana 
depois, foram extintas SEMA e SUDEPE, com a Medida Provisória n2 34. O modo 
inusitado como foi criado o EB AMA sugere algumas especulações. Primeira, a 
criação do órgão originou-se de um confusão jurídica; segunda, grupos de pressões 
devem ter interferido para que o antigo IBDF fosse incorporado à área de Meio 
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Ambiente, daí o mesmo ter sido inicialmente incorporado à Secretaria Especial do 
Meio Ambiente; terceira, o Governo não sabia como tratar a área de 
desenvolvimento florestal após a extinção da política de reflorestamento; quarta, 
grupos de contrapressão não aceitaram a extinção pura e simples do IBDF, com a 
conseqüente incorporação de seu espólio à SEMA; gestionaram provavelmente, no 
curto espaço de uma semana, para que também a SEMA fosse extinta. 

Quando o IBDF foi criado em 1967, foi criado para gerir a política e o 
desenvolvimento florestais do país. O artigo 29 do Decreto-lei ns 289 assim 
estabelecia: 

O IBDF destina-se a formular a política florestal, bem como a orientar, coordenar e 
executar ou fazer executar as medidas necessárias à utilização racional, à proteção e à 
conservação dos recursos naturais renováveis e ao desenvolvimento florestal do País, de 
conformidade com a legislação em vigor [sem grifo no original] (BRASIL, 1967). 

Na prática, o órgão atuou prioritariamente, no entanto, pelo menos até o final 
dos anos 1970, tentando gerenciar o programa de reflorestamento. 

Quando o IBAMA foi criado, foi criado para formular e gerir a política 
ambiental do país. O artigo 2- da Medida Provisória ns 34 (depois Lei n- 7.735) 
estabelecia: 

E criado o Instituto Brasileiro do Meio Ambiente e dos Recursos Naturais Renováveis [...] 
com a finalidade de formular, coordenar, executar e fazer executar a política nacional do 
meio ambiente e da preservação, conservação e uso racional, fiscalização, controle e 
fomento dos recursos naturais renováveis [sem grifo no original], 

IBDF e IBAMA surgiram em dois momentos políticos distintos por que 
passava a sociedade brasileira. Aquele surgiu num momento de fechamento político, 
no primeiro governo do ciclo militar; este, num momento de distensão política, no 
primeiro governo de transição para a normalidade democrática. 

O IBAMA surgiu em decorrência de uma das proposições dos grupos de 
trabalho criados pelo Decreto n- 96.944, de 12 de outubro de 1989, que instituiu o 
Programa Nossa Natureza (tratado no capítulo quatro, item 4.3.6). Esse Programa 
foi instituído para dar respostas a pressões internas e externas relativamente à 
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conturbada questão ambiental por que passava o país, sobretudo na Amazonia. A 
política da borracha, cuja gestora fôra a SUDHEVEA, estancara com a suspensão 
do PROBOR III em 1985; a do reflorestamento, fôra extinta no final de 1987. A 
SEMA, que fôra criada para gerir a política ambiental, nunca se consolidara como 
instituição, vez que não fôra capaz de encarar o setor industrial de peso responsável 
pela poluição ambiental. Desviada de suas funções desde o início, a SEMA, com um 
mesmo Secretário a sua frente por mais de uma década, passou a atuar na área 
florestal, criando Reservas e Estações Ecológicas, unidades de Conservação que, a 
rigor, nem estavam categorizadas no Código Florestal. A SUDEPE, à época da 
fusão dos quatro órgãos para a criação do IBAMA, encontrava-se em processo de 
esvaziamento no Ministério da Agricultura. 

O primeiro presidente do IBAMA, um homem da mídia, ex-porta voz da 
Presidência da República, entendeu - numa época em que as pressões internacionais 
sobre questões ambientais faziam-se muito presentes - que fiscalizar era a solução. 
Durante cerca de dois anos, o helicóptero, alugado, foi o principal instrumento de 
política florestal (ou ambiental?) do novo órgão. Helicóptero sobrevoando áreas 
desmatadas e vultuosas multas aplicadas a madeireiros abriam largos espaços na 
imprensa escrita, falada e televisionada. Desenvolvimento florestal? Produção 
florestal? Manejo florestal? Ficaram em segundo plano. Mas além de atuar 
maciçamente na fiscalização, o IBAMA atuou também intensamente na proposição 
de unidades de conservação, ainda que a reboque da área militar, que veladamente 
coordenava o Programa Nossa Natureza. No ano de 1989 e nos últimos dias do 
Governo Sarney, a área de unidades de conservação foi expressivamente aumentada 
por decreto (conforme discutido no capítulo quatro, item 4.6.2). 

Internamente, a tecnoburocracia oriunda dos quatro órgãos que deram origem 
ao instituto passou a digladiar-se por espaço e poder. Sem comando, pois teve um 
presidente em média a cada quatro meses no período de 1990 a 1994, e sem rumo, o 
órgão não soube exatamente o que gerir nem que políticas propor nos seus sete anos 
de existência. 
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Uma das funções típicas do estado é a de exercer o poder de polícia, ou seja, 
a fiscalização, no caso aqui referido, dos recursos naturais renováveis. Nem o EBDF 
nem a SEMA haviam sido capazes, até o final dos anos de 1980, de cumprir 
plenamente essa função, nas suas áreas de competência (muitas vezes superpostas), 
face às políticas governamentais empreendidas e à insuficiência de meios materiais e 
humanos e de recursos financeiros. 

A administração das áreas florestais públicas, outra das funções básicas do 
Estado, também não pôde ser satisfatoriamente realizada por nenhum dos dois 
órgãos. No caso do IBDF, as Florestas Nacionais, Parques Nacionais e Reservas 
Biológicas, e no caso da SEMA as Estações e Reservas Ecológicas. 

Uma terceira função importante, da administração pública florestal, a 
realização da pesquisa, essa fora transferida em 1976, de forma até hoje inexplicada, 
do IBDF para a EMBRAPA. Em que pese toda a respeitabilidade que esta possa ter 
como instituição de pesquisa, existe incompatibilidade filosófica entre os objetivos 
da pesquisa agropecuária e da pesquisa florestal. A empresa foi criada para realizar 
pesquisa agropecuária, setor de atividade cujos resultados de pesquisa são 
geralmente obtidos a médio, curto e às vezes até curtíssimo prazos, enquanto que 
respostas de pesquisa florestal são geralmente obtidas a médio e longo prazos. 
Ademais, na maioria dos países, a responsabilidade da pesquisa florestal é dos 
serviços florestais, pois são eles quem trabalham diretamente com o público ligado à 
atividade florestal. 

O provimento de assistência técnica aos produtores e consumidores, quarta 
função importante que deveria ser exercida pelo IBDF, essa função também não 
pode ser cumprida, pela mesma razão de insuficiência de meios, apontada 
anteriormente. Até o início do primeiro governo legitimamente eleito, após o ciclo 
dos governos militares, havia um sistema nacional de extensão, coordenado pela 
Empresa Brasileira de Assistência Técnica e Extensão Rural (EMBRATER). Esta 
foi extinta no início do Governo Collor (Lei n- 8.029, de 12 abril de 1990). Embora 
a extensão praticada pelo sistema coordenado pela EMBRATER fosse de 
características eminentemente agrícolas, parte da assistência técnica de competência 
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do IBDF poderia ter sido executada por aquele sistema, houvessem ambos os órgãos 
trabalhado de forma articulada. Mas ao IBDF, absorto no gerenciamento do 
programa de reflorestamento, durante a quase totalidade da sua existência, não 
interessava prestar assistência ao restante da outra clientela florestal, uma clientela 
de ampla atomização geográfica. 

Por último, uma quinta função, a de praticar o fomento, no caso florestal, essa 
dependia basicamente de recursos financeiros e de uma política clara. Em certo 
sentido, tanto a política, quanto os recursos estavam disponíveis, mas 
especificamente para atender à área de reflorestamento, com essências exóticas. 
Fomentava-se a produção de matéria-prima florestal, via recursos definidos na 
política de incentivos fiscais. Mas essa era uma linha de fomento que atendia apenas 
parcela da clientela do Instituto, justamente a parcela mais organizada política e 
empresarialmente, e com elevadíssimo poder de pressão para fazer prevalecer seus 
interesses. Não obstante o IBDF ser o responsável por administrar o programa de 
reflorestamento, a liberação dos recursos financeiros era feita pelo Banco do Brasil. 
O IBDF era teoricamente o soberano dos recursos, mas não operava o caixa. 

Face a esse quadro, o manejo florestal nunca esteve nas preocupações ou 
prioridades do IBDF. 

O IBAMA enfrenta, e é lícito supor que enfrentará ainda por algum tempo, 
problemas de identidade e de organização interna semelhantes aos por que passou o 
IBDF. Esses problemas são enfrentados num contexto diferente, e numa escala 
bastante ampliada (relativamente àqueles que por que passou o IBDF), face à 
diversidade de temas que lhe compete administrar e à complexidade dos problemas 
com que se depara. Se àquele competia formular e fazer executar uma política 
florestal e gerir as ações para o desenvolvimento florestal do país, a este cabe fazer 
executar as medidas para a implementação de uma política muito mais ampla, ou 
seja, de uma política ambiental nacional. Com um quadro técnico bastante maior, 
mas também muito mais diferenciado do que dispunha o IBDF, o IBAMA enfrenta, 
desde o primeiro momento da sua criação, e certamente enfrentará ainda por algum 
tempo, disputas internas dos quadros técnicos por ocupação de espaço e poder. 
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Embora imprescindível, a atuação multidisciplinar necessária à gestão de uma 
política ambiental do país, não é tarefa fácil de ser conseguida, sobretudo quando os 
quadros técnicos disponíveis para operá-la são oriundos de instituições distintas que 
haviam entrado em processo de esvaziamento. Ademais, a instabilidade dos quadros 
de direção, provocada pelas sucessivas trocas de presidência e, em conseqüência, 
das diretorias, ampliaram a barafimda interna, justamente numa época em que as 
demandas da sociedade estão exigindo uma administração florestal clara, estável, 
coesa, articulada com os estados e com os municípios, com as classes produtivas, 
com as instituições de pesquisa e com os canais representativos da sociedade civil 
organizada. 

O IBAMA precisa superar o período de acomodações internas, para que, em 
conseguindo organizar-se internamente, possa ter claro, num primeiro momento da 
sua existência, o papel que deve desempenhar perante a sociedade. E para que 
possa, num segundo momento, caminhar para o exercício de uma administração mais 
coordenativa e normativa, delegando aos estados, municípios e entidades não 
governamentais, parte das funções executivas da administração ambiental e florestal. 
Especificamente no que concerne ao manejo das florestas, este terá necessariamente 
que ser feito em parceria direta com os agentes envolvidos no processo. No âmbito 
da produção florestal, para as Florestas Nacionais a parceria deverá ser buscada 
com a iniciativa privada. No caso das Reservas Extrativistas, tanto a produção 
quanto a gestão das áreas deverá dar-se em parceria com entidades representativas 
da comunidade diretamente envolvida (extratores) e organizações não 
governamentais. E por último, no caso das áreas privadas submetidas ao manejo, o 
controle das atividades deverá ser realizado com os estados, municípios, conselhos 
comunitários e representantes das classes florestais produtoras. E para o conjunto 
dessas três categorias, a participação de instituições de pesquisa, inclusive as 
universidades, deverá ser sempre incorporada. 
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Segundo JOHNSTON, GRAYSON e BRADLEY (1977, p. 5) a relação do 
homem com o meio ambiente era, nas sociedades primitivas, íntima e direta. A 
floresta funcionava como sua única fonte de alimentos e como local de refugio. Para 
o autor, na medida em que a sociedade se desenvolveu, a atitude do homem mudou e 
a floresta passou a ser encarada como obstáculo ao desenvolvimento da agricultura e 
da urbanização. E, portanto, o desenvolvimento econômico encontrou-se muitas 
vezes associado à destruição das florestas. Processo que o autor considera 
necessário. Mas o alerta vem em seguida: "as sociedades mais civilizadas, porém, 
levaram a destruição das florestas longe demais, deliberada ou inadvertidamente". 

A forma como os europeus encontraram os autóctones relacionando-se com a 
floresta amazônica foi abordada na introdução desta tese. A participação econômica 
dos recursos florestais no decorrer da formação histórica da região foi 
exaustivamente abordada nos capítulos dois, três, e cinco. A destruição das florestas 
na região foi analisada no capítulo quatro. A assertiva de JOHNSTON, GRAYSON 
e BRADLEY vem de encontro à análise pertinente realizada neste capítulo quatro. 
Querendo imitar as sociedades mais civilizadas, os planejadores brasileiros levaram, 
deliberadamente, a destruição da floresta amazônica longe demais, guardadas as 
proporções de espaço e de tempo e o contexto em que essa destruição aconteceu. E 
teria a mesma sido justificada, caso os projetos imaginados pelos planejadores 
tivessem sido coroados de sucesso. Poder-se-ia creditar a parcela da floresta 
destruída ao benefício oriundo do desenvolvimento. Mas passado o surto 
desenvolvimentista preconizado pelos inúmeros planos, a região está ainda 
aguardando, pelo menos no que concerne aos recursos florestais, uma alternativa de 
desenvolvimento. O manejo florestal poderá ser essa alternativa. Certamente não 
será a única alternativa para o desenvolvimento regional, pois os recursos minerais, 
as várzeas e demais solos agricultáveis, os campos naturais de pastagens e o 
potencial turístico são alguns dos recursos disponíveis para um projeto de 
desenvolvimento regional. Mas com relação aos recursos florestais, o manejo 
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coloca-se como alternativa concreta. Falta no entanto uma política de manejo 

florestal para a região. 

Nenhum Governo, até hoje, estabeleceu uma política para o manejo das 
florestas no país. M. S. REIS (1989, p. 70), ex-presidente do IBDF no governo 
Figueiredo - durante o qual foi implementado o III Plano Nacional de 
Desenvolvimento -, expressou textualmente sua opinião, em trabalho apresentado 
em Mesa Redonda Internacional promovida pela ITTO em Brasília, em fevereiro de 
1989: "Nos dias atuais o Brasil não possui uma política florestal e de 
desenvolvimento regional para a região Amazônica". A afirmativa de REIS pode ser 
assumida ipsis literis no início de 1996. Não só a Amazônia, mas o Brasil como um 
todo, está ainda hoje sem uma política florestal definida. Política esta, na qual o 
manejo florestal deveria ser o instrumento precipuo da produção e, 
conseqüentemente, do desenvolvimento florestal da região Amazônica. REIS, que 
foi o presidente mais estável que o IBDF teve no decorrer dos seus quase 22 anos de 
existência, falava, três anos depois de ter deixado a presidência do órgão, escudado 
no fato de ter sido o coordenador de um grupo interministerial que formulou, em 
1979, uma proposta de política florestal para a Amazônia. Mas o próprio REIS 
afirma que a proposta só foi encaminhada ao Congresso em 1985, e que nunca foi 
transformada em Lei. Embora REIS tenha tido, dentre outros, o mérito de conduzir e 
encaminhar soluções importantes para o setor florestal na sua gestão, na prática 
pouco pôde fazer, enquanto esteve na presidência do Instituto, no sentido de 
encaminhar, pela via do Executivo, o projeto de Lei de Política Florestal para a 
Amazônia. Conforme visto no capítulo quatro, as políticas estabelecidas nos planos 
nacionais e regionais para a Amazônia não colocavam o setor florestal como 
prioritário. Em outras circunstâncias, teria sido relativamente fácil fazer tramitar no 
Legislativo o referido projeto de Lei, pois mesmo considerando que a estrutura do 
órgão era deficiente para atender as demandas do setor florestal como um todo, o 
Presidente do IBDF (que sequer dispunha de um assessor legislativo) recebia, face 
aos interesses nos incentivos fiscais do reflorestamento, um número muito grande de 
parlamentares em seu gabinete. Fosse prioridade do Governo aprovar a Política 
Florestal para a Amazônia, negociações poderiam ter sido realizadas vis a vis com 
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os parlamentares, e as concessões referentes aos incentivos fiscais para 

reflorestamento, que normalmente eram feitas aos parlamentares, poderiam ter 

revertido num maior benefício ao conjunto da sociedade, com a aprovação daquela 

lei. 

É oportuno analisar alguns antecedentes históricos do setor florestal 
brasileiro, para se chegar ao cerne da questão da falta de uma política para o manejo 
das florestas amazônicas. Essa análise é feita nos itens 9.4.1 e 9.4.2, a seguir. 

9.4.1 A indústria madeireira e a estruturação do setor florestal 

A demanda de madeira para a construção civil, a necessidade de lenha para 
movimentação dos engenhos, o consumo doméstico de lenha, a expansão da 
fronteira agrícola (sobretudo para implantação de culturas de cana-de-açúcar e café) 
e da pecuária foram os agentes do desmatamento até o final do período imperial. 

A primeira constituição republicana criou estímulos à indústria madeireira, 
que tomou considerável impulso no início do século atual. O início da exploração da 
Araucaria angustifolia (Bert) O. Ktze (pinheiro paranaense) teve como 
conseqüência a demarragem do processo de industrialização madeireira no sul do 
país, a partir da então província do Paraná. Esse processo estava intimamente 
associado ao projeto de ligação ferroviária entre o litoral e o planalto paranaense 
(futura estrada de ferro Curitiba-Paranaguá). 

Ao final do regime monárquico a indústria madeireira detinha 4% do total do 
capital investido no processo de industrialização do país, à frente inclusive dos 
investimentos no setor metalúrgico (PRADO JÚNIOR, 1984, p. 259). 

Na primeira metade século atual, não obstante o consumo interno e as 
exportações de pinho haverem crescido grandemente, o abate florestal, segundo 
GUIA DA MADEIRA-BRASIL 75 (1975, p. 14-15, doravante denominado 
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GUIA...), teve verdadeiramente como causas dominantes: a expansão da área 
agrícola, as ferrovias (carvão e lenha), a expansão da siderurgia à base de carvão 
vegetal, e o consumo doméstico. Segundo a mesma fonte, em 1938 a derrubada 
tornara-se indiscriminada nos três estados do sul. 

A partir da década de 1940, promulgado o primeiro Código Florestal 
brasileiro (Decreto n° 23.793, de 23 de janeiro de 1934), governo e iniciativa 
privada organizaram-se institucionalmente para gerir o setor florestal. Foi criado, 
então, o Instituto Nacional do Pinho-INP (Decreto-Lei n° 3.124, de 19 de março de 
1941, reorganizado pelo Decreto-Lei ns 4.813, de 8 de outubro de 1942). Órgão 
paraestatal, o INP surgiu com a responsabilidade de organizar a produção e o 
comércio, e de estabelecer programas de florestamento e reflorestamento que 
visassem atenuar a situação do desmatamento, já então preocupante. De imediato, o 
INP passou a implementar um amplo programa de plantio de Araucária, numa etapa 
inicial, e de Pinus, numa etapa posterior. Esse programa era implantado em Hortos 
Florestais (cujas terras eram adquiridas pelo próprio INP), transformados em 
Florestas Nacionais, após a criação do IBDF. 

A atuação do Instituto Nacional do Pinho propiciou, além da estabilização da 
indústria de serraria, também o desenvolvimento da indústria de compensado. E a 
indústria madeireira, apesar de alguns tropeços, desenvolveu-se normalmente, 
aumentando sempre a exportação, com ampla margem de lucros. 

Essas referências históricas permitem visualizar, até o final da década de 
1950, dois momentos da política florestal brasileira: o primeiro, de expansão e 
consolidação do parque industrial; o segundo, de implantação de florestas 
homogêneas de Araucaria angustifolia (Bert) O. Ktze, pelo Instituto Nacional do 
Pinho. 

Oferta abundante de matéria-prima nas primeiras décadas do século, 
concentração de esforços na incipiente atividade de Silvicultura (após o surgimento 
do INP), e carência de quadros técnicos especializados (o primeiro curso de 
engenharia florestal surgiria somente na década de 1960) não ensejaram, até o final 
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dos anos de 1950, quaisquer cogitações sobre o manejo das florestas. Não dispôs, o 

país, pois, na primeira metade do século de uma política de manejo dos seus 

recursos florestais. 

9.4.2 Consolidação do setor florestal brasileiro 

Conforme anteriormente visto, em 1965 foi promulgado o novo Código 
Florestal, em 1966 instituído o incentivo fiscal para reflorestamento e em 1967 
criado o IBDF. Esses três eventos, marcam a definição de uma nova política florestal 
brasileira, a do reflorestamento em larga escala, pois em que pese os esforços 
despendidos pelo Instituto Nacional do Pinho nos seus 26 anos de existência, a área 
por ele diretamente plantada em dez Hortos Florestais localizados nas regiões Sul e 
Sudeste somou apenas 8.744 ha, dos quais 4.190 ha com Araucaria angustifolia, 
3.930 com Pinus elliottii e 624 ha com Pinus taeda (TOLEDO FILHO; SELVA e 
FERREIRA, 1983, p. 7). 

Segundo o GULA...(1975, p. 17), no ano de 1971 culminou o ciclo do Pinho; 
em contrapartida constatou-se, a partir de 1973, um aumento crescente na 
"produção de outras madeiras", tendo-se verificado, para estas e mesmo para o 
Pinho, um aumento progressivo de madeiras beneficiadas, laminadas, compensadas, 
e de aglomerados, indicando assim um melhor desempenho da indústria madeireira, 
pela agregação de valor aos seus produtos. 

No rastro do programa de reflorestamento incentivado, o Governo Federal 
lançou, nos anos de 1970, dois outros programas que viriam a consolidar o setor 
florestal brasileiro: Programa Nacional de Papel e Celulose, e Programa Nacional de 
Siderurgia a Carvão Vegetal. Este, visava prover a autosuficiência em carvão vegetal 
ao setor siderúrgico; aquele, a autosuficiência do país em celulose e papel. Esses três 
programas possibilitaram a consolidação do setor florestal brasileiro já nos anos de 
1980. 
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Mas enquanto no Sul e no Sudeste o setor florestal consolidava-se com estes 
três programas, o setor extrativo da Amazônia entrava em declínio. Conforme visto 
no capítulo cinco (item 5.6.3), historicamente este sub-setor vem perdendo 
importância relativamente aos outros sub-setores (agricultura e pecuária) do setor 
primário. 

Na segunda metade da década de 1960, durante toda a seguinte e na primeira 
de 1980, a linha mestra da política florestal brasileira foi implantar florestas 
homogêneas, predominantemente dos gêneros Eucalyptus e Pinus. Em conseqüência 
desta política, no âmbito do estímulo à formação de florestas e aumento da produção 
florestal, o Programa Nacional de Papel e Celulose proporcionou a autosuficiência 
do país na produção de papel e celulose e transformou-o de importador a exportador 
destes produtos. O parque industrial produtor de papel e celulose não só se 
consolidou como ampliou-se consideravelmente. Do lado do Programa de Siderurgia 
a Carvão Vegetal a meta era prover a substituição da matéria-prima proveniente de 
florestas nativas por matéria-prima oriunda de florestas plantadas. Vários protocolos 
foram firmados entre o governo e o setor siderúrgico, mas a propalada substituição 
total não foi até hoje atingida. O subsídio concedido pelo Governo Federal ao carvão 
mineral, durante anos, retardou o atingimento desta meta. Numa outra linha, mas 
sem que isso estivesse explícito como um objetivo da política florestal brasileira, 
expandiu-se a área de unidades de conservação, sobretudo na primeira década de 
1980, com a criação de Parques Nacionais e Estações Ecológicas. A área de Parques 
Nacionais passou de dois para 12 milhões de hectares dos anos de 1970 para os 
anos de 1980. A de Estações Ecológicas de cerca de meio milhão para dois milhões 
de hectares. 

Na medida em que as primeiras florestas plantadas começaram a entrar na 
fase de exploração, começaram a surgir demandas por métodos e técnicas de manejo 
e tecnologia de processamento e aproveitamento daquelas florestas. O esforço de 
pesquisa florestal nacional concentrou-se então na geração desses métodos e 
técnicas de manejo e tecnologias para a utilização das florestas plantadas, 
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substituindo fase anterior voltada para o desenvolvimento da silvicultura, quando da 

implantação das florestas. 

Quando as primeiras florestas plantadas com os benefícios dos incentivos 
fiscais entraram na fase de exploração no Sul e Sudeste, amenizando a pressão sobre 
a floresta nativa remanescente - numa época em que os remanescentes destas já 
eram escassos relativamente às exigências legais - os desmatamentos deslocaram-se 
daquelas para as regiões Centro-Oeste e Norte, acelerando-se rapidamente a partir 
da década de 1970 (conforme visto no capítulo quatro, item 4.6.1). 

Nos últimos anos o setor florestal brasileiro vem apresentando um 
faturamento médio anual de 15 bilhões de dólares [considerados os segmentos 
tradicionais produtores de madeira para papel e celulose, madeira serrada, carvão 
vegetal, chapas e lenha para secagem de grãos]. Tem exportado dois bilhões de 
dólares, o que representa 4% do PIB. Gera 1,2 milhão de empregos diretos e 
indiretos. Tem investido em média um bilhão de dólares anualmente, nos últimos 
dez anos (BORATTO, 1993). É, portanto, do ponto vista econômico, um setor 
importante no conjunto da economia brasileira. 

Há porém, um sub-setor do setor florestal brasileiro cujos resultados 
econômicos não se encontram agregados às estatísticas do setor no seu conjunto; 
trata-se do setor extrativo. As estatísticas disponíveis do setor extrativo vegetal 
apropriam anualmente a produção física de 55 produtos (tabela 5.1.A3) e o valor 
dessa produção com base no preço pago ao produtor, portanto, matéria-prima in 
natura. 

Embora esse sub-setor do setor florestal não receba a devida consideração por 
parte de determinados segmentos das áreas política, científica, econômica e mesmo 
de expressivos segmentos da sociedade, vez que é considerado, de modo geral, 
como um sub-setor atrasado, os dados apresentados no capítulo cinco (item 5.6.2) 
ilustram o seu peso relativo. Durante a década de 1980 o valor de produção médio 
de 55 produtos extrativos foi de 370 milhões de dólares (SILVA, 1993, v.3, p. 213-
217). Isso considerando-se apenas o valor apropriado com base no preço de matéria-
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prima pago ao produtor - dos produtos extrativos oficialmente levantados pelo 
IBGE. 

O número de pessoas que trabalham no setor extrativo varia conforme as 
estatísticas e previsões; eram 110 mil pessoas diretamente envolvidas em 1991, 
segundo o IBGE (AEB, 1991). M. H. ALLEGRETTI (1989, p. 4) estima que 
aproximadamente 1,5 milhão de pessoas dependem das atividades florestais 
extrativas na Amazônia. O certo é que significativa parcela da população rural 
brasileira ocupa-se do extrativismo, sobretudo na Amazônia. 

De um conjunto de 55 produtos, cuja produção é anualmente apropriada pelo 
IBGE, 29 são extraídos na Amazônia (Tabelas 5.1.A3 e 5.2.A3). Nessa região, o 
extrativismo tem apresentado, historicamente, grande peso relativo na economia 
regional, além de ocupar parcela expressiva da população rural (um terço nas 
estimativas de ALLEGRETTI). 

Além dos produtos extrativos levantados anualmente por órgãos oficiais, 
existe uma gama bastante grande de outros produtos de comercialização corrente na 
Amazônia que as estatísticas oficiais não captam. Alguns estados produzem 
estatísticas de produtos específicos, como por exemplo o babaçu, no Maranhão, e 
seguramente deve haver outras fontes de registro de dados, públicas ou privadas, de 
acesso ou divulgação restritos. 

Levantamento realizado pelo Centro dos Trabalhadores da Amazônia no mês 
de março de 1995 em três cidades da região Norte (Manaus, Belém e Santarém) 
permitiu constatar a existência de mais de trezentos produtos extrativos vegetais 
madeireiros e não madeireiros de comercialização corrente, com predominância de 
ocorrência dos não madeireiros3. 

Comparativamente à madeira, o enfoque econômico desses produtos 
extrativos apresenta considerável diferença, na medida em ¡que, de modo geral, a 

3 Informe pessoal, do Engenheiro Florestal Francisco José de Barros Cavalcanti, coordnador do levantamento. 
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madeira é encarada como um bem de valor econômico atual, que pode ser liquidado 
de imediato; a maioria dos outros produtos extrativos não madeireiros podem, se não 
sofrerem pressão demasiada na exploração, oferecer rendimento econômico 
permanente, pela possibilidade de exploração contínua. PETERS, GENTRY e 
MENDELSOHN (1989, p. 91-94) analisando dados de produtos madeireiros e não 
madeireiros levantados em uma floresta tropical situada no rio Nanay, nas 
proximidades de Iquitos, no Peru, concluem que as madeiras tropicais são vendidas 
no mercado internacional, por grandes empresas, resultando montantes significativos 
de moeda estrangeira para os países que as comercializam; já os produtos não 
madeireiros são geralmente comercializados nos mercados locais, por um 
incalculável número de agricultores de subsistência, extrativistas e intermediários. 
Para os autores, essas formas de comercialização são difíceis de monitorar e fáceis 
de ignorar no esquema de contabilidade nacional. 

No Brasil colônia a exploração comercial de madeira era monopólio da Coroa 
e mesmo após a independência esse monopólio do Estado foi mantido. A exploração 
era praticada sob forma de arrendamento. Mas a extensa área coberta por florestas, a 
grande disponibilidade de madeira e a fiscalização praticamente nula estimularam o 
corte e comércio clandestinos. 

Esse regime de exploração deixou vícios que se modernizariam no Brasil 
república. Se por um lado a Coroa procurava controlar o corte de madeiras, por 
outro propiciava a devastação extensiva, ao conceder sesmarias e estimular via 
agricultura ou pecuária a ocupação do imenso espaço territorial brasileiro. Mesmo 
depois de promulgar uma legislação florestal moderna (Lei n° 4.771/65 - Código 
Florestal), de instituir incentivos para formação de florestas, de criar um órgão de 
desenvolvimento florestal, de lançar um programa industrial de autosuficiência em 
celulose e papel e outro de siderurgia a carvão vegetal, a república brasileira 
continuou incentivando a devastação florestal. Sé por um lado o Estado buscava 
controlar a exploração, no âmbito do setor transformador de matéria-prima florestal, 
por outro escancarava as portas ao desmatamento, financiando a fundo perdido, via 
incentivos fiscais, grandes projetos de agricultura e pecuária em toda a Amazônia 
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Legal. E concomitantemente implantava grandes projetos de colonização, a maioria 
deles com resultados econômicos, ecológicos e sociais comprovadamente negativos. 

O Brasil aplicou, nas décadas de 1970 e 1980 políticas florestais 
contraditórias; ou uma política e uma anti-política. De um lado concedeu incentivos 
para a formação de florestas no país todo; de outro, concedeu incentivos para a 
destruição de florestas na Amazônia. A primeira apresentou, ao final de 21 anos 
(1966-87), como resultado, cerca de sete milhões de hectares florestados (os 
números corretos nunca foram oficialmente divulgados); a segunda, apresentou ao 
final de 23 anos (1966-89), como resultado, 26,6 milhões de hectares desflorestados 
(capítulo quatro, tabela 4.3, item 4.6.1). Desflorestou-se, portanto, quase quatro 
vezes mais do que se plantou. O programa de reflorestamento teve também 
problemas (desperdício de recursos, má administração, negociações políticas, 
corrupção) e algum passivo ambiental (áreas de florestas nativas substituídas por 
florestas homogêneas), mas se algum dia um estudo comparado for feito sobre a 
política de incentivos para o reflorestamento e a política de incentivos para 
Amazônia as evidências indicam que se encontrará a relação beneficio/custo 
pendendo favoravelmente para a primeira. 

9.5 EXTRATIVISMO E MANEJO FLORESTAL 

As análises realizadas nos capítulos dois, três e cinco permitiram levantar o 
elenco de produtos extraídos na floresta desde a chegada do europeu à Amazônia até 
o presente. Desnecessário listar novamente o elenco de produtos, mas vale a pena 
relembrar que, através do extrativismo, foram aproveitados economicamente as 
seguintes partes das plantas: raízes, cascas, folhas, fustes, sementes, amêndoas, 
óleos, resinas, látex, frutos e madeiras. As tabelas 5.1 do capítulo cinco 5.1.A3 e 
5.2.A3 do Anexo 3 oferecem uma visão globalizada dos produtos, grupos de 
produtos e número de espécies vegetais de importância econômica já identificadas 
na Amazônia, através das quais se verifica um total de 1.265 espécies, distribuídas 
em 17 grupos de produtos. 



425 

Foi visto no capítulo oito (item 8.2.2.2.4.1) que o inventário realizado na 
Floresta Estadual do Antimari constatou a existências de 625 nomes de plantas, das 
quais 361 referem-se a espécies arbóreas, 18 a palmeiras e o restante distribuído 
entre cipós e outras plantas. No mesmo capítulo (item 8.2.2.2.4.2) foi visto que o 
levantamento etnobotânico realizado na área revelou a existência de 844 espécies 
nos seguintes estágios vegetacionais: erva, arbusto, cipó, palmeira, taboca e árvore. 
Desse total, 431 espécies apresentam, segundo a comunidade local, algum tipo de 
uso potencial. Não obstante, a comunidade vive em função de duas espécies: Hevea 
brasiliensis e Bertholletia excelsa H. B. K. Assim mesmo, parte da comunidade ou 
vive da extração do látex da primeira e coleta do fruto desta última, ou apenas do 
extrativismo daquela, em locais onde a castanheira não ocorre, ou apenas da coleta 
do fruto desta, onde a mesma ocorre com elevada densidade. 

É certo que o extrativismo de muitas das espécies amazônicas tiveram uma 
componente predatória, levando muitas vezes ao limiar da extinção da espécie; e a 
atividade é, em parte, economicamente restritiva dado o caráter da baixa densidade 
da espécie, ou de um grupo de espécies de interesse. Esse porém não é o único 
argumento capaz de inviabilizar economicamente a atividade extrativa. O sistema de 
comercialização é comumentemente manipulado por atravessadores, que se 
apropriam, através de uma relação de trocas extorsiva, de parte da renda do extrator. 
Por outro lado é notável observar que o extrativismo de algumas espécies persiste há 
séculos, sendo os dois exemplos mais característicos o da seringueira e da 
castanheira. Pode-se até afirmar que a extração correta do látex da seringueira 
oferece um bom exemplo de manejo sustentado de uma espécie, na medida em que o 
seringueiro conserva o seu estoque de capital, retirando anualmente o juro, na forma 
de látex. Seringueiros conscientes, que preservam a tradição familiar da atividade 
extrativa, mantém estradas de seringa de reserva, além das que exploram 
anualmente. Percebendo uma propensão à queda no rendimento de látex, faz rodízio 
entre as estradas em corte e as de reserva, deixando aquelas "descansarem" por uma 
ou mais safras. 
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Enquanto o manejo florestal desenvolveu-se a partir de práticas silviculturais 
aplicadas a poucas espécies para produção de um bem (madeira) e depois ampliou-
se para a produção também de serviços da floresta, resultando no manejo de uso 
múltiplo, o extrativismo na Amazônia envolveu durante séculos um conjunto de 
espécies, embora em dois dos ciclos extrativos houvesse predominado um único 
gênero (primeiro Theobroma, depois Hevea). Parece lógico admitir que uma política 
de manejo a ser estabelecida para a Amazônia deva inicialmente privilegiar o manejo 
madeireiro. Ainda que o manejo de uso múltiplo possa ser concomitantemente 
empreendido em áreas públicas, é de se esperar que este deverá demorar ainda 
alguns anos para ser efetivamente implementado. Mas a experiência empírica das 
comunidades somada ao conhecimento científico e técnico (em distintas áreas) 
disponível nas instituições de pesquisas permitem admitir a possibilidade da 
implantação do manejo de múltiplos produtos em áreas específicas, como Reservas 
Extrativistas e Florestas Nacionais. 

9.6 SUBSÍDIOS PARA UMA POLÍTICA DE MANEJO FLORESTAL PARA A 
AMAZÔNIA 

Conforme visto no Capítulo quatro, a área de Florestas Nacionais já 
decretadas na Amazônia soma 12,5 milhões de hectares; as Reservas Extrativistas 
somam mais 2,3 milhões de hectares (tabela 4.5.A2). Ainda que o aproveitamento 
madeireiro não esteja incluído nas prioridades dessa categoria de unidade de uso 
direto, a questão fatalmente será revista no curto prazo, vez que a pressão sobre 
essas áreas vem sendo crescente. Os Projetos de Assentamento Extrativista sob 
administração do INCRA na região ultrapassam um milhão de hectares. Existem, 
portanto, em poder do Estado, cerca de 16 milhões de hectares na Amazônia 
oficialmente destinados para uso direto. Se se considerar outras áreas em poder da 
União (INCRA e forças armadas, por exemplo) que poderiam, num processo 
negociado, ser destinadas à produção florestal, a cifra elevar-se-ia em muitos 
milhões de hectares. 



427 

De outro lado, a grande maioria das empresas florestais não dispõe de terras 
para implementar seus planos de manejo. Conforme visto no item 9.2.6 (letra F) R. 
S. MERCADO (1980, cap. III) constatara em 1978 que apenas 2% das empresas 
madeireiras dispunham de florestas próprias. Não se dispõe de estatísticas recentes a 
respeito, mas não se deve esperar que a situação tenha-se modificado radicalmente. 

A atividade de manejo florestal na Amazônia requer capital para ser 
empreendida. Capital que deve ser investido na transformação da matéria-prima 
florestal e na colheita. A exploração florestal itinerante praticada pelos operadores 
de serrarias quando da abertura das frentes de colonização e grandes eixos viários na 
região, resultava em retomo imediato do capital investido. Esse capital consistia 
basicamente em equipamentos de transformação e de exploração florestais, que eram 
deslocados ao encontro da matéria-prima, fartamente disponibilizada e de imediata 
apropriação. Já o manejo florestal requer o desenvolvimento de um conjunto de 
atividades até que ocorra a primeira receita. Antes que esta ocorra a empresa precisa 
contratar e treinar pessoal, planejar e realizar o inventário florestal da área, instalar 
as parcelas permanentes, planejar a rede de estradas, preparar o plano de manejo 
para submetê-lo ao IBAMA, demarcar os blocos de exploração, construir as estradas 
e realizar as primeiras operações silviculturais na floresta. Essas operações 
demandam de três a seis anos, período em que o empresário tem de bancar o 
empreendimento. Após a exploração, as parcelas permanentes devem ser remedidas, 
e, dependendo da intensidade de exploração praticada e do sistema silvicultural 
escolhido, vários tratamentos serão aplicados à floresta, atividades que incorrem em 
custos. Ora, se a atividade de reflorestamento recebeu, em nível nacional, incentivos 
fiscais para a implantação e manutenção dos povoamentos florestais; se a agricultura 
e a pecuária receberam fartos incentivos fiscais na Amazônia, se a heveicultura teve 
uma linha de crédito a juros subsidiados, e carência de oito anos, é ilusório supor, e 
mesmo desejar, que o manejo florestal, uma atividade de longo prazo, irá viabilizar-
se na região sem qualquer mecanismo de apoio financeiro para investimento na 
floresta e sem uma linha de crédito para investimento na indústria. 
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Formação, treinamento e capacitação de recursos humanos para operar na 
atividade florestal, tanto no campo quanto na indústria, é outra questão que necessita 
ser seriamente encarada na atividade de manejo. O Centro de Treinamento da 
Indústria Madeireira de Santarém no Pará está praticamente desativado. O SENAI-
Acre tem um Centro Tecnológico da Indústria Madeireira e Moveleira em Rio 
Branco, e forma pessoal para atuar prioritariamente nesse último tipo de indústria. 
Hoje treina pessoal basicamente para o mercado local. Pode, no entanto, com 
algumas melhorias e ampliação da infra-estrutura física e de pessoal, transformar-se 
num grande centro regional de formação de mão-de-obra para atuar tanto na floresta 
quanto na indústria. Existem na Amazônia quatro cursos de Engenharia Florestal, 
funcionando respectivamente um em Belém, dois em Manaus e outro em Cuiabá. O 
INPA dispõe de um Curso de mestrado que forma pessoal na área de manejo 
florestal. A Faculdade de Ciências Agrárias do Pará também já tem um Curso 
funcionando a nível de mestrado, no qual uma das áreas de concentração é manejo 
florestal. Não dispõe, porém, a região, de escola de formação de profissionais 
florestais em nível técnico. O SENAI-Acre está trabalhando numa proposta nesse 
sentido, com expectativa de iniciar o curso já em 1997. 

A implementação do manejo florestal em grande escala na região vai requerer 
formação, treinamento e capacitação intensiva de mão-de-obra. Há que se ter 
Centros aparelhados para oferecer treinamento e capacitação de curta e média 
duração de pessoal para trabalhar em inventários florestais, operações silviculturais, 
exploração e transporte florestais, principalmente. De outro lado, o manejo florestal 
demandará a qualificação de pessoal para trabalhar sobretudo em serrarias, fábricas 
de laminados e compensados, indústria moveleira, artesanato industrial e fábricas de 
casas pré-fabricadas. 

No tocante à pesquisa, EMBRAPA, IBAMA, INPA, FCAP e Companhia 
Vale do Rio Doce detém praticamente todo o acervo de pesquisa em manejo da 
Amazônia. Tem-se, portanto, estas instituições com o conhecimento, de um lado. De 
outro, o IBAMA é responsável pela regulamentação e controle do manejo florestal. 
A estrutura material e humana do órgão é insuficiente e inadequada para cumprir 
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essas tarefas. Entre aquelas instituições de pesquisa e o IBAMA encontra-se quem 
de fato deve implementar o manejo, o empresariado. Não existe o elo de ligação 
entre o conhecimento disponível e a atividade privada, entre o quê fazer e o como é 
exigido que seja feito. Falta, portanto, uma instituição de extensão florestal. 

A iniciativa privada de um modo geral não dispõe de terra suficiente, não 
recebe o conhecimento disponível, não dispõe de linhas de financiamento para 
empreender a atividade, não conta com Centros para enviar pessoal para treinar, não 
tem cultura, pessoal, disposição e mesmo capital para fazer pesquisa, e é obrigada, 
por lei a praticar o manejo florestal. Resultado, vai tentar burlar a lei, ou amoldar a 
atividade ao contexto vigente, estabelecendo a propinqüidade possível a sua 
sobrevivência com o órgão responsável pelo controle da atividade. 

A efetiva implementação do manejo florestal na Amazônia dependerá ainda 
de outras componentes: da melhoria da tecnologia de processamento das espécies 
atualmente comercializáveis, da pesquisa tecnológica de espécies desconhecidas, de 
estudos de mercado, da introdução de novas espécies no mercado nacional e 
internacional, e do desenvolvimento de novos produtos da madeira. Todas exigem 
esforço conjunto do setor público e privado. As empresas isoladamente não serão 
capazes de empreender todas essa ações. 

Face a esse quadro e às análises realizadas nos capítulos precedentes, e 
sobretudo neste último, são apresentados, a seguir, de forma esquemática, subsídios 
para uma política de manejo florestal para a Amazônia. O esquema se propõe a 
responder, para cada tema elencado, quatro perguntas básicas: o quê fazer, como 
fazer, quem pode ou deve fazer, e quando deve ser feito. 
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TABELA 9.4-SUBSÍDIOS PARA UMA POLÍTICA DE MANEJO FLORESTAL 
PARA A AMAZÔNIA - PROPOSTA ESQUEMÁTICA 

I. AREAS DE PRODUÇÃO 
A. públicas: 
A.l Florestas Nacionais 
A. 1.1. Já decretadas 

0 quê 
Como 
Quem 
Quando 

Mapeamento 
Imagens de satélite ou eventuais sensores mais apropriados 
IBAMA, INPE, IBGE, Universidades 
Próximos cinco anos 

0 quê 
Como 
Quem 
Quando 

Levantamento sócio-econômico da área 0 quê 
Como 
Quem 
Quando 

Censo 
IBAMA, IBGE, ONGs, Universidades 
Próximos cinco anos 

0 quê 
Como 

Quem 

Quando 

Regularização fundiária 
Levantamento cartorial 
Arrecadação das áreas 
IBAMA, INCRA 
Universidades, ONGs 
Próximos cinco anos 

0 quê 
Como 
Quem 
Quando 

Demarcação definitiva 
Demarcação física dos limites 
IBAMA, Empresas privadas, comunidades envolvidas 
Próximos cinco anos 

0 quê 
Como 
Quem 
Quando 

Levantamento aerofotogramétrico em áreas pré-indicadas 0 quê 
Como 
Quem 
Quando 

Fotografías convencionais nas escalas 1:25.000 e 1:10.000 
IBAMA, Universidades, Empresas privadas 
Próximos cinco anos (concomitantemente à demarcação) 

0 quê 
Como 
Quem 
Quando 

Inventário florestal pré-exploratório 0 quê 
Como 
Quem 
Quando 

Por amostragem, com uma intensidade pré-defínida 
Universidades, Centros de pesquisas, ONGs, Empresas privadas 
Próximos dez anos 

0 quê 
Como 
Quem 
Quando 

Implantação do inventário florestal contínuo 0 quê 
Como 
Quem 
Quando 

Por amostragem, aplicando-se as experiências já obtidas na região 
Universidades, Centros de pesquisas, ONGs, Empresas privadas 
Continuadamente, até concluir-se um ciclo de corte 
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TABELA 9.4 - Continuação 

I. ÁREAS DE PRODUÇÃO 
A.l Florestas Nacionais 
A. 1.1. Já decretadas 

0 quê 
Como 
Quem 
Quando 

Levantamentos de fauna e de botânica econômica 
Transecto para densidade e calendário de caça 
IBAMA, ONGs, Instituições estaduais 
Próximos dez anos 

0 quê 
Como 
Quem 
Quando 

Levantamento esquemático de solos 
Imagens de sensores e apoio de campo 
EMBRAPA, IBGE, Universidades 
Próximos cinco anos 

0 quê 
Como 
Quem 
Quando 

Preparação dos planos de maneio 
Convênios, licitações 
IBAMA,Universidades, ONGs, Empresas de consultoria 
Imediatamente após os levantamentos 

0 quê 
Como 

Quem 

Quando 

Editais de concorrência para exploração 
Segundo as normas de concorrência pública e normas específicas 
para essa categoria de unidade 
IBAMA, com assessoria de universidades, entidades profissionais e 
de consultores 
Próximos dez anos, seqüencialmente aos levantamentos pré-
exploratórios 

O quê 
Como 
Quem 
Quando 

Montagem da infra-estrutura 
Concorrências 
IBAMA, com a assessoria de Universidades, Empresas privadas 
Próximos dez anos 

A. 1.2 Florestas Nacionais a serem criadas 
O quê 
Como 

Quem 
Quando 

Estudos para criação de novas Florestas Nacionais 
Com base em: estudos prévios (RADAM, SUDAM, Estados), 
Reestudos elaborados pelo EBAMA e outras instituições; 
Dentro do Programa de Zoneamento; 
Criação quatro milhões de hectares por ano, durante dez anos 
IBAMA, INCRA, Universidades, Consultores 
Próximos dez anos 
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TABELA 9.4 - Continuação 

I. ÁREAS DE PRODUÇÃO 
A. 1.2 Florestas Nacionais a serem criadas 

0 quê Revisão das metas de criação de novas unidades 
Como - Com base em estudos de demanda de mercado e de pressão do 

desmatamento; 
- Confrontando a área disponível com as tendências das demandas 

de madeira e outros produtos florestais nos mercados regional, 
nacional e internacional; 

Quem 
- Em Seminário com os estados e municípios 
IBAMA, Estados, Setor produtivo, Sociedade civil 

Quando No quinto e décimo anos 
A.2 Reservas Extrativisías e Projetos de Assentamento 

Extrativista 
A.2.1. Já criadas 

0 quê 
Como 

Regularização fundiária 
Levantamento cartorial 

Quem 
Arrecadação das áreas 
IBAMA, INCRA 
Universidades, ONGs 

Quando Próximos cinco anos 
0 quê 
Como 
Quem 
Quando 

Demarcação definitiva 
Demarcação física dos limites 
IBAMA, Empresas privadas, Comunidades envolvidas 
Próximos cinco anos 

0 quê 
Como 

Preparação dos planos de manejo 
Convênios 

Quem IBAMA, Universidades, ONGs 
Quando Próximos cinco anos 
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TABELA 9.4 - Continuação 

I. AREAS DE PRODUÇÃO 
A. 2 Reservas Extrativistas e Projetos de Assentamento 

Extrativista 
A.2.2 A serem criadas 

0 quê 

Como 

Quem 

Quando 

Estudos para criação de novas Reservas Extrativistas e novos 0 quê 

Como 

Quem 

Quando 

Projetos de Assentamento Extrativista 
0 quê 

Como 

Quem 

Quando 

- Com base em: demandas dos estados, de comunidades 
tradicionais, estudos elaborados pelo IBAMA, INCRA e outras 
instituições governamentais e não governamentais 

- Segundo Zoneamento da Amazônia 
EB AMA, INCRA, ONGs, Universidades, Consultores, 
Comunidades 
Próximos cinco anos 

B. áreas privadas 
0 quê 
Como 

Quem 

Quando 

Definir quantidade 0 quê 
Como 

Quem 

Quando 

Estabelecimento de um protocolo de garantia de 50% das áreas de 
produção, em poder dos próprios usuários da matéria-prima ou 
contratadas com terceiros 
EBAMA, Associações de produtores (representantes dos segmentos 
industriais) 
Próximos dois anos, para estabelecimento 
Próximos dez anos para cumprimento 
Revisão no quinto ano 

II. TREINAMENTO E CAPACITAÇÃO DE RECURSOS 
HUMANOS 

A. Público externo (empresas) 
0 quê 
Como 

Quem 
Quando 

A.¡.Treinamento: nível operacional (floresta-indústria) 0 quê 
Como 

Quem 
Quando 

Estabelecimento conjunto de um Programa de Treinamento, 
envolvendo IBAMA, INPA, EPT, SENAI, Federações das 
Indústrias, Associações de produtores, a ser realizado nas Florestas 
Nacionais, áreas privadas e de pesquisa 
IBAMA, Universidades, SENAI, INPA, Centros de Treinamento 
Anualmente, nos próximos dez anos 
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TABELA 9.4 - Continuação 

II. TREINAMENTO E CAPACITAÇAO DE RECURSOS 
HUMANOS 

A. Público externo (empresas) 
0 quê 
Como 

Quem 

Quando 

A. 2. Treinamento: nível superior 
Estabelecimento de um Programa de Treinamento com 
Universidades, Federação das Indústrias, Associações de 
produtores, a ser realizado nas Florestas Nacionais, Reservas 
Extrativistas, Indústrias e Laboratórios de Produtos Florestais 
IBAMA, Universidades, SENAI, INPA, Centros de Pesquisa, 
Centros de Treinamento 
Anualmente, nos próximos dez anos 

0 quê 
Como 

Quem 
Quando 

B. Público Interno (IBAMA) 
Treinamento: nível superior 
Programa de Treinamento com Universidades, Federação das 
Indústrias, a ser executado nas Florestas Nacionais e empresas 
privadas 
EBAMA, Universidades, SENAI, INPA, Centros de Pesquisa 
Anualmente, nos próximos dez anos 

III. FINANCIAMENTO 

0 quê 

Como 

Quem 
Quando 

Estabelecimento de um programa de financiamento para o maneio 
florestal 
Instituição de linhas de crédito, junto aos bancos oficiais, com taxas 
de juros e carências compatíveis com a atividade 
Governo e Bancos oficiais 
Dentro de um ano 

IV. PESQUISA E TECNOLOGIA 

0 quê A.l. Disseminação das pesquisas de maneio e das tecnologias já 
desenvolvidas 

Como 

Quem 
Quando 

Repasse das já desenvolvidas, através de um sistema de extensão 
industrial e florestal 
Seminários e reuniões técnicas 
IBAMA, Universidades, Instituições de Pesquisa, Empresas 
Continuamente 
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TABELA 9.4 - Conclusão 

IV. PESQUISA E TECNOLOGIA 

O quê 
Como 

Quem 

Quando 

A.2. Continuidade das pesquisas em andamento 
Avaliando as existentes 
Criando programa de continuidade seletiva 
EMBRAPA e outras Instituições de pesquisa, IBAMA, 
Universidades, Empresas 
Continuadamente 

0 quê 
Como 
Quem 

Quando 

A. 3. Desenvolvimento de novas pesauisas 
Programas governamentais 
IBAMA, EMBRAPA e outras Instituições de pesquisa, 
Universidades, Empresas 
Continuadamente 

V. MERCADO 

O quê 
Como 

Quem 
Quando 

Estudos de mercado 
- Levantamentos periódicos de mercados locais, regionais, nacional 

e internacional 
- Criação de uma bolsa de cotação regional, nacional e internacional 

de produtos florestais 
IBAMA, Associações de produtores 
Próximos cinco anos 

VI. PROMOÇÃO DE PRODUTOS 

0 quê 
Como 

Quem 
Quando 

Introdução de novas espécies e novos produtos nos mercados 
Campanha de marketing e realização de feiras regionais, nacional e 
internacionais 
IBAMA, Associações de produtores, Estados, Municípios 
Próximos dez anos 
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9.7 CONCLUSÕES 

- Apesar de previsto na legislação brasileira desde 1965, o manejo florestal 
para a Amazônia só foi regulamentado em 1991, por um instrumento frágil (uma 
instrução normativa do órgão florestal federal), novamente regulamentado por 
decreto em 1994 e normatizado em 1995, portanto trinta anos depois de ter sido 
fixado em lei. 

- O órgão florestal federal, responsável pela administração dos recursos 
florestais, vem passando, desde a sua criação, por um processo moroso de 
acomodação interna, e por sucessivas mudanças na cúpula administrativa, processo 
e mudanças estas que têm impedindo o órgão de estabelecer prioridades para o setor 
florestal produtivo. 

- Ainda que o manejo florestal seja uma alternativa concreta de 
desenvolvimento florestal para a Amazônia, é ilusório supor que o mesmo venha a 
consolidar-se regionalmente baseado apenas na regulamentação da legislação. 

- Sem uma política florestal que priorize o manejo como alternativa a ser 
efetivamente implementada pelo setor produtivo, o manejo florestal poderá cair no 
descrédito no curto prazo, o que certamente resultará no estreitamento das 
possibilidades de geração de alternativas concretas de desenvolvimento regional 
baseado nos recursos florestais. 
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CAPÍTULO DEZ 

CONCLUSÕES FINAIS E RECOMENDAÇÕES 

Os custos e os benefícios do desenvolvimento florestal são geralmente equilibrados. A 
floresta é uma forma de capital econômico passado de geração a geração e o seu 
desenvolvimento tradicional procura utilizar este capital, transformando-o em outros fins 
produtivos. 

Comissão Independente sobre Assuntos Humanitários Internacionais. 

10.1 CONCLUSÕES FINAIS 

- Os primeiros produtos extrativos da Amazônia enviados para Europa 
destinavam-se principalmente à condimentação de alimentos, à culinária e à 
farmacopéia, refletindo o estágio em que se encontravam a agricultura e a medicina; 
esses produtos eram principalmente cacau, canela, cravo, baunilha e raízes 
aromáticas, cuja extração esteve associada às fases de conquista, ocupação e efetivo 
domínio do território. Com a fixação do hábito do consumo do chocolate, do lado da 
demanda (no velho continente), e a organização comercial da extração pelos 
jesuítas, do lado da oferta, o cacau transformou-se no principal produto de 
exportação a ser extraído da floresta, impulsionando o processo de interiorização da 
bacia amazônica. A revolução industrial propiciou não só o desenvolvimento técnico 
para aplicação da borracha, como um extraordinário incremento da demanda pela 
matéria-prima, levando à constante expansão da oferta, fornecida pelo látex extraído 
predominantemente da seringueira, cuja procura das árvores expansionou a 
ocupação e consolidação territorial no século passado. Estabelecida a crise na 
economia gomífera no início do atual século, com a superação da oferta de borracha 
silvestre pela borracha produzida em seringais cultivados na Ásia, diversos outros 
produtos florestais, dentre os quais destacam-se o guaraná, a essência do pau-rosa e 
a castanha, constituíram-se nos produtos de base da economia extrativa vegetal. 
Nos últimos vinte e cinco anos, a madeira tem sido o principal produto extrativo 
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florestal, representado por número superior a duzentas espécies de valor comercial. 

- O resgate de referências históricas, a partir de fontes secundarias, permite 
evidenciar a participação continua e persistente dos recursos florestais no decorrer 
do processo histórico da região Amazônica. Ao longo de 495 anos fizeram-se 
presentes nos projetos de conquista, de domínio e de expansão do espaço territorial; 
influíram de modo singular na formação da sociedade da região; constituíram-se no 
elemento precipuo da iniciação, do crescimento, do apogeu, da decadência, e da 
retomada da economia regional; e mais recentemente transformaram-se no foco 
central dos questionamentos sobre os modos de uso da terra na região em décadas 
recentes, e dos impactos ambientais negativos deles resultantes. 

- O cacau, primeiro produto de exportação regular contínua da Amazônia para 
a Metrópole, tem suas estatísticas iniciadas em 1730 com 325 t. A reconstituição de 
uma série histórica de exportação de 204 anos mostra que ao final do século XVIII 
perto de 1.200 t do produto eram exportadas para Lisboa; No início do século XIX, 
a exportação situava-se muito próxima de 2.000 t e chegaria ao final do século 
aproximando-se das 6.000 t; No primeiro ano do século XX, o patamar inicial 
situava-se em 3.000 t e ao final do período de análise (1933), a exportação regredira 
para cerca de 2.500 t, enquanto que a exportação nacional aproximava-se de 
140.000 toneladas, evidenciando que o cacau perdera importância como produto 
extrativo na região, face à concorrência da produção do cacau cultivado fora da 
Amazônia. 

- A exportação de cacau apresentou movimento ascendente na primeira e 
segunda metades do século XVIU; descendente nas primeiras quatro décadas do 
século XIX e ascendente da quinta à última; e, finalmente, voltou a ser descendente 
nas três primeiras décadas do século XX. 

- As estatísticas das exportações de borracha natural, iniciadas em 1827, com 
25 t (peso bruto), revelam vertiginoso crescimento até 1912, quando o volume 
exportado atingiu o máximo de 42 mil t. A produção nacional, que até então era 
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totalmente exportada, passou, a partir de então, por períodos de instabilidade que 
vão de 8,7 mil t em 1932 a 57 mil t em 1985, já com a participação da borracha de 
seringais de cultivo. A média nacional de produção de 167 anos (1827-1993) foi de 
19,6 mil t, variando de 31 t a 57 mil t (peso bruto), com um coeficiente de variação 
de 75%. 

- Apesar de nas últimas três décadas a produção nacional ter apresentado 
relativa estabilidade, o aumento continuado do consumo nacional tem revelado 
déficits crescentes de borracha natural. No decênio 1980-89 a produção média foi de 
32,4 mil t (peso seco), enquanto que o consumo foi de 95 mil t, revelando uma 
relação produção/consumo de 34%; no último quadriênio (1990-93) a produção 
média foi de 32,9 mil t, enquanto que o consumo médio foi de 125,5 mil t, revelando 
uma relação produção/consumo de 26%. 

- Em 1990 a produção de borracha de seringais de cultivo ultrapassou, pela 
primeira vez, a produção da borracha de seringais nativos; desde então, a 
participação desta na produção nacional reduziu-se respectivamente para 46,2% em 
1991; 21,6% em 1992 e 18,3% em 1993. De cerca de 22 mil t (peso seco) 
produzidas em seringais nativos em 1980, a produção reduziu-se para 14,2 mil t em 
1990 e para 7,4 mil toneladas em 1993, revelando um vertiginoso declínio da 
atividade de extrativismo de borracha. 

- O conhecimento científico atual do gênero Hevea oferece uma boa base para 
reflexão sobre o grande desconhecimento humano a respeito da complexidade da 
floresta tropical; se este gênero - um dos mais estudados dos trópicos, que provocou 
uma das maiores revoluções nos campo da química, da indústria e da economia, e 
cujas pesquisas e conhecimentos científicos e desenvolvimento técnico permitiram, 
através do domínio da sua biologia, a sua domesticação - é ainda desconhecido na 
totalidade das suas espécies, o que pensar a respeito de um cem número de espécies 
florestais que sequer foram ainda estudadas biológica e tecnológicamente, para 
benefício do homem e do meio? O estágio de conhecimento e domínios humanos 
atuais desse gênero vegetal permitem concluir que a ciência tem ainda um longo 
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caminho a percorrer até chegar ao conhecimento completo dos ecossistemas 
amazônicos em geral e das espécies vegetais que neles habitam em particular. 

- Ao longo de 79 anos (1911-1989) a produção amazônica de castanha foi 
bastante flutuante, variando de um mínimo de 3,5 mil t a um máximo de 65 mil t (no 
ano de 1972), com média de 32,2 mil t e um coeficiente de variação de 44%. A 
produção de castanha chegou mesmo a superar a de borracha, por um curto período 
de seis anos (1924-30), quando a produção desta entrara na sua pior fase; com a 
reativação da produção de borracha no período da Segunda Guerra Mundial, a 
produção de castanha entrou em queda vertiginosa. De 1945 em diante voltou a 
apresentar tendência crescente, embora com flutuações, até 1972, quando atingiu o 
nível máximo. Assumiu, a partir de então, até o último ano, tendência novamente 
decrescente, apesar das flutuações; nos últimos cinco anos a produção decresceu de 
forma continuada; nos dois últimos, a produção foi, inclusive, inferior à média do 
período. 

- Em 36 anos (1937-73) a produção média de guaraná foi de 181 t, variando 
de um mínimo de 25 t a um máximo de 491 t, com um coeficiente de variação de 
45%. Situou-se abaixo de 200 t até 1951; aproximou-se de 500 t em 1956 e a partir 
de então assumiu tendência decrescente, oscilando para patamares decrescentes de 
300, 200 e inferior a 100 t; em 1966 voltou a ser crescente, até ultrapassar o patamar 
de 2001; em 1973 o guaraná extrativo deixou de figurar nas estatísticas oficiais. 

- A essência do óleo do pau-rosa apresentou ao longo de 37 anos (1937-1974) 
média de produção de 296 t, variando desde um mínimo de 103 t a 599 t, com um 
coeficiente de variação de 44%. Revelou grandes flutuações no período; apresentou 
tendência crescente até o ano de 1955, quando atingiu seu volume máximo; a partir 
de então assumiu tendência decrescente, até 1963, com ligeira recuperação nos anos 
de 1959 e 1960. De 1964 a 1968 a produção voltou a ser ascendente; daí em diante 
voltou novamente a ser descendente. 

- O extrativismo de borracha, sobre o qual se assentou e desenvolveu-se a 
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economia regional por quase um século, deixa explícito a vulnerabilidade de uma 
economia regional assentada fundamentalmente num produto extrativo, revelando a 
impossibilidade de a mesma consolidar-se sobre base tão precária. 

- As evidências, os dados, e as hipóteses aventadas nesta pesquisa permitem 
concluir que a Amazônia teve, entre 1600 e 1994, cinco ciclos de produtos florestais 
predominantes, a seguir denominados e com os seguintes períodos de duração, 
determinados como primeira aproximação: 

ciclo das especiarias ou drogas do sertão: de 1641-1700; 
ciclo do cacau: de 1701-1850; 
ciclo da borracha: de 1851-1930; 
ciclo de múltiplos produtos florestais: 1931-1970; 
ciclo da madeira: 1971- em diante, 
os quais estão esquemáticamente representados na figura 10.1. 

- A experiência da elaboração do projeto de manejo florestal da Floresta 
Estadual do Antimari permite estabelecer uma seqüência provável das etapas por 
que deve passar um projeto de uma unidade da federação que pretenda obter 
financiamento de organismos internacionais para projeto similar: a identificação de 
um potencial agente financiador; a definição dos objetivos do manejo; a 
arregimentação de quadros técnicos para elaborar o projeto; um amplo processo de 
negociação, para estabelecer parcerias para encaminhar e procurar aprovar o 
projeto; negociações para aprovação, o que envolve empenho de instâncias políticas; 
seleção de uma área adequada para implementação do projeto; preparação dos 
instrumentos legais para institucionalização da área, (caso a mesma ainda não tenha 
sido legalmente constituída); negociações (com as instâncias políticas) para sua 
institucionalização; estabelecimento formal de uma instância decisoria para 
implementação do projeto; estabelecimento de parcerias multiinstitucionais para as 
etapas de execução; aparelhamento de uma instituição, preferencialmente 
fundacional, para implementar e administrar o projeto. 



FIGURA 10.1 - CICLOS DOS PRODUTOS FLORESTAIS EXTRATIVOS DA AMAZÔNIA - 1600-1994 
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- O sistema econômico da Floresta Estadual do Antimari revela um elevado 
estoque de recursos potenciais de produção, mas um baixo aproveitamento desse 
estoque de recursos, na medida em que apenas duas espécies florestais {Hevea 
brasüiensis e Bertholettia excelsa H.B.K.) são aproveitadas para produzirem 
mercadorias, juntamente com caça e pesca utilizadas no fornecimento de proteínas 
para a população local, além de uma área muito pequena por colocação cultivada 
para produzir gêneros de subsistência. 

- A unidade de produção básica do sistema econômico é a colocação de 
seringa, formada por uma área de terra que contém: as estradas de seringa em 
corte e em "descanso"; um trato de terra agrícultável, onde são cultivados gêneros 
de subsistência (arroz, feijão e mandioca, principalmente) e algumas espécies de 
frutíferas; a morada rústica do seringueiro (uma cabana, geralmente denominada 
tapiri, construída com materiais da própria floresta: madeira, paxiúba, e jarina, 
basicamente), onde reside com a família, ou onde passa parte do ano sozinho, 
"cortando seringa". 

- O principal estoque de capital existente nas unidades de produção são as 
árvores (seringueiras) em corte e em "descanso" e as castanheiras. Exceto quanto a 
este capital natural, o restante do estoque de produção que movimenta a atividade do 
extrativismo pode ser considerado muito baixo, irrisório mesmo, pois resume-se às 
construções infra-estruturaís, representadas pela habitação rústica, va rações, 
varadouros e pontes (modestas) feitas com madeira da própria floresta; e pelos 
instrumentos e meios de produção, que são basicamente a faca de "cortar seringa", 
as tigelas para coleta do látex e uma prensa, feita de madeira, geralmente também 
extraída na própria floresta. 

- Um sistema de inventário para seringal nativo deve combinar informações 
do censo das colocações, um processo de amostragem estratificada e um método de 

i 

amostragem cuja unidade de amostra é a estrada de seringa, portanto, uma unidade 
de tamanho variável, na qual cem por cento das seringueiras devem ser mensuradas 
para a obtenção das estimativas das médias do número de árvores, do volume 
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explorado do fuste e da área basal. 

- Os processos de amostragem tradicionalmente usados nos inventários 
madeireiros serão pouco úteis para aplicação nos levantamentos de seringais nativos, 
face às características das variáveis de interesse a serem estimadas nesses 
levantamentos, à impraticabilidade de se ter a localização prévia das estradas de 
seringa, e ao fato de que, no seringal, a produção é expressa em quilogramas de 
látex obtidos das árvores e não em metros cúbicos de madeira por espécie ou grupos 
de espécies. 

- Os estudos de produção por unidade produtiva em seringais nativos têm sido 
realizados até o presente apenas com base nas informações fornecidas pelo próprio 
seringueiro, através de entrevistas. Há que se comprovar as estimativas médias de 
produção com levantamentos de campo, em estradas de seringa, durante uma safra 
completa. 

- Existe uma realidade na Amazônia que tem que ser encarada pelos 
apologistas do caos e falsos ecologistas de plantão. A julgar pelas estatísticas 
oficiais, e não há, no momento, outras melhores para confrontá-las, a produção de 
madeira em tora em 1989 na região foi de 47 milhões de metros cúbicos. Se se 
tomar o aproveitamento de 10 metros cúbicos de madeira comercial por ha, como é 
crença corrente, há uma atividade de exploração seletiva, em áreas desmatadas para 
atividades agropecuárias e em florestas de várzea, numa superfície que se aproxima 
de cinco milhões de ha ao ano. Nenhuma das situações é a mais própria para o 
conjunto da sociedade. No aproveitamento parcial da madeira oriunda de áreas 
desmatadas, apenas parte do que será queimado é aproveitado economicamente 
pelos agentes produtivos do setor florestal; no caso da exploração seletiva, embora a 
floresta seja mantida, há a erosão genética de algumas das espécies mais importantes 
do ecossistema. Pode-se até contestar os números, tanto do volume total produzido, 
quanto do volume comercialmente aproveitado por unidade de área, mas não se 
pode contestar que a atividade florestal existe, que é real. E real também que a 
sociedade precisa de produtos originados na floresta. E que mesmo o mais convicto 
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ou inflamado ecologista não abre mão de consumi-los. 

- A Ciência Florestal trata, no manejo florestal, com um complexo de 
variáveis e características que abarcam conhecimentos das ciências biológicas, 
exatas e sociais. O manejo de uma floresta implica numa gama de conhecimentos, 
como suporte para intervir na floresta, entendida como uma biocenose, para gerir as 
atividades produtivas e a conservação do ambiente como um todo, e para corrigir as 
ações empreendidas para o benefício do homem. Para os céticos com relação à 
viabilidade do manejo, é essa complexidade de fatores que é desnorteante. Afinal, 
não é possível reduzir a interação floresta-fauna-homem e os benefícios que este 
pode auferir de ambos, que a floresta pode oferecer aos dois últimos e que a fauna 
interagindo com a floresta pode oferecer ao homem, não é pois, possível expressar 
essa interação num modelo reducionista simples. Não se pode conceber modelos 
analíticos em função apenas da produção. Embora a produção contenha 
implicitamente um sentido estático, na medida em que significa a exploração ou 
utilização de quantidades físicas, a mesma resulta de um processo, ou seja, do 
crescimento da floresta, que é explicitamente um conceito dinâmico. A modelagem 
da componente estática, embora não seja simples, é mais imediata, mas a gestão e 
controle das componentes dinâmicas envolvem muitas variáveis, implicando, 
portanto, em modelagens mais complexas e menos imediatas. 

- Uma política de manejo florestal a ser estabelecida para a Amazônia deve 
levar em conta três categorias de propriedades produtivas: a) áreas privadas, de 
grandes, médios e pequenos empreendimentos industriais, nas quais o próprio 
empreendedor executará o manejo, sob supervisão do Estado; b) o manejo de áreas 
públicas: Florestas Nacionais, Estaduais e (até) Municipais, nas quais a execução 
deverá ser realizada em parceria do Estado com a iniciativa privada, sob supervisão 
e controle do primeiro, e c) Reservas Extrativistas, nas quais a implementação do 
manejo deverá ser feita diretamente por associações ou cooperativas dos próprios 
produtores, e com a supervisão do Estado e cooperação de organizações não 
governamentais. Em todas as três categorias, o manejo deverá ser implementado 
com o apoio e assessoria das instituições de pesquisas. 
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- A viabilidade econômica do manejo florestal não é apenas uma questão 
econômica imediata, é também futura. A teoria microeconômica dispõe de 
instrumental que em parte permite a análise econômica da utilização dos recursos 
florestais, mas apenas em parte. O problema é que os modelos explicativos desse 
ramo da Economia tentam explicar o grau ótimo de utilização dos recursos, usando 
uma função maximizadora da produção, sujeita a determinadas restrições, na qual 
uma das variáveis do modelo é o preço de mercado. E uma das restrições 
simplificadoras do modelo é que os preços mantêm-se indefinidamente constantes. 
Ora, sabe-se que no caso das florestas nativas, sobretudo dos trópicos, o estoque de 
recurso é formado por um conjunto elevado de espécies. Mesmo restringindo-se esse 
estoque ao volume composto por árvores de um diâmetro previamente estabelecido, 
considerado mínimo para exploração, ainda assim o estoque é formado por dezenas 
de espécies. Os modelos microeconômicos consideram o preço de mercado do 
recurso. Acontece que a lista de espécies com valor de mercado é dinâmica. 
Espécies que num momento to não têm aceitação (e portanto, preço) de mercado, 
passarão a tê-lo num momento ti, t2...tn. Ademais, é pouco razoável assumir que os 
preços de mercado manter-se-ão indefinidamente constantes. A sustentabilidade do 
manejo prevê persistência temporal dos benefícios às gerações consecutivas. É, 
portanto, questionável admitir que para as gerações futuras o preço de mercado de 
um determinado bem oriundo da floresta terá o mesmo valor que teve para a geração 
antecedente. E, além do mais, o instrumental da teoria econômica só consegue, até o 
presente, valorar os benefícios tangíveis oferecidos pela floresta, carecendo ainda de 
instrumental para valorar os benefícios intangíveis oferecidos pela floresta ao 
homem. 

- O Brasil não dispõe, até o presente, de uma política de manejo florestal, 
apesar de recentemente a atividade ter sido regulamentada por decreto do Governo e 
por portaria do IBAMA; corre-se o risco de a atividade ser desmoralizada 
tecnicamente, por falta dessa política; a atividade só poderá ter sucesso com uma 
política definida, com a legislação sendo cumprida e com a administração florestal 
funcionando satisfatoriamente. 
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- As experiências piloto de manejo disponíveis na Amazônia tem-se 
concentrado apenas na produção de madeira, estando, pois, dirigida para a produção 
empresarial. Pesquisas e projetos de manejo dirigidos à utilização de múltiplos 
produtos da floresta devem ser também empreendidos, em áreas de Reservas 
Extrativistas, Florestas Nacioanis, Estaduais e até Municipais, conciliando-se o 
conhecimento empírico das populações que tradicionalmente vivem e trabalham na 
floresta, com o conhecimento sistematizado presentemente disponível nas 
instituições de pesquisa sobre os ecossistemas amazônicos, a autoecologia das 
espécies e as técnicas de produção de bens e de serviços de natureza florestal. 
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10.2 RECOMENDAÇÕES: 

- Dados quantitativos sobre a produção das "drogas do sertão" até o final do 
século XVII não foram encontrados, pelo menos no tipo de fontes (secundárias) 
pesquisadas. Alguns historiadores alegam que não existem dados sobre as 
quantidades exportadas. E bastante provável, no entanto, que seja possível 
reconstituir tais quantitativos, a partir da pesquisa de fontes primárias. A consulta a 
correspondências oficiais e um esforço de reconstituição da navegação de 
cabotagem e marítima principalmente dos portos de Belém, São Luís, e Lisboa, 
quando daqueles provenientes, poderia ser um caminho para efetuar-se estimativas 
sobre os volumes dos produtos saídos da região no período. Um estudo dessa 
natureza, um estudo de história econômica, indubitavelmente florestal, é 
imprescindível, para preencher uma lacuna da história econômica e florestal 
brasileira, bem como para contribuir para solidificar a jovem ciência florestal do 
país. 

- Os historiadores não têm interesse em detalhar botánicamente as famílias, 
gêneros e espécies que compunham as chamadas "drogas do sertão". Não se 
encontra também detalhamento sobre a forma como eram coletadas, por mais 
primitiva que fosse tal coleta. As formas de extrativismo de cada uma das espécies 
que participavam do elenco das drogas, afigura-se também como possibilidade de 
outro estudo indispensável, e que deveria ser enfrentado pela área florestal. 

- E também inescapável deixar de recomendar a realização de um estudo 
comparado da história econômica do pinho do Paraná e da história econômica da 
borracha. 

- Igualmente, outro interessante estudo comparativo seria o da história 
econômica do pau-brasil com o da história econômica das drogas do sertão, com 
uma análise detalhada das conseqüências do modo de exploração pertinentes no 
remanescente florestal das regiões onde os respectivos ciclos econômicos 
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ocorreram. 

- É de todo recomendável que os Cursos de Pós-Graduação em Ciências 
Florestais passem a interessar-se por estudos de história econômica florestal, indo 
assim ao encontro de dados primários, cujas análises permitirão não só explicar o 
passado como também balizar os horizontes futuros do desenvolvimento florestal 
brasileiro. 

- Dado que a primeira aproximação de ciclos de produtos florestais 
apresentada neste trabalho foi realizada com base em fontes secundárias, 
recomenda-se a realização de outros estudos, com pesquisa em fontes primárias, 
visando estabelecer com maior precisão o início e o final de cada ciclo. 

- O projeto de manejo florestal do Antimari foi o primeiro a propor o uso, de 
forma integrada, de múltiplos produtos da floresta; por essa razão recomenda-se que 
seja feita uma pesquisa sobre o estágio de sua evolução a cada cinco anos, 
enfocando os avanços na área técnico-científica e o grau de absorção, pela 
comunidade local e do entorno, dos benefícios sócio-econômicos dele oriundos. 

- Ainda que o extrativismo de borracha venha perdendo importância de forma 
vertiginosa, estudos complementares deveriam ser realizados em seringais nativos, 
destinados a encontrar correlações entre as características das árvores individuais 
em exploração (área transversal, diâmetro, volume do fuste em exploração) e a 
produção de látex por indivíduo ou grupos de indivíduos, bem como entre as 
características das colocações (tamanho em número de estradas em exploração, 
número de pessoas na atividade extrativa, período de exploração no ano) e das 
estradas de seringa (área basal, número de árvores, volume explorado dos fustes) 
respectivamente com a produção por colocação e por estrada de seringa. Esses 
estudos auxiliariam, em última hipótese, na explicação histórica de algumas 
peculiaridades e características de uma cultura que tende a desaparecer. 
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- Dada a atual conjuntura em que o manejo florestal vem sendo implementado 
na Amazônia, recomenda-se ao IBAMA promover, num primeiro momento, um 
balanço da situação atual, para, num segundo momento, com os representantes dos 
atores envolvidos na atividade, iniciar a discussão para colher elementos necessários 
à formulação de uma efetiva política de manejo florestal para a região. 



ANEXO 1 

PROCEDIMENTOS METODOLÓGICOS 
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PROCEDIMENTOS METODOLÓGICOS 
RELATIVOS AO CAPÍTULO DOIS 

2.1 Séries estatísticas de exportação de cacau 

A série retrospectiva mais abrangente sobre exportações de cacau da 
Amazônia no período colonial é a compilada por ALDEN (1974), que cobre o 
período de 1730 a 1822, com umas poucas lacunas. O autor observa, no entanto, que 
o início da série "começa cinco anos depois do início aparente das exportações 
contínuas de cacau". Duas outras séries são disponíveis, cobrindo períodos mais 
curtos: a de DIAS (1970), que corresponde ao período de 1756 a 1777, exatos 22 
anos em que operou na região a Companhia de Comércio do Grão-Pará e Maranhão, 
com dados apresentados e discutidos em detalhes para todos os anos. Outra série, 
contendo várias lacunas, consta do trabalho de BARATA, mencionado na nota 12 
(Capítulo dois), cobrindo o período de 1778 a 1818. Desta série lançaram mão 
SIMONSEN (1974), SANTOS (1978) e também ALDEN (1974) - de uns poucos 
anos. A série deste último contém também os dados da série de Dias, e foi 
complementada pelo próprio autor, mediante pesquisas realizadas em Portugal e no 
Brasil sobre fontes primárias manuscritas do período colonial. Dados para a 
Amazônia de 1880 a 1933 constam em LE COINTE (1934, p. 22), numa publicação 
da Diretoria de Estatística da Produção do Ministério da Agricultura; são, portanto, 
dados oficiais, de uma época em que esse ministério fazia parte do serviço de coleta 
de informações nacionais. A partir de 1821 os dados para o Brasil constam de série 
histórica retrospectiva do IBGE (1986, v.l, p. 84-85). 

D e l 7 3 0 a l 8 1 8 a série utilizada no presente trabalho foi organizada com base 
em ALDEN (1974), DIAS (1970) e BARATA, através de tabelas constantes em 
SIMONSEN (1978), convertidos os dados para toneladas (os dados do primeiro são 
apresentados em libra-peso, e dos dois últimos em arrobas). 
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2.2. Estimativas dos dados faltantes da série de cacau da Amazonia 

Os dados de exportação de cacau para a Amazonia de 1821 a 1879 foram 
estimados com base nos seguintes critérios: 
a) pesquisas em distintas fontes, relacionadas na tabela A.l, permitiram levantar 

coeficientes médios (coeficientes levantados, na tabela), por década, que 
correspondem à percentagem do cacau exportado da Amazônia relativamente ao 
total exportado pelo Brasil; 

b) Esses coeficientes permitiram estimar, pelo programa estatístico 
STATGRAPHICS (Estatistical Graphics Progam) v. 4.0, coeficientes 
(coeficientes estimados, na tabela) para as décadas das quais não se dispunha de 
informação, ajustando-se um polinomio do sétimo grau; 

c) tomando-se por base a série oficial do IBGE (1986, v. 2), o dado de cada ano foi 
estimado aplicando-se os coeficientes estimados, como uma percentagem do dado 
para o Brasil. 

TABELA A l - COEFICIENTES UTILIZADOS PARA ESTIMAR VOLUME DE CACAU 
EXPORTADO PELA AMAZÔNIA - 1822-1879 

Período Coeficientes 
levantados 

Coeficientes 
estimados 

Fonte ou método de obtenção 

1790-1799 99,00 ALDEN (1974) 
1800-1809 95,29 idem item anterior, correspondendo à média dos anos de 

1801-02-04-05-06-07-09 
1810-1819 95,00 estimado por um polinomio de grau 7, com os dados 

relativos ao período 
1820-1829 95,00 idem período anterior 
1830-1839 93,00 idem 
1840-1849 92,66 média do período 1940-49, estimada de dados do IBGE 

(1986, V.2., Tomo 2, p. 217-229) 
1850-1859 86,00 estimado por um polinomio de grau 7, com os dados 

relativos ao período 
1860-1869 81,00 idem período anterior 
1870-1879 74,00 ibidem 
1880-1889 65,26 obtidos a partir dos dados de LE COINTE (1934, p. 22) e 

IBGE (1986, V.2, Tomo 1, p. 83) 
1890-1899 50,46 idem item anterior 
1900-1909 16,84 ibidem 
1910-1919 8,97 ibidem 
1920-1929 3,45 ibidem 
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2.3 índice efetivo 

O índice efetivo foi calculado, usando como base o dado do ano inicial dos 
segmentos da série, para os respectivos períodos analisados. Para o período 1730-
49, tomou-se o dado do ano de 1730, ou seja 325 t = índice 100; para 1750-99, dado 
de 1750 (848 t=100) ; 1800-49, dado de 1800 (1.875 t = 100); 1850-99, tomou-se o 
dado de 1851 (3.311 t =100), vez que o dado de 1851 é efetivo, enquanto que o de 
1850 é estimado; 1900-31, dado de 1900 (3.085 t = 100). Completada a série, 
conforme descrito no item 2.2., calculou-se os indices para todos os anos, com base 
nos dados inicialmente disponíveis e nos estimados. 

2.4 Tendência ou movimento de longo prazo 

A série de números índice foi utilizada para análise da tendência de longo 
prazo, calculando-se médias móveis de 5 anos e ajustando-se em seguida a 
tendência, através do programa STATGRAPHICS v. 4.0. Embora os dados não 
apresentem um movimento cíclico regular, as médias móveis foram usadas para 
suavizar as oscilações bruscas, que os dados revelam. 
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3.1 Harmonização das séries de produção e exportação de borracha 

3.1.1 Exportação 

Os seguintes critérios e fontes foram adotados: para o período de 1827-1905 
adotou-se a série de exportações do IBGE (1990), pelas seguintes razões: 
a) A série oficial cita como fonte o Ministério da Fazenda, que com certeza detém os 

registros rigorosos das exportações, face à entrada de recursos financeiros de 
outros países, delas decorrentes; 

b)Os dados da série de borracha mais comumentemente utilizada (série do C.I 
publicada pelo IBGE) representam o movimento geral dos portos de Manaus e 
Belém, incluindo, conforme discutido no texto, borracha proveniente de outros 
países amazônicos. Isso pode ser comprovado com dados obtidos em outro 
capítulo da própria publicação que contém a série (IBGE, 1986, t. 1, v. 2). Na 
página 288, no capítulo sobre Comércio Internacional, estão expressos dados de 
exportação de borracha para períodos selecionados, cujos quantitativos revelam-
se inferiores aos constantes no quadro geral das p. 28 e 29 da primeira parte, 
seção primeira. SANTOS (1980), que utilizou dados de LE COINTE, referentes 
ao século passado e que, conforme visto no texto, são os mesmos da série do C.I, 
observa, em nota ao Quadro sobre exportações de borracha da Amazônia 
brasileira, à p. 217, que até 1876 os dados incluem exportações de países vizinhos 
em trânsito. 

c) Os dados da série oficial do IBGE foram publicados oficialmente pela 
SUDHEVEA, e, salvo num único ano do século passado, as duas séries 
apresentam valores coincidentes. 
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De 1906 em diante não há mais dúvida quanto aos dados de exportação. A 
série comumentemente acatada pelos autores, e depois pela SUDHEVEA, é a oficial 
do IBGE (IBGE, 1990, 2 ed.). Ressalva-se, no entanto, que esta série contém dados 
de exportação continuadamente até 1987, enquanto que na série da SUDHEVEA 
consta que, a partir de 1947, só houve exportações de borracha em bruto nos anos 
de 1950, 66 e 67. Os dados da série oficial referem-se, pois, a partir de 1948, à 
exportação de artigos manufaturados. Adotou-se, no presente trabalho, os dados da 
série oficial também para o período 1906-47, e os dados da SUDHEVEA para os 
anos de 1950,66 e 67. 

3.1.2 Produção 

Como não existe série especifica de produção relativa ao século passado, a 
mesma série de exportação é assumida como produção para o período de 1827-
1919. Embora SANTOS (1980), HOMMA (1989), FERREIRA FILHO (1949, p. 
139 e 142) e OLIVEIRA (1924, p, 21) apresentem dados de produção a partir de 
1900, os dados desses autores (que coincidem até 1919), relativos ao período de 
1900-1905, apresentam-se inferiores, nos anos de 1903, 04 e 05 aos de exportação. 
Ademais, não há evidências disponíveis de que a diferença entre o volume produzido 
apresentado por esses autores e o volume exportado constante na série oficial tenha 
sido absorvido pelo mercado interno (conforme discutido no texto), Por essa razão 
preferiu-se destacar a série de produção a partir de 1920, quando teve início a 
apropriação de dados de produção. E a série ficou assim organizada: 

a) de 1914 a 1919, adotou-se os dados os dados da série oficial de exportação, 
acrescidos dos seguintes dados de consumo nacional: 

b) 3 t; 1915: 591, do Sindicato da Indústria de Artefatos de Borracha de São Paulo, 
obtidos em RAMOS (1947, p, 101);1916: 204 t; 1917: 155 t; 1918: 87 t, 
correspondentes a borracha exportada da Amazônia para o çentro-sul do país, 
conforme SANTOS (1980, p, 274-275); para o ano de 1919 tomou-se a média 
dos anos de 1818 e 1920 da tabela apresentada por este último autor. 
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c)para o período 1920-1939 foram utilizados os dados originais da edição fac-

similar do IBGE (IBGE, 1986, t. 1, v 2); 

d) 1939-67: SUDHEVEA (1967); 

e) 1968-93: SUDHEVEA (1975); IBAMA (1990) e IBAMA (1995a). 

Para a análise da série como um todo corrigiu-se os dados relativos ao 
período de 1940-1993 para peso bruto (1 t/0,75), para harmonizar a série do início 
ao final. Isso porque, até 1939 os dados oficiais referem-se a peso bruto, e a partir 
de então os distintos autores passam a valer-se dos dados da SUDHEVEA, cuja 
unidade é tonelada em peso seco. Poder-se-ia ter optado por corrigir toda a série 
para peso seco, mas como a maior parte está apropriada em peso bruto e como todos 
os estudos que utilizam os dados secundários até 1939 consideram uma das séries 
oficiais (discutido no item 3.3), portanto, apropriadas em peso bruto, optou-se por 
essa correção. Quando corrigidos para peso seco, o fator utilizado foi 0,75 (1 t peso 
bruto = 0,75 t peso seco), fator médio usualmente adotado. Idénticamente procedeu-
se com relação aos dados de exportação, vez que a alfândega brasileira registrava, 
conforme observa DEAN (1989, p. 232) até 1942, as exportações de borracha em 
peso bruto. O padrão usual é expressar a tonei agem em peso seco. 

As séries históricas de produção e exportação de borracha ora consideram 
dados em peso bruto; ora em peso seco. Conforme já mencionado, a extinta 
SUDHEVEA harmonizou os dados a nível nacional para peso seco. Com relação às 
exportações, ao que parece, por uma citação de DEAN (1989, p. 232) a base de 
dados daquele órgão, pelo menos até 1934 foi a série estatística do IBGE. Segundo 
observação deste autor, à página 232 (e observação constante no rodapé da sua 
tabela à página 231) "a SUDHEVEA reduziu os números brutos em 22,5%, a fim de 
levar em conta perda de água, impurezas e fraudes, e considerou necessária uma 
correção ulterior, de 10 a 15%, porque os relatórios da alfândega até 1942 incluíam, 
no item borracha, materiais não elásticos, como balata, sorva, chicle, etc". 
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As análises feitas nesse trabalho de períodos posteriores a 1939 (confronto 
entre produção e consumo) foram feitas tomando-se tonelada em peso seco, vez que 
os dados encontram-se devidamente corrigidos pela SUDHEVEA. 

3.2. Borracha amazônica e não amazônica 

Os critérios utilizados para a realização dessas estimativas foram os que 
seguem. Os dados relativos ao período 1901-1905 da série do C.I. e do IBGE 
permitem separar os quantitativos de borracha exportada de origem extra-
amazônica. A primeira, traz, para o período, a quantidade de borracha exportada 
exclusivamente da Amazônia e em quadros à parte constam os quantitativos de 
borracha de maniçoba e de mangabeira. O somatório dos diferentes tipos coincide 
com total exportado constante da série oficial do IBGE (salvo pequena diferença no 
último algarismo nos anos de 1902 e 1904). Para esses anos foi possível, portanto, 
calcular o porcentual de borracha de origem exclusivamente amazônica. Em 
LABRO Y (1913, p. 108) encontra-se uma quadro contendo as exportações de 
borracha de maniçoba e mangabeira pela Bahia, referente ao período 1906-1910, 
que inclui parte da borracha produzida no Piauí, com a ressalva de que são relativos 
apenas às quantidades exportadas pelo porto da Bahia. Como esse tipo de borracha 
era exportado também pelo Piauí e Ceará, optou-se por fixar um percentual de 10% 
de borracha extra-amazônica, para o período 1906-11, após verificação da tendência 
das porcentagens calculadas e apresentadas na tabela A.2 mostrada a seguir. Em 
SOARES (1927, p. 50) encontra-se outro quadro de exportações de borracha 
contendo, em separado, os quantitativos referentes à Amazônia e demais regiões, 
para o período 1912-1923. Conforme visto no texto, esses dados, embora referidos 
como produção, coincidem com os de exportação da série oficial do IBGE, para o 
mesmo período. Aplicou-se, como base para as estimativas, os mesmos percentuais 
obtidos para borracha amazônica e não amazônica, à série de produção. 
Determinou-se, com base nesses indicativos, o porcentual da borracha amazônica e 
não amazônica. Procedeu-se em seguida às estimativas de produção para ambas as 
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fontes, até 1923, a partir da série de produção organizada conforme anteriormente 
descrito. De 1924 até 1943 aplicou-se uma correção linear aos dados de 5,0%, como 
forma de expurgar eventuais produções extra-amazônicas. A tabela A. 2 resume as 
informações coletadas e os resultados dela obtidos. 

TABELA A.2 - DADOS FONTES PARA ESTIMAR PORCENTAGENS DE 
BORRACHA AMAZÔNICA E EXTRA-AMAZÔNICA 

BORRACHA AMAZÔNICA E EXTRA-AMAZÔNICA 
ANO PRODUÇÃO DE BORRACHA (t) FONTE % % 

Brasil Amazônia extra-
Amazônica 

extra-
Amazônica 

Amazônia 

1901 30.241 29.373 867 A 2.87 97.13 
1902 28.632 27.474 1.158 A 4,04 95,96 
1903 31.712 29.329 2.383 A 7,52 92,48 
1904 31.862 28.791 3.071 A 9,64 90,36 
1905 35.393 32.073 3.319 A 9,38 90,62 
1906 34.960 1.148 B 3,28 96,72 
1907 36.490 1.086 B 2,98 97,02 
1908 38.206 973 B 2,55 97,45 
1909 39.027 1.224 B 3,14 96,86 
1910 38.547 1.514 B 3,93 96,07 
1911 36.547 
1912 38.173 4.114 C 10,78 89,22 
1913 34.450 1.781 C 5,17 94,83 
1914 31.714 1.817 C 5,73 94,27 
1915 31.555 3.611 C 11,44 88,56 
1916 28.868 2.627 C 9,10 90,90 
1917 31.595 2.403 C 7,61 92,39 
1918 22.215 446 C 2,01 97,99 
1919 32.251 1.001 C 3,10 96,90 
1920 22.927 661 C 2,88 97,12 
1921 17.182 257 C 1,50 98,50 
1922 19.483 373 C 1,91 98,09 
1923 17.991 373 C 2.07 97.93 

FONTES: A) IBGE (1986, t.2, v.l); B) LABROY (1913, p. 108); C) SOARES 
(1927, p. 50). 
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3.3 Borracha de seringal nativo e de seringal de cultivo 

W. DEAN (1989, p. 232), na sua série de produção que cobre o período de 
1935-1989, separa, na maior parte dos anos, borracha de seringal nativo e de 
cultivo. Partindo-se dessa série, eliminou-se os anos em que faltam dados de 
borracha de seringal plantado, bem como aqueles em que o autor realizou 
estimativas, ficando-se com uma série de 1935 a 1961. De IBAMA (1990) obteve-se 
os dados relativos ao período 1975-85. Com esses dados fez-se uma regressão linear 
para estimar-se a produção de borracha de seringal nativo, para os anos faltantes. A 
equação de regressão obtida é a que segue: 

Y= 350,383+0,920883.X 

onde 
Y = produção de borracha de seringal nativo 
X = produção total de borracha do Brasil 

A equação tem como coeficientes: de correlação 0,999484 e de determinação 
0,999 e um erro padrão da estimativa de 139,129. 

A equação foi aplicada para estimar a produção de seringal nativo para o 
período 1935-74. A produção de seringal cultivado foi obtida pela diferença entre o 
dado da série e o estimado. 

Para o período 1975-86 estimou-se a produção de borracha de seringal nativo 
com base nos percentuais do IBAMA, procedendo-se as correções a seguir 
especificadas. Segundo HOMMA (1989, p. 135-36) a SUDHEVEA não apropriava, 
até 1985, os dados de borracha oriunda de seringal nativo e cultivado para a 
Amazônia. A separação era feita tão somente para borracha amazônica e não 
amazônica. Em razão disto, arbitrou-se as seguinte correções: 
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a) período de 1967-73: fator de correção 0,95 sobre o dado apropriado como de 
seringal nativo (mas na verdade engloba também a de seringal cultivado) para a 
Amazônia. 

b) período de 1974-81: 0,92; 
c) período de 1982-86: 0,90 sobre a produção de borracha apropriada como de 

seringal nativo; 
d) período 1987-93: manteve-se os percentuais do IBAMA, pois há indicativos de 

que a separação entre borracha de seringal nativo e cultivado já vem sendo 
apropriada para a Amazônia nas estatísticas dos últimos anos. 
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PROCEDIMENTOS METODOLÓGICOS RELATIVOS AO 
CAPÍTULO CINCO 

5.1 Razão quantidade exportada 

Trata-se da razão entre a quantidade de borracha exportada e a quantidade de 
cacau exportada (no texto denominada razão-quantidade) e assim definida: 
RqE = quantidade borracha/quantidade de cacau 
Se: 
RqE < 1 significa que a quantidade exportada de borracha no ano foi inferior à 

quantidade de cacau exportada; 
RqE = 1 significa que as quantidades exportadas de borracha e cacau são iguais; 
RqE > 1 significa que a quantidade de borracha exportada foi superior à de cacau; 

5.2 Razão Valor médio 

Refere-se à razão entre o valor médio (£/t), do ano, de borracha exportada e 
o valor médio (£/t) de cacau exportado (no texto denominada razão valor), e definida 
por: 
Rvm = valor médio da tonelada de borracha exportada/valor médio da tonelada de 
cacau exportada. 
Se: 
Rvm < 1 significa que o valor médio da tonelada de borracha foi inferior ao valor 

médio da tonelada de cacau exportada; 
Rvm = 1 significa que ambos os produtos têm o mesmo valor médio por tonelada 

exportada; 
Rvm > 1 significa que o valor médio da tonelada de borracha foi superior ao valor 

médio da tonelada de cacau exportada. 
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5.3 Produto das razões 

Refere-se ao produto da razão quantidade pela razão valor médio (no texto 

referido como produto-razões), e assim definido: 

PRR = RqE X Rvm 

Se 
PRR < 1 a exportação de borracha foi menor que a de cacau, em valor; 
PRR = 1 a exportação de borracha e de cacau foram iguais, em valor; 
PRR > 1 a exportação de borracha foi maior que a de cacau, em valor. 

5.4 Razão quantidade produzida 

Trata-se da razão entre a quantidade de borracha produzida e a quantidade de 
castanha produzida (no texto denominada razão-produção) e assim definida: 
RqP = quantidade borracha/quantidade de castanha 
Se: 
RqP < 1 significa que a quantidade produzida de borracha no ano foi inferior à 

quantidade de castanha produzida; 
RqP = 1 significa que as quantidades produzidas de borracha e castanha são iguais; 
RqP > 1 significa que a quantidade de borracha produzida foi superior à de castanha; 

5.5 Razão de Preços 

Refere-se à razão entre o preço do ano, da borracha e o preço da castanha 
(no texto denominada razão de preços valor), e definida por: 
Rpr = preço da tonelada de borracha produzida/preço da tonelada de castanha 
produzida. 
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Se: 

Rpr < 1 significa que o preço da tonelada de borracha foi inferior ao preço da 
tonelada de castanha produzida; 

Rpr = 1 significa que ambos os produtos têm o mesmo preço por tonelada; 
Rpr > 1 significa que o preço da tonelada de borracha produzida foi superior ao 

preço da tonelada de castanha produzida. 

5.6 Produto das razões 

Refere-se ao produto da razão quantidade pela razão de preços (no texto 

referido como produto-razões), e assim definido: 

PPP = RqP x Rpr 

Se 
PPP < 1 o valor produção de borracha foi menor que o da produção de castanha; 
PPP = 1 o valor da produção de borracha e foi igual ao da produção de castanha; 
PPP > 1 o valor da produção de borracha foi maior que o da produção de castanha. 
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ANEXO 2 

TABELAS 



TABELA 2.1.A2 - EXPORTAÇÃO DE CACAU PELA AMAZÓNIA (1730-1933) E 
PELO BRASIL (1821-1939), EM TONELADAS 

1775 1.075 B 
~---" .. ~ -_ .. -- _._, -.... _ ... _,--- ... _- -'-- --.. -.--._--" . --,_ .. , -._-~ ... _-'. - .","''''-- -,_., .. 
1731 239 A 1751 519 A 1776 861 B 
1732 483 A 1752 290 A 1777 1.018 B 
1733 386 A 1753 1.040 A 1778 887 A 
1734 651 A 1754 152 A 1779 854 A 
1735 329 A 1755 855 A ~Jf,8r~~1\1 . ' . ~ :l !.. ~a · , ' _ '" . . ',, - ~,.:"' _~ _,. ~~5-1,··f.'_ , 
1736 647 A 1756 439 B 1781 597 O 
1737 849 A 1757 520 B 1782 1.694 O 
1738 461 A 1758 117 B 1783 1.078 O 
1739 504 A 1759 353 B 1784 1.486 C 

1785 514 C ... •. __ ,_ ••• • _ 0'0 o' _ •• _ . o' " ._ •.•. __ • • •• _ ~ .•. _ ._,_. _ • • • _ '_',"_. _ _ • _,, _ _ • 

1741 851 A 1761 532 B 1786 1.241 C 
1742 828 A 1762 743 B 1787 1.142 A 
1743 933 A 1763 494 B 1788 591 A 
1744 1.236 A 1764 482 B 1 
1745 842 A 1765 466 B ~ 
1746 103 A 1766 471 B 1791 678 A 
1747 1.257 A 1767 431 B 1792 n.d. 
1748 A 1768 604 B 1793 575 A 
1749 1.030 A 1769 14 B 1794 1.176 C 

1795 1.082 A --'-' -.---.-.. -_'_--'-'-"'-_.--'-~--' -" 

1771 568 B 1796 709 C 
1772 802 B 1797 1.772 C 
1773 867 B 1798 1.392 A 
1774 61 B 1799 1.243 A 

466 
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TABELA 2.1 .A2- Continuação 

1801 951 A 1826 1.633 e 1.614 1851 2.963 F 3.850 
1802 2.148 C 1827 1.896 e 1.996 1852 3.674 e 4 .272 
1803 n.d . 1828 634 e 667 1853 2.906 e 3 .378 
1804 1.589 A 1829 1.160 e 1.221 1854 3.996 e 4 .646 
1805 1.461 A ~Bê{Q~~'QJ~,iJ~iWA_IWj 1855 1.864 e 2 .1 68 
1806 3.127 A 1831 798 e 858 1856 2.076 e 2 .413 
1807 2.138 A 1632 1.113 e 1.197 1657 3.038 e 3 .532 
1808 243 C 1833 1.114 e 1.198 1858 3.112 e 3 .819 
1809 3.026 A 1834 1.117 e 1.201 1859 3.664 e 4 .133 
Xt(~~~~ 1835 780 e 83 
1811 977 C 1636 1.248 e 1.342 1861 2.820 e 3 .481 
1812 1.443 A 1837 1.131 e 1.216 1862 2.418 e 2 .985 
1813 1.262 C 1638 2.686 e 2.780 1863 3.137 e 3 .873 
1814 2 .619 C 1839 2.764 e 2.961 1864 2.790 e 3 .445 
1815 2 .142 C m.~~1l .. ~~ . i# R, I. "" . __ ~'" . . _ ' _ . 1865 2.688 e 3.195 
1816 1.826 C 1841 2.729 e 2.945 1866 2.109 e 2 .604 
1817 1.857 C 1842 2.481 e 2 .677 1867 2.339 e 2 .888 
1818 1.499 C 1843 2.063 e 2.226 1868 3.146 e 3 .884 
1819 n.d 1844 2.582 e 2 .787 1869 2.270 e 2 .802 

"l'j'8~~~~~~ 1845 1.807 e 1 .950 it,fr , .. . I\l 
1821 1.016 E 1.016 1846 2.720 e 2.935 1871 3.309 e 4 .471 
1822 684 E 684 1847 2.800 e 3. 022 1872 4.1 06 e 5 .547 
1823 678 e 714 1848 2.191 e 2 .365 1873 3.202 e 4 .327 
1824 1.188 e 1.251 1849 3.426 e 3 .697 1874 3.413 e 4 .612 



TABELA 2 .1.A2- Conclusão 

ANO AMAZ . FONTE BRASIL ANO AMAZ. FONTE BRASIL ANO AMAZ. FONTE BRASIL 
1875 3.952 e 5.340".@~~Ml".P!im~t$~@ 1925 1.953 F 64.526 
1876 3.822 e 5.165 1901 2.904 F 15.682 1926 980 F 63.310 
1877 4.312 e 5.827 1902 4.452 F 20.642 1927 1.576 F 75.543 
1878 3.434 e 4.640 1903 5 .142 F 20.900 1928 1.436 F 72 .395 
1879 3.749 e 5.066 1904 5 .195 F 23.160 1929 2.354 F 65.558 

--

1905 4.263 F 21.090 
_~ ___ . ' __ ,-v •• _" .• ~_ ...... _ .•.• __ ..... __ .. __ . ~ .•. , ." __ •. __ ~_ .• _._ • •. . ~.' ~~" ._ .. ~. __ • • ___ .>~ .v. ___ H'_' 

1881 5 .405 F 6.805 1906 2 .165 F 25.135 1931 2.473 F 75.863 
1882 6.322 F 7.501 1907 3.523 F 24.397 1932 1.592 F 97 .513 
1883 5.128 F 6.763 1908 3.609 F 32.956 1933 2.465 F 98.687 
1884 5.189 F 6.957 1909 4 .927 F 33 .818 1934 101 .570 
1885 3.657 F 6 . 214~."a\WlQ.r~'!Sf'3.~·êríI$1 1935 111.826 
1886 1.922 F 4.212 1911 3.671 F 34 .994 1936 121 .721 
1887 4.475 F 9 .790 1912 2.802 F 30.492 1937 105.113 
1888 7.539 F 10.107 1913 2.316 F 29 .759 1938 127.888 
1889 4.468 F 9.042 1914 3.373 F 40.766 1939 132.155 

m:" 1â~!i~~'8~~ .. ~ ~ ' ~ , ._ ... 5.&E... ., t~~ ,,'J.; " . ' _ ... _ _ - 1915 4 .225 F 44 .980 
1891 6.555 F 10 .094 1916 3.341 F 43 .720 
1892 4 .402 F 6.478 1917 4 .692 F 55.621 
1893 4.994 F 10.059 1916 2.479 F 41 .865 
1894 3.591 F 8.461 
1895 5 .225 F 1 
1896 3.348 F 8.966 1921 2.922 F 42.883 
1897 3.765 F 10.467 1922 3.884 F 45.279 
1898 2.663 F 11.270 1923 1.448 F 65.329 
1899 5.633 F 12.792 1924 2.013 F 68.874 

FONTES: A - ALDEN (1974. p- 62-64); B - DIAS (1970, v.1. p. 381); C - BARATA (nota 10, capo 2), transcrito em SIMONSEN (1978, p. 346-
347); D - SANTOS (1980, p. 37); E - Séries Estatlsticas Retrospectivas, v. 1. Repertório Estatlstico do Brasil: quadros retrospectivos 
(Separata do Anuário Estatlstico do Brasil, Ano V, 1939/40, ed . fac-similar (p.83 e 84) - IBGE; F - LE COINTE (1934, 2 ed., p. 22 e 23). 

NOTAS. : a) Os dados da fonte A, foram convertidos de libra-peso para tonelada; os das fontes B, C e D, convertidos de arrobas para 
toneladas, nao computadas as frações em arráteis, constantes na fonte B; para as conversões utilizou-se :1 arroba = 14,7456 
kg - conforme tabela apresentada em SIMONSEN (1978, p. 462-463) e 1 arroba = 32 libras-peso. 

b) e - estimativa (valores em negrito na tabela); 
c) os dados para o Brasil sao provenientes da fonte E; 
d) os dados da fonte A para a AmazOnia, relativos ao anos de 1821 e 1822 sao superiores aos do Brasil, da Séries estatlsticas 

retrospectiva do IBGE (fonte E), tendo-se optado por esta última fonte, para aqueles anos. 
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TABELA 2.2 .A2- PREÇO (F .O.B) DO CACAU EM BELÉM - 1730-1822 

RÉIS POR ARROBA 
ANO ANO PREÇO ANO PREÇO ANO PREÇO ANO PREÇO 
1730 1750 1.000 1770 1.500 1790 700 1810 n.d. 
1731 1751 1.000 1771 1.500 1791 850 1811 n.d. 
1732 1752 1.000 1772 1.500 1792 n.d. 1812 n.d . 
1733 1753 1.100 1773 1.500 1793 1 .600 1813 1.200 
1734 1754 1.100 1774 1.500 1794 1.400 1814 n.d. 
1735 1755 1.000 1775 1.500 1795 2.000 1815 n.d . 
1738 1756 1.200 1776 1.500 1796 2.400 1816 2.000 
1737 1757 960 1777 1.500 1797 2 .100 1817 n.d. 
1738 1758 960 1778 n.d . 1798 2.200 1818 n.d. 

1 
1742 
1743 
1744 
1745 
1746 
1747 
1748 
1749 

o 
2.400 
1.500 
1.500 
1.200 
1.200 

800 
n.d. 

1.200 

1761 2.000 
1762 2.000 
1763 1.500 
1764 n.d. 
1765 1.500 
1766 1.500 
1767 1.500 
1768 1.500 
1769 1.500 

1779 n.d . 1799 3.200 1819 n.d . 
• . ! . ~ ... mllRW,u~º,~_~~~If.':~( 

1781 1.400 1801 1.900 1821 2 .300 
1782 n.d. 1802 1.150 1822 2 .280 
1783 n.d . 1803 n.d . 
1784 1.500 1804 1 .750 
1785 1.500 1805 3 .100 
1786 1.500 1806 2.400 
1787 1.300 1807 2.300 
1788 1.500 1808 n.d. 
1789 1.000 1809 2 .600 

FONTES: DIAS (1970, v.1, p. 365, 373-377), para o perlodo de 1756 a 1777; ALDEN (1974, p. 60-{l2), para os demais anos. 

NOTA. : Nas tabelas do autores fontes constam, em muitos dos anos, mais de um preço para o mesmo ano; tomou-se a média, nesses casos. 
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TABELA 2.3.A2 - VALOR MÉDIO DO CACAU EXPORTADO - 1821 -1 939 (LlBRA-
OURO POR TONELADA) 

ANO E/I ANO Uf ANO E/f 
1 821 30 , O 1861 45,7 1901 54 ,0 
1822 27, O 1862 45,3 1902 49 , 5 
1823 23, O 1863 38 , 8 1903 48 ,4 
1824 20,0 1864 37,2 1904 47 , 3 
1825 23,4 1865 41 ,1 1905 49 , 3 
1826 21, O 1866 48,1 1906 55 , 2 
1827 14 , 1 1867 49 ,6 1907 82,5 
1828 9 , 0 1868 39 ,4 1908 60,0 

O 1869 35 4 19 

1 831 3 1911 4 ,9 
1832 9,0 1872 34 , 3 1912 50,2 
1833 18 , 0 1873 36 , 3 1913 53 , 6 
1834 11 , O 1874 32 , 1 1914 46,7 
1835 16 , O 1875 48,0 1915 64 ,4 
1836 18, O 1876 60 , 3 1916 57,2 
1837 21 , 4 1877 62 ,2 1 91 7 45 ,6 
1838 20 , 2 1878 61,5 1918 51 , 5 
1839 21 1919 80 3 

1841 17, O 1 2 , 5 
1842 22,1 1882 51 ,2 1922 39 ,6 
1843 21,2 1883 57 , 9 1923 29,6 
1844 17,0 1884 51 ,4 1924 32 ,0 
1845 19 , 0 1885 63,0 1925 40 ,7 
1846 19,5 1886 56 ,8 1926 46 ,6 
1847 20 ,2 1887 46,3 1927 60 ,4 
1848 23 , 3 1888 40,0 1928 50 ,5 
1849 16 , 3 1889 42 ,6 1929 39,3 

~.111 5 "'7;k R,C[D -~ ~ -~ ~- <0""- ," 1Ji -- - -i ~"::}l 
1 8 51 18 ,2 1891 36 ,2 1931 18 ,4 
1852 15 , 7 1892 42,7 1932 17 , 0 
1853 16 ,6 1893 46,8 1933 13 , 5 
1854 20,1 1894 40,4 1934 13 , 1 
1855 22,2 1895 30 , 5 1935 11 ,6 
1856 29 , 5 1896 29,4 1936 1 7 , 1 
1857 47,9 1897 34 ,4 1937 18,3 
1858 51 , O 1898 49 , 1 1938 11 , 7 
1859 34 , 2 1899 46 , 1 1939 11 ,3 
1860 42 ,2 1900 47 , 7 

FONTE: IBGE (1986, v .1. p. 87-88) 
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TABELA 2.4.A2 - MÉDIA MÓVEL DO INDICE E ORDENADA DA TEND~NCIA DE EXPORTAÇÃO 
DE CACAU NA AMAZÓN IA - 1730-1933 

ANO MéDIA ORDE- ANO MÉD IA ORDE- ANO MÉDIA ORDE-
MÓVEL NADA MÓVEL NADA MÓVEL NADA 

1730 91 116 1750 75 44 1800 91 104 
1731 107 125 1751 65 46 1801 88 102 
1732 128 133 1752 67 48 1802 90 101 
1733 128 142 1753 67 50 1803 86 99 
1734 154 150 1754 65 52 1804 109 98 
1735 176 158 1755 71 54 1805 109 96 
1736 181 167 1756 49 56 1806 91 95 
1737 172 175 1757 54 58 1807 107 93 
1738 182 184 1758 50 60 1808 108 92 
1739 194 192 1759 52 62 1809 

1741 222 209 1761 86 65 1811 88 87 
1742 267 217 1762 69 67 1812 84 86 
1743 289 226 1763 64 69 1813 90 84 
1744 243 234 1764 63 71 1814 99 83 
1745 269 243 1765 55 73 1815 104 81 
1746 212 251 1766 58 75 1816 106 80 
1747 199 260 1767 47 77 1817 93 78 
1748 235 268 1768 54 79 1818 82 77 
1749 286 277 74 75 

1771 1821 52 73 
1772 1822 50 71 
1773 1823 54 70 
1774 1824 59 68 
1775 1825 72 67 
1776 1826 72 65 
1777 1827 71 64 
1778 1828 62 62 
1779 1 54 

1781 121 104 1831 51 58 
1782 136 106 1832 51 56 
1783 127 107 1633 53 55 
1784 142 109 1834 57 53 
1785 129 111 1835 57 52 
1786 117 113 1836 56 50 
1787 116 115 1837 57 49 
1788 121 117 
1789 108 119 

'y-l':'~ ;.:t ~~ - <. ,,- ~ "",.~ 
• ~ !' . ~ 

1791 95 123 
1792 90 125 
1793 98 127 
1794 98 128 
1795 125 130 
1796 145 132 
1797 146 134 
1798 173 136 
1799 182 138 



472 

TABELA 2.4.A2- Conclusão 

A N O MÉDIA ORDE- A N O MÉDIA ORDE- ANO MÉDIA O R D E -
MÓVEL NADA M Ó V E L NADA M Ó V E L NADA 

1838 91 77 1872 124 122 1900 94 138 
1839 91 78 1873 127 124 1901 113 136 
1840 90 79 1874 125 125 1902 135 133 
1841 86 81 1875 126 127 1903 142 131 
1842 85 82 1876 123 128 1904 138 129 
1843 79 83 1877 125 129 1905 132 127 
1844 79 85 1878 119 131 1906 122 125 
1845 81 86 1879 130 132 1907 120 122 
1846 82 87 1880 144 133 1908 117 120 
1847 87 89 1881 160 135 1909 127 118 
1848 99 90 1882 170 136 1910 122 116 
1849 101 92 1883 173 137 1911 113 113 
1850 107 93 1884 150 139 1912 103 111 
1851 112 94 1885 138 140 1913 106 109 
1852 115 96 1886 154 141 1914 104 107 
1853 104 97 1887 149 143 1915 116 104 
1854 98 98 1888 147 144 1916 117 102 
1855 94 100 1889 178 145 1917 137 100 
1856 95 101 1890 178 147 1918 128 98 
1857 92 102 1891 161 148 1919 125 96 
1858 97 104 1892 155 149 1920 120 93 
1859 106 105 1893 167 151 1921 113 91 
1860 102 106 1894 146 152 1922 85 89 
1861 102 108 1895 141 153 1923 79 87 
1862 97 109 1896 125 155 1924 6 7 84 
1863 97 110 1897 139 156 1925 52 82 
1864 88 112 1898 136 157 1926 52 80 
1865 87 113 1899 151 159 1927 54 78 
1866 88 114 1928 57 76 
1867 84 116 1929 67 73 
1868 89 117 1930 67 71 
1869 104 118 1931 74 69 
1870 115 120 1932 71 67 
1871 116 121 1933 71 64 

FONTE: Dados da Tabela 2.1.A2 



473 

TABELA 2.5.A2 - PARTICIPAÇÃO PORCENTUAl DO CACAU NO TOTAL DAS 
EXPORTAÇÓES (EM RÉIS) DO GRÁO-PARÁ - 1730-1822 

ANO % ANO % ANO % ANO % 

1730 86,2 1755 43,5 1780 
1731 86,0 1756 40,0 1781 
1732 91 ,3 1757 47,0 1782 
1733 92,5 1758 50,0 1783 
1734 96,1 1759 60,0 1764 
1735 80,7 1760 66,0 1785 48,0 
1736 96,6 1761 55,0 1786 67,0 
1737 90,3 1762 82,0 1787 
1738 93,1 1763 75,0 1788 
1739 1764 1789 

1766 1791 1 
1742 92,5 1767 48,0 1792 1812 
1743 86,3 1768 66,0 1793 1813 
1744 90,4 1769 35,0 1794 1814 
1745 72,2 1770 67,0 1795 1815 
1746 80,3 1771 55,0 1796 1816 
1747 64,9 1772 67,0 1797 1817 
1748 1773 72,0 1798 1818 
1749 1774 O 1799 1819 

1 
1752 58,3 1777 60,0 1802 40,0 1822 55,0 
1753 53,0 1778 1803 
1754 64,0 1779 1804 39,0 

FONTES: Perlodos 1730 -1755 e 1796-1822: ALDEN (1974, p. 64); Perlodo 1756-1777: DIAS 
(1970, v.1. p. 378). 

08S. (a) na fonte pesquisada, oonsta nenhuma. 
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TABELA 3.1.A2 - EXPORTAÇÃO (OU PRODUÇÃO) DE BORRACHA NATURAL PELA 

AMAZÓNIA, SEGUNDO DISTINTAS FONTES -1827-1899 

ANO tonelada I ""so brutol 
1 2 3 4 5 6 7 8 9 

IBGE/C.I IBGE SUDH. COINTE REIS PINTO SANTOS AKERS HOMMA 
Brasil Brasil Brasil Amaz. Amaz. Amaz. Amaz. Brasil Brasil 

export. export. export. export. prod. . prod. export. export. prod. 
1827 31 31 31 31 31 31 
1828 51 51 51 51 51 51 
1829 91 91 91 91 91 91 
1830 156 156 156 156 156 156 156 

1832 a 151 151 

18331 a 101 101 
1833/34 a 215 215 
1834/35 a 175 175 
1835/36 189 189 189 189 189 
1836/37 284 284 248 284 284 284 
1837/38 244 244 244 244 
1838/39 392 392 392 392 
1839/40 388 418 418 388 388 388 388 

1842/43 340 204 204 340 
1843/44 451 210 210 451 
1844/45 561 367 367 561 561 561 
1845/46 674 386 386 674 674 
1846/47 625 590 590 625 
1847/48 901 716 716 901 
1848/49 978 757 756 978 
1849/50 1.467 879 879 1.467 1.467 

1 
1852/53 2.367 1.610 1.610 
1853/54 2.716 2.31 2 2.312 
1854/55 2.197 2.868 2.868 
1855/56 1.906 2.125 2.125 1.906 1.906 
1856/57 1.809 1.644 1.644 
1857/58 1.745b 1.606 1.606 
1858/59 2.674 1.720 1.720 
1859/60 2.672 2.531 2.531 

1861/62 
1862/63 4.034 3.063 3.063 4.034 
1863/64 3.466 3.412 3.412 3.466 
1864/65 3.546

c 3.343 3.343 3.546 
1865/66 5.435 3.472 3.472 5.434 5.434 
1866/67 5.827 4.721 4.721 5.827 
1867/68 5.651 4.956 4.956 5.651 
1868/69 5.876 4.661 4.661 5.876 
1869nO 6.602 4.780 4.780 5.602 6.591 6 .591 6.591 6.591 
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TABELA 3.1.A2 - Conclusão 

1872/73 8.291 5.068 5.068 8.291 
1873174 7.716 6.696 6.696 7.716 
1874175 7.730 5.835 5.835 7.730 
1875176 7.909 5.735 5.735 7.909 7.909 
1876177 9.215 6 .176 6 .176 9.125 
1877178 9.229 6 .642 6.642 9.229 
1878179 10.136 6.456 6 .456 10.136 
1879/80 8.679 6 .880 6.880 9.808 8.679 8.679 

1881/82 10.073 6.840 6.840 10.493 
1882/83 7.819 7.500 7.500 11 .000 
1883/84 11 .158 9.152 9.152 11 .158 
1884/85 11.782 7.904 7.904 12.322 
1885/86 12.690 8.185 8.185 12.690 12.690 
1886/87 13.390 8.642 8.642 

1887
2 6 .695 6.695 

1888 15.690 17.062 17.062 
1889 15.990 15.990 15.990 

1891 1 
1892 18.250 18.250 18.250 18.609 18.609 18.609 
1893 19.050 19.050 19.050 19.430 19.430 19.430 
1894 19.710 19.710 19.710 19.470 19.470 19.470 
1895 19.310 27.794 27.794 20.975 20.975 20.975 
1896 21 .256 24.370 24.370 19.500 22.320 19.500 22.320 22.320 
1897 22.740 21 .621 21.621 22.260 22.260 22.260 
1898 21 .909 21 .218 21 .218 25.355 25.355 21 .900 
1899 9736b 20.790 20.790 28.695 28.695 25.100 

FONTES: (1) S~RIES ESTATis TICAS RETROSPECTIVAS : tomo 1, v.2, p. 28-29 (Primeira parte, Secção 
primeira) - IBGE (1 986); (2) ESTATISTICAS HISTÓRICAS DO BRASIL, v. 1,2 ed., p. 347 - IBGE (1990); (3) 
ANUÁRIO ESTATisTICO. Mercado nacional 18: (35), 1984; (4) LE COINTE, in: WEISNTEIN (1993, p. 72); 
(5) REIS (1 953, p. 60 e 65); (6) PINTO (1984, p. 21); (7) SANTOS (1 980, p. 217); (8) AKERS (1913, p. 103); 
(9) HOMMA (1989, p. 557). 

NOTAS: 
(1) Primeiro semestre; 
(2) Segundo semestre. 
(a) Dado nao apropriado, em conseqQência de turbulências sociais na região; 
(b) apenas estado do Pará; 
(e) nao houve exportação pelo estado do Amazonas, devido à Guerra com o Paraguai. 



TABELA 3.2.A2 -INDICE COMPARATIVO DE DADOS DE EXPORTAÇÃO DE BORRACHA 
NATURAL, ORIUNDOS DE DISTINTAS FONTES - 1827-1899 

ANO IBGE/C.I. IBGE SUDH. COIN- REIS PINTO SAN- AKERS HOMM 
TE TOS A 

Brasil Brasil Brasil Amaz. Amaz. Amaz. Amaz. Brasil Brasil 
exporto exporto exporto exporto prod. prod. exporto exporto prod. 

t I índice 
1827 31 100 100 100 100 100 100 
1828 51 100 100 100 100 100 100 
1829 91 100 100 100 100 100 100 

1832 

1833a 

1833/34 
1834/35 
1835/36 189 100 100 100 100 100 
1836/37 284 100 100 87 100 100 100 
1837/38 244 100 100 100 100 
1838/39 392 100 100 100 100 

1840/41 339 100 
1841/42 270 100 79 100 
1842143 340 100 60 100 
1843/44 451 100 47 100 
1844/45 561 100 65 100 100 100 
1845/46 674 100 57 100 100 
1846/47 625 100 94 100 
1847/48 901 100 79 100 
1848/49 978 100 77 100 

1850/51 
1851/52 1.633 100 96 96 100 
1852153 2.367 100 68 68 
1853/54 2.716 100 85 85 
1854/55 2.197 100 131 131 100 
1855/56 1.906 100 111 111 100 100 100 
1856/57 1.809 100 91 91 100 

1.745 
2.674 64 

1860/61 
1861/62 3.355 100 68 68 106 
1862163 4.034 100 76 76 100 
1863/64 3.466 100 98 98 100 

1864/65b 3.546 
1865/66 5.435 100 64 64 100 100 
1866/67 5.827 100 81 81 100 
1867/68 5.651 100 88 88 100 
1868/69 5.876 100 79 79 100 
1869fiO 6.602 100 72 72 85 100 100 100 100 

476 

HOMM 
A 

Brasil 
exporto 

100 
100 
100 

100 
100 
100 
100 

79 
60 
47 
65 
57 
94 
79 
77 

64 
81 
88 
79 
72 
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TABELA 3.2.A2 - Conclusão 

ANO IBGE/C.I. IBGE SUD- COIN- REIS PIN- SAN- AKERS HOM- HOM-
HEVEA TE TO TOS MA MA 

Braslif Brasil Amaz. Amaz. Amaz. Amaz. Brasil Brasil Brasil 
exporto exporto exporto prod. prod. exporto exporto prod. exporto 

t 1 índice 
1870m 6.765 100 75 75 100 100 75 
1871n2 8.218 100 69 69 100 69 
1872173 8.291 100 61 61 100 61 
1873n4 7.716 100 87 87 100 87 
1874n5 7.730 100 75 75 100 75 
1875n6 7.909 100 73 73 100 100 73 
1876n7 9.215 100 67 67 99 67 
1877n8 9.229 100 72 72 100 72 

10.136 100 64 64 100 64 

1881/82 10.073 100 68 68 104 68 
1882/83 7.819 100 96 96 141 96 
1883/84 11 .158 100 82 82 100 82 
1884/85 11.782 100 67 67 105 67 
1885/86 12.690 100 64 64 100 100 64 
1886/87 13.390 100 65 65 65 

1887c 

1888 15.690 100 109 109 109 
1889 15.990 100 100 100 100 

16. 107 
1892 18.250 102 102 102 100 
1893 19.050 102 102 102 100 
1894 19.710 99 99 99 100 
1895 19.310 109 109 109 144 
1896 21.256 92 105 92 105 105 115 
1897 22.740 98 98 98 95 
1898 21 .909 116 116 100 97 

1899b 9.736 

FONTE: Tabela 3.1.A2 

OBS.: exporto - referido pela fonte como exportação; prado - referido pela fonte como produção 
(a) primeiro semestre; 
(b) dado apenas do Pará; 
(c) segundo semestre. 
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TABELA 3.3.A2 - PRODUÇÃO BRASILEIRA DE BORRACHA NATURAL, SEGUNDO DISTINTAS 
FONTES 1900-1985 

ANO 
COIN- HOM- SAN- OLl-

TE MA TOS VEIRA 
1900 26.750 26.750 26.750 27.650 22.000 
1901 30.290 30.290 30.290 29.971 30.000 
1902 28.700 28.700 28.700 29.890 29.000 
1903 31.095 31.095 31 .095 32.590 31.000 
1904 30.650 30.650 30.650 33.090 30.000 
1905 35.000 35.000 35.000 34.680 35.000 
1906 36.000 36.000 36.000 37.540 36.000 
1907 38.000 38.000 38.000 36.650 38.000 
1908 38.860 38.860 38.860 38.511 39.000 
1909 42.000 42.000 42.000 39.494 42.000 

1 1 37.730 37.730 37.730 
1912 43.370 42.286 43.370 38.173 42.000 
1913 39.560 39.560 39.560 36.232 39.000 
1914 36.700 36.700 36.700 33.531 37.000 
1915 37.220 37.220 37.220 35.165 37.000 
1916 37.000 37.000 37.000 31.495 37.000 
1917 39.370 39.370 39.370 33.998 39.000 
1918 30.700 30.700 30.700 22.662 31 .000 
1919 34.285 34.285 34.285 33.252 34.000 

1921 
1922 21 .755 19.855 21 .755 
1923 22.580 17.995 22.580 
1924 23.514 21 .568 23.514 
1925 27.386 23.537 27.386 
1926 26.433 23.263 26.433 
1927 30.952 26.162 30.952 
1928 24.556 18.826 24.556 
1929 22.598 19.861 22.598 

13.320 12.623 13. 
1932 6.550 6.224 8.681 
1933 9.790 9.453 10.605 
1934 10.540 11 .150 12.104 
1935 13.330 12.370 16.288 11 .285 
1936 13.675 13.247 17.580 12.185 
1937 15.160 14.792 18.470 13.847 
1938 14.250 12.064 16.810 11 .905 
1939 12.323 11.861 16.430 16.430 13.788 

1 10. 
1942 16.777 20.364 22.369 18.846 
1943 18.395 24.335 24.548 21 .457 
1944 21 .321 28.477 28.477 21 .357 
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TABELA 3.3.A2 - Conclusão 

ANO 
OLI-

VEIRA 
1945 22.902 30.594 25.051 
1946 22.518 22.080 
1947 24.632 24.678 
1948 19.969 20.000 
1949 21 .267 21 .300 

1 21.41 
1952 25.592 26.666 
1953 25.482 25.500 
1954 22.523 22.500 
1955 21 .191 21 .91 1 21.91 1 
1956 24.224 24.224 24.224 
1957 24.462 24.462 24.462 
1958 21 .135 21 .135 21.135 
1959 21 .738 21.738 21.738 

1962 21.742 21 .741 21 .741 
1963 20.205 20.205 20.205 
1964 28.323 28.323 28.323 
1965 29.290 29.290 29.290 
1966 24.347 24.347 24.347 
1967 21 .494 21.494 21.494 
1968 22.958 22.958 22.958 
1969 23.950 23.950 23.950 

1972 25.818 25.818 25.818 
1973 23.402 23.402 23.402 
1974 18.606 18.606 18.606 
1975 19.348 19.348 19.348 
1976 20.298 20.298 20.298 
1977 22.560 22.560 22.560 
1978 23.708 23.708 23.708 
1979 24.959 24.959 24.959 

1982 32.795 32.795 
1983 35.220 35.220 
1984 36.006 36.006 
1985 40.371 40.371 

FONTES: LE COINTE (1922) .ln: BHAIANA (1991, p. 16); ANUÁRIO ESTATfsTICO. Mercado 
nacional 18: (35), 1984; HOMMA (1989, p. 557-559); SANTOS (1980, p. 217); REIS (1953, p. 60 e 65) ; 
IBGE (1986, p. 21) - Séries Estatisticas Retrospectivas, v . 1; PINTO (1984, p. 21); FONSECA (1970, 
p. 145 e 177); DEAN (1989, p. 232-233); FERREIRA (1946, p. 139 e 142); OLIVEIRA (1925, p. 21) . 
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TABELA 3.4.A2 -INDICE COMPARATIVO DE DADOS DE PRODUÇÃO DE BORRACHA NATURAL 
ORIUNDOS DE DISTINTAS FONTES - 1900-1985 

1901 30.290 100 100 100 
1902 28.700 100 100 100 
1903 31 .095 100 100 100 
1904 30.650 100 100 100 
1905 35.000 100 100 100 
1906 36.000 100 100 100 

.1907 38.000 100 100 100 
1908 38.860 100 100 100 
1909 42.000 100 100 100 

100 
1912 42.286 100 103 103 
1913 39.560 100 100 100 
1914 36.700 100 100 100 
1915 37.220 100 100 100 
1916 37.000 100 100 100 
1917 39.370 100 100 100 
1918 30.700 100 100 100 
1919 34.285 100 100 100 

IBGE (1 986) 

1 19.837 100 100 
1922 21 .755 100 100 
1923 22.580 100 100 
1924 23.514 100 100 
1925 27.386 100 100 
1926 26.433 100 100 
1927 30.952 100 100 
1928 24.556 100 100 
1929 22.598 100 100 

1 13.320 100 
1932 6.550 100 
1933 9.790 100 
1934 10.540 100 
1935 13.330 100 
1936 13.675 100 
1937 15.160 100 
1938 14.250 100 
1939 12.323 100 

99 
104 
105 
108 
99 

104 
96 
99 
94 

90 
92 
91 
94 
85 
86 
74 
97 

88 100 
91 100 
80 100 
92 100 
86 100 
88 100 
85 100 
77 100 
88 100 

95 
95 
97 

106 
93 85 
97 89 
98 91 
85 118 84 
96 133 133 112 

100 
100 
100 
98 

100 
100 
100 
100 
100 

100 

100 

OLI
VEIRA 

99 
101 
100 
98 

100 
100 
100 
100 
100 

99 
99 

101 
99 

100 
99 

101 
99 

101 
115 
111 
106 
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TABELA 3.4.A2 - Conclusão 

1942 16.777 100 121 133 112 133 
1943 18.395 100 132 133 117 
1944 21.321 100 134 134 100 
1945 22.902 100 134 134 109 
1946 22.518 100 134 98 
1947 24.632 100 134 100 132 
1948 19.969 100 128 100 127 
1949 21.267 100 127 100 

1951 20.095 100 107 
1952 25.592 100 104 
1953 25.482 100 100 
1954 22.523 100 100 
1955 21 .191 100 103 103 
1956 24.224 100 100 100 
1957 24.462 100 100 100 
1958 21.135 100 100 100 
1959 21.738 100 100 100 

1961 22.736 
1962 21.742 100 100 100 
1963 20.205 100 100 100 
1964 28.323 100 100 100 
1965 29.290 100 100 100 
1966 24.347 100 100 100 
1967 21 .494 100 100 100 
1968 22.958 100 100 100 
1969 23.950 100 100 

1972 25.81 8 100 100 100 
1973 23.402 100 100 100 
1974 18.606 100 100 100 
1975 19.348 100 100 100 
1976 20.298 100 100 100 
1977 22.560 100 100 100 
1978 23.708 100 100 100 
1979 24.959 100 100 100 

1 30.257 
1982 32.795 100 
1983 35.220 100 
1984 36.006 100 
1985 40.371 100 

FONTE: TABELA 3.3.A2 
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TABELA 3.5.A2 - EXPORTAÇÃO DE BORRACHA NATURAL PELO 
BRASIL -1827-1967 

ordem ano ou tonelada ordem ano ou tonelada 
anual exercício (peso bruto) anual exercício {~eso bruto} 

1 1827 31 
2 1828 51 
3 1829 91 
4 1830 156 34 1859/60 2.531 
5 1831 145 35 1860/61 2.480 
6 1832 151 36 1861/62 2.278 
7 1833 158a 37 1862/63 3.063 

8 1833/34 158a 38 1863/64 3.412 

9 1834/35 175 39 1864/65 3.343 
10 1835/36 189 40 1865/66 3.472 
11 1836/37 284 41 1866/67 4.721 
12 1837/38 244 42 1867/68 4.956 
13 1838/39 392 43 1868/69 4.661 

15 1840/41 372 45 1870/71 5.044 
16 1841/42 212 46 1871/72 5.693 
17 1842/43 204 47 1872/73 5.068 
18 1843/44 210 48 1873/74 6.696 
19 1844/45 367 49 1874/75 5.835 
20 1845/46 386 50 1875/76 5.735 
21 1846/47 590 51 1876/77 6.176 
22 1847/48 716 52 1877/78 6.642 
23 1848/49 757 53 1878/79 6.456 

25 1850/51 1.395 55 1880/81 6.723 
26 1851/52 1.572 56 1881/82 6.840 
27 1852/53 1.610 57 1882/83 7.500 
28 1853/54 2.312 58 1883/84 9.1 52 
29 1854/55 2.868 59 1884/85 7.904 
30 1855/56 2.125 60 1885/86 8.185 
31 1856/57 1.644 61 1886/87 15.337 
32 1857/58 1.606 62 1888 17.062 
33 1858/59 1.720 63 1889 15.990 

(a) média do primeiro semestre de 1832 e exercício 1833/34 
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TABELA 3.5.A2 - Continuação 

ordem ano ou quantidade ordem ano ou quantidade 
anual exercício {t} anual exercício {t} 

64 1890 15.355 94 1920 23.586 
65 1891 16.650 95 1921 17.439 
66 1892 18.250 96 1922 19.855 
67 1893 19.050 97 1923 17.995 
68 1894 19.710 98 1924 21 .568 
69 1895 19.310a 99 1925 23.537 

70 1896 24.370 100 1926 23.263 
71 1897 21.621 101 1927 26.162 
72 1898 21 .218 102 1928 18.826 
73 1899 20.790 103 1929 19.861 

75 1901 30.241 105 1931 12.623 
76 1902 28.632 106 1932 6.244 
77 1903 31.717 107 1933 9.453 
78 1904 31.866 108 1934 11.150 
79 1905 35.393 109 1935 12.370 
80 1906 34.960 110 1936 13.247 
81 1907 36.490 111 1937 14.792 
82 1908 38.206 112 1938 12.064 
83 1909 39.027 113 1939 11.805 

85 1911 36.547 115 1941 10.734 
86 1912 42.286 116 1942 12.204 
87 1913 36.232 117 1943 14.575 
88 1914 33.531 118 1944 15.965 
89 1915 35.165 119 1945 16.696 
90 1916 31.495 120 1946 9.821 
91 1917 33.998 121 1947 9.434 
92 1918 22.662 
93 1919 33.252 

1967 

FONTES: de 1827 a 1944 - ESTATlsTICAS HISTÓRICAS DO BRASIL, vol. 1, 2 ed ., P 347. -
IBGE; de 1945 a 1967 - ANUÁRIO ESTATISTlCO MERCADO NACIONAL, 18 (35) janldez 
1984 - SUDHEVEA. 

OBS.: - (a) o dado da fonte utilizada (27.794 t) destoa do conjunto da série; adotou-se, pois, o da 
SÉRIES ESTATlsTICAS RETROSPECTIVAS, t. 1, v.2 ., p. 29 (Primeira parte, Secção primeira) -
IBGE. 
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TABELA 3.6.A2 PRODUÇÃO E CONSUMO DE BORRACHA NATURAL NO BRASIL - 1914-1993 

Ano 
ano rodu -o consumo fonte 

1940 18.264 B 5.765 E 
1941 17.120 B 9.342 E 
1942 22.369 B 10.200 E 
1943 24.527 B 12.290 E 

1914 3 C 1944 28.428 B 11 .331 E 
1915 59 C 1945 30.536 B 9.642 E 
1916 204 D 1946 30.024 B 18.671 E 
1917 155 D 1947 32.643 B 17.830 E 
1918 87 D 1948 26.625 B 19.696 E 
1919 1949 28.356 B 24.087 E 
1920 30.790 A 80 D 1950 24.825 B 31 .. 979 B 
1921 19.837 A 162 C 1951 26.793 B 33.371 B 
1922 21 .755 A 1952 34.123 B 38.112 B 
1923 22.580 A 1953 33.976 B 43.517 B 
1924 23.514 A 1954 30.031 B 51.181 B 
1925 27.386 A 1955 28.255 F 53.171 B 
1926 26.433 A 1956 32.299 F 49.859 B 
1927 30.952 A 393 C 1957 32.616 F 52.149 B 
1928 24.556 A 1958 28.180 F 57 .277 B 
1929 22.598 A 1959 28.964 F 60.223 B 

1930 17.137 A 1.538 C 1.960 31 .28.3 F 59.400 B 
1931 13.320 A 1961 30.315 F 52.457 B 
1932 8.681 A 714 C 1962 28.988 F 54.296 B 
1933 10.605 A 1963 26.940 F 48.117 B 
1934 12.104 A 1964 37.764 F 43.639 B 
1935 16.288 A 1.994 C 1965 39.053 F 35.405 B 
1936 17.580 A 2.234 C 1966 32.463 F 41 .149 B 
1937 18.470 A 2.759 C 1967 28.659 F 42.844 B 
1938 16.810 A 3.975 C 1968 30.611 F 50.875 B 
1939 16.430 A 3.865 E 1969 31 .932 F 46.763 B 

· 1970 33.301 B 48.985 B 1980 37.064 G 108.079 G 
1971 32.308 B 55.681 B 1981 40.343 G 99.153 G 
1972 34.400 B 58.959 B 1982 43.727 G 90.352 G 
1973 31.203 B 68.208 B 1983 46.960 G 93.624 G 
1974 24.808 B 77.260 B 1964 48.008 G 118.237 G 
1975 25.757 G 78.272 G 1985 57.053 G 130.183 G 
1976 27.064 G 88.147 G 1986 43.528 G 140.801 G 
1977 30.080 G 95.139 G 1987 35.517 G 153.837 G 
1978 31.611 G 96.641 G 1988 44.023 G 167.100 G 
1979 33.279 G 100.656 G 1989 40.876 G 165.772 G 

1990 41.101 G 165.479 G 
1991 39.391 G 163.899 G 
1992 40.949 G 164.471 G 
1993 54.217 G 175.623 G 

FONTES: A - IBGE (1990, t. 2, v .3, p. 347) ; B - HOMMA (1989, p. 559) ; C - RAMOS (1947, p. 
101); D - SANTOS (1980, p. 274-75); E - FONSECA (1970, p. 145); F) SUDHEVEA (1967, p. 
94); G - ANUÁRIO ESTATlsco MERCADO DA BORRACHA (1990, v. 7, nº 7, p. 7); 
(1991/1993, v. 8-1 0, p. 14) - IBAMA. 
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TABELA 3.7.A2 - ESTIMATIVA DA PRODUÇÃO DE BORRACHA SILVESTRE NA 
AMAZÓNIA - 1900-1991 

Ano tonelada !eeso bruto) 

1900 24.302 1930 16.280 1960 29.275 

1901 29.373a 1931 12.654 1961 28.383 

1902 27.474a 1932 8.247 1962 27.162 

1903 29.328a 1933 10.075 1963 25.276 

1904 28.791 a 1934 11.499 1964 35.243 

1905 32.073
a 1935 15.157 1965 36.431 

1906 31 .464 1936 16.323 1966 30.361 

1907 32.841 1937 17.126 1967 26.866 

1908 34.385 1938 15.628 1968 28.443 

1909 35.124 1939 15.285 1969 29.261 

1910 34.692 1940 16.959 1970 30.434 
1911 32.892 1941 15.908 1971 29.245 

1912 38.172b 1942 20.645 1972 30.627 

1913 37.615b 1943 22.612 1973 27.659 

1914 34.711 b 1944 26.646 1974 20.790 

1915 33.398b 1945 28.587 1975 20.857 

1916 33.914b 1946 28.116 1976 21.922 

1917 36.587b 1947 30.711 1977 25.192 

1918 30.096b 1948 24.986 1978 26.286 

1919 33.253b 1949 26.580 1979 27.269 

1921 18.845 1951 25.141 1981 32.994 

1922 20.667 1952 31.890 1982 33.419 

1923 21.451 1953 31 .755 1983 36.072 

1924 22.338 1954 28.122 1984 36.365 

1925 26.017 1955 26.486 1985 41 .806 

1926 25.111 1956 30.21 0 1986 28.222 

1927 29.404 1957 30.503 1987 19.217 

1928 23.328 1958 26.418 1988 24.261 

1929 21 .468 1959 27.158 1989 22.535 

.1990 18.917 

1991 16.915 

OBS.: - (a) SÉRIES ESTATfsTICAS RETROSPECTIVAS: tomo 1, v .2,p. 29 
(Plimeira parte, Secção plimeira)- IBGE; - (b) SOARES (1926, p. 50). - demais 
anos: estimativas, confonne desclito no Anexo I, itens 3.2 e 3.3 



TABELA 3.8.A2 - VALOR MÉDIO DA BORRACHA NATURAL 
EXPORTADA PELO BRASIL - 1827-1939 

Libra-{)uroltonelada 

1827 32,3 

1828 58,9 

1829 65,9 

1832 1862 1892 165,0 1922 

1833 79,3 1863 117,3 1893 178,6 1923 

1834 69,8 1864 122,9 1894 180,3 1924 

1835 85,8 1865 120,9 1895 181,9 1925 

1836 89,9 1866 188,9 1896 154,9 1926 

1837 63,4 1867 125,0 1897 194,5 1927 

1838 61,5 1868 143,5 1898 250,9 1928 

1839 76,6 1869 119,1 1899 294,7 1929 

1641 69,9 1871 183,6 1901 285,3 1931 

1642 51 ,9 1872 184,5 1902 254,8 1932 

1843 44,2 1873 207,0 1903 306,9 1933 

1844 38,1 1874 171,6 1904 352,1 1934 

1845 43,6 1875 188,9 1905 407,3 1935 

1846 57,0 1876 200,0 1906 402,1 1936 

1847 49,2 1877 188,0 1907 375,2 1937 

1848 36,4 1878 180,9 1908 308,5 1938 

1849 35,7 1879 167,5 1909 484,9 1939 

66,8 1882 160,1 1912 308,6 

1853 100,0 1883 166,8 1913 286,4 

1854 183,4 1884 92,8 1914 210,6 

1855 116,7 1885 115,9 1915 200,2 

1856 123,3 1886 108,3 1916 238,0 

1857 111,4 1887 144,6 1917 220,1 

1858 85,9 1888 235,9 1918 176,4 

1859 116,9 1889 174,4 1919 171,0 

FONTE: SÉRIES ESTATíSTICAS RETROPESCTIVAS - v. 1., p.87-88 -IBGE (1986) 

NOTA: (a) média do primeiro semestre de 1833 e exercício 1833/34; 
(b) médía do exercício de 1886/87 e segundo semestre de 1887 
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64,6 

93,8 

82,4 

214,9 

144,4 

107,0 

76,9 

75,6 

29,7 

24,9 

27,8 

30,7 

23,6 

41,0 

42,6 

27,3 

31 ,8 
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TABELA 3.9.A2 - EXPORTAÇÃO E CONSUMO MUNDIAL DE BORRACHA NATURAL-1900-1940 

em 1.000 toneladas 
ANO FONTE EXPORT. CONSUMO 

Sud. frica TOTAL TOTAL 
1900 15,7 44,8 53,4 
1901 14,0 45,9 53,4 
1902 12,6 42,8 50,8 
1903 16,7 50,2 58,4 
1904 19,0 53,9 66,0 
1905 18,9 57,0 71,1 
1906 20,8 63,7 76,2 
1907 19,2 75,0 78,7 
1908 15,3 70,7 76,2 
1909 1 79,5 88,9 

1 
1912 32,8 0,03 50,7 12,4 19,2 82,3 33,8 116,1 117,7 
1913 54,5 0,02 44,8 6,5 16,3 67,6 54,5 122,0 130,0 
1914 75,7 0,05 40,7 0,8 7,4 49,0 75,8 124,8 122,4 
1915 118,1 0,12 44,3 2,7 8,2 55,3 118,2 173,4 161,3 
1916 164,2 0,14 40,3 2,3 10,6 53,2 164,3 217,5 188,5 
1917 224,6 0,22 44,8 2,2 10,6 57,6 224,8 282,4 248,4 
1918 183,6 0,24 29,9 2,9 7,2 40,0 183,8 223,8 219,8 
1919 36 1 7 71 51 1 

1921 281,5 0,29 20,7 0,1 3, 
1922 385,3 0,09 20,8 0,4 3,0 24,3 385,4 409,7 410,0 
1923 385,5 0,13 18,9 1,3 5,7 25,9 385,6 411,5 452,6 
1924 397,6 0,46 24,8 1,4 5,5 31,7 398,1 429,8 471 ,7 
1925 495,1 0,73 29,3 4,1 7,9 41,0 496,0 537,1 562,1 
1926 591,2 1,02 26,9 4,8 10,0 41,5 592,4 633,9 551 ,6 
1927 572,6 1,33 31,9 5,2 8,8 45,7 574,1 619,9 604,2 
1928 632,0 1,35 22,4 3,1 7,5 32,9 633,6 666,5 695,0 
1929 8517 91 1 81 7 

1931 797,0 12,5 0,0 3,6 16,0 798,0 813,9 690,8 
1932 711 ,7 0,83 6,6 0,0 2,0 8,6 712,5 721 ,2 699,6 
1933 851,5 1,26 10,1 0,0 2,3 12,4 852,7 865,1 834,0 
1934 1.034,1 1,50 9,6 0,4 3,5 13,3 1.035,7 1.049,0 933,8 
1935 822,4 1,54 12,8 0,5 6,3 18,8 824,7 843,5 951,3 
1936 851 ,9 1,64 16,8 1,3 8,5 25,0 855,2 880,2 1.055,0 
1937 1.149,8 1,80 17,9 3,7 11 ,7 30,9 1.154,0 1.184,9 1.112,6 
1938 851 ,8 1,95 16,6 2,9 12,2 28,8 856,7 885,4 948,8 
1939 967,9 2,1 4 17,5 3,0 14,9 30,0 975,6 1.005,5 1.114,3 
1940 1.371 ,8 2,74 21,6 4,8 16,4 35,5 1.381,9 1.417,3 1.117,6 

FONTES: KNORR (1945, p. 247-49) ; FONSECA (1950, p. 64) - consumo de 1900 a 1910; 
BOUVOIR (1947, p.196) - consumo de 1911-1922 



TABELA 3.10.A2 - PREÇOS DE BORRACHA 
NATURAL, EM ANOS SELE-
C IONADOS- 1900-1985 

A N O L O N D R E S N. I O R Q U E BRASIL 
m (U$/t) (Cr$/kg) 

1900 275,5 1.276,9 1.430,5 
1905 330,7 1.667,5 1.438,4 
1910 964,5 2.267,2 2 .169,0 
1915 275,6 1.095,0 485,4 
1920 204,4 943,4 121,0 
1925 322,1 1.597,5 345,8 
1930 54,5 225,8 126,4 
1935 55,1 271,6 172,5 
1940 110,8 438,7 501,4 
1945 166,3 496,0 216,2 
1950 305,7 906,1 257,3 
1955 308,3 862,9 177,1 
1960 295,3 841,2 242,5 
1965 197,0 566,4 267,6 
1970 187,0 462,5 160,3 
1975 287,5 658,9 154,3 
1980 663,0 1.625,4 200,9 
1985 642,0 924,1 140,9 

F O N T E : H O M M A (1989, p. 558-61) 

NOTA: Preços - correntes em £ e em U$; preços reais em Cr$. 
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TABELA 3 11 A2-ÁREA CONTRATADA PARA PLANTIO E PLANTADA COM SERINGUEIRAS ATRAVÉS 
DO PROGRAMA DE INCENTIVO À PRODUÇÃO DE BORRACHA VEGETAL (PROBOR) 

Programa: PROBORI PROBOR II PROBOR III PROBOR (I+II+III) PROBOR + 
EXTRA-PROBOR Meta (ha): 18.000 120.000 250.000 

PROBOR + 
EXTRA-PROBOR 

Projetos : 472 3.668 2.218 Total 
contrada 

Total 
plantada 

Total 
existente saldo Area (ha): Contratada Plantada Contratada Plantada Contratada Plantada 

Total 
contrada 

Total 
plantada 

Total 
existente saldo 

AC 7.970 3.554 13.134 10.865 2.723 1.976 23.827 16.395 8.996 (7.399) 
AP 570 420 253 145 105 102 928 667 291 (376) 
AM 7.874 5.685 32.660 23.878 6.150 3.467 46.684 33.030 8.455 (24.575) 
BA 5.431 3.791 6.051 2.484 2.384 1.674 13.866 7.949 23.200 15.251 
ES 5.580 3.683 3.646 2.286 9.226 5.969 8.709 2.740 
GO 1.845 1.845 
MA 8.340 874 1.517 733 9.857 1.607 1.570 (37) 
MG 643 443 643 443 4.073 3.630 
MS 150 36 150 36 1.950 1.914 
MT 4.680 3.262 30.526 13.792 10.176 7.368 45.382 24.422 58.697 34.275 
PA 2.519 2.310 17.623 8.735 7.223 4.907 27.365 15.952 17.687 1.735 
PR 5.500 5.500 
PE 1.945 1.363 1.945 1.363 1.594 231 
RJ 380 104 380 104 222 118 
RO 1.041 1.001 12.728 19.607 3.375 3.074 17.144 23.682 17.495 (6.187) 
RR 177 27 257 80 434 107 25 (82) 
SP 1.070 985 1.070 985 33.054 32.069 
TO 40 40 405 320 445 360 552 192 

30.085 20.023 127.112 84.130 42.149 28.918 199.346 133.071 193.915 60.844 

FONTE: IBAMA (1993, p. 47) 
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TABELA 4.1. A2 - ORÇAMENTOS DOS PLANOS DA SPVEA 

Programa de Primeiro 
Emergência Plano Quinquenal 

SETOR Cr$ milhões % Cr$ millhões % 
Despesas Administrativas 40 12,1 
Agricultura e pecuária 65,8 19,9 
Transp., comun. e energia 85,8 26,0 662,9 37,1 
Desenvolvimento cultural 20 6,1 1.100,8 6,4 
Recursos naturais 33,5 10,2 661,9 3,9 
Saúde 84,9 25,7 2.961,5 17,2 
Crédito e participações 4.290,6 25,0 
Produção Agrícola 1792 10,4 
TOTAL 330 100,0 17.169,7 100,0 

FONTE: SPVEA (1960, p. 84) 

TABELA 4.2.A2-PARTICIPAÇÃO RELATIVA DOS SETORES 
NOS ORÇAMENTOS DOS PLANOS DA 
SUDAM 

TPO IPDir PDAm II PDAm 
SUDAM 1967/71 1968/70 1972/74 1975/79 
Extrativismo-veeetal 0.1 0.1 0.0 0.5 
Agricult. e pecuária 16,4 24,3 1,9 11,7 
Mineração 15,4 
Indústria 12,6 13,4 0,0 13,0 
Abastecimento 1,4 1,5 
Serviços 4,9 6,1 
Governo 1,3 0,1 1,3 
Transportes 40,5 25,8 50,8 19,1 
Energia 4,5 12,8 11,8 15,8 
Comunicações 1,9 1,0 1,7 2,7 
Recursos Naturais 2,9 1,1 4,2 2,8 
Habitação 3,6 6,3 2,1 
Saúde, Saneamento 5,8 5,6 2,8 3,4 
Educação 2,7 1,0 5,1 2,0 
Colonização 1,4 0,3 17,5 1,8 
Outros 2,5 3,1 8.6 
TOTAL 100.0 100.3 100.5 100.2 

FONTE: MAHAR (1978), SUDAM (1971), SUDAM (1976) 
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TABELA 4.3.A2-ORÇAMENTO DO PROGRAMA POLONOROESTE 

FASE I 
COMPONENTE U$$ milhões % do total 
Transporte 570.6 52,9 
Assentamento 261.5 24,2 
Questão fundiária 8.6 0,8 
Desenvolvimento rural 160.8 14,9 
Componente ambiental 15.9 1,4 
Saúde (RO) 24.7 2,3 
Proteção comun.indígenas 26.6 2,5 
Administração 10.1 1,0 
TOTAL 1.078.8 100,0 

FASEH 
COMPONENTE U$$ milhões % do total 
Desenvolvimento rural 105.1 100,0 
(diversos) 
Recursos naturais 0 0,0 
TOTAL 105.1 100,0 

FASE m 
COMPONENTE U$$ milhões % do total 
Novos assentamentos 
(diversos) 126.7 6,4 
Desenv. florestal +serrarias, 
Infra-estrutura de produção, 
Desenvolvimento social 8.7 93,6 
TOTAL 135.4 100,0 

FONTE: MARGULIS (1991, p.29) 
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TABELA 4.4.A2-ÁREA DESFLORESTADA ATÉ 1989 NA AMAZÔNIA LEGAL, NA REGIÃO NORTE E 
RESPECTIVAS UNIDADES DA FEDERAÇÃO 

Unidade da Federação/ Area da U.F Area (ha) % 
Região (hectare) até 1975 até 1978 até 1988 até 1989" U.F. 
Acre 15.369.750 116.550 246.450 550.964 590.157 3,58 
Amapá 14.235.850 15.250 17.050 84.225 89.923 0,59 
Amazonas 156.795.370 77.950 178.550 1.283.658 1.355.783 0,82 
Pará 124.683.310 865.400 2.244.525 8.874.145 9.344.201 7,12 
Rondônia 23.837.870 121.650 418.450 3.004.640 3.239.205 12,60 
Roraima 22.501.700 5.500 14.350 218.740 230.441 0,97 
Sub-total Região Norte 357.423.850 1.202.300 3.119.425 14.016.372 14.849.710 3,92 
Tocantins-Goiás (AML) 26.991.050 350.725 1.028.850 2.027.912 2.173.664 7,51 
Maranhão (AML) 26.023.270 294.075 734.400 2.377.107 2.525.440 9,13 
Mato Grosso (AML) 80.240.270 922.763 2.582.130 6.721.564 7.098.693 8,38 
TOTAL (AML) 490.678.440 2.769.863 7.464.810 25.142.955 26.647.507 5,12 

FONTES: IBDF (1993, p. 16); CUNHA (1989, p. 205-236); REIS e MARGULIS (1991, p. 13) 
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TABELA 4.5.A2 - UNIDADES DE CONSERVAÇÃO DA AMAZÔNIA LEGAL - ÁREAS DECRETADAS ATÉ 1994 

Categoria RO AC AM RR PA AP TO SUB-TOTAL TOTAL MA MT TOTAL 

USO INDIRETO 

Cat. 1 

Estação Ecológico 

Reserva Biológica 

104.000 

868.150 

77.500 922.668 

848.000 

468.472 

488.000 

279.370 

357.000 

37.000 1.889.010 

2.561.150 341.650 243.025 

Reserva Ecológica .553.296 553.296 

total cat. 1 972.150 77.500 2.323.964 468.472 488.000 636.370 37.000 5.003.456 5.003.456 341.650 243.025 5.588.131 

Cat. II 

Parque Nacional 764.801 605.000 4.472.000 116.000 994.000 619.000 562.312 8.133.113 168.000 

total cat. II 764.801 605.000 4.472.000 116.000 994.000 619.000 562.312 8.133.113 8.133.113 168 .(XX) 8.301.113 

cat. Ill 34.150 

Tot. cat. Ill 34.150 34.150 

Cat. IV 

Â. de rei. inter, ecol. 18.288 18.288 

Área sab prot. esp. 272.000 272.000 

R.. Port. Pair. Natural 110 2.000 2.110 8 

total cat. IV 290.288 110 2.000 292.398 292.398 8 292.406 

USO DIRETO 

Cat. V 

Área prot. ambiental 21.600 21.600 61.000 

total cat. V 21.600 21.600 21.600 61.000 82.600 

Cat. VIII 

Floresta Nacional 495.000 173.475 7.363.223 2.664.685 1.419.600 412.000 12.527.983 

Reserva Extrativista 204.583 1.476.756 481.650 98.280 2.261.269 27.042 

total cat. VIII 699.583 1.650.231 7.363.223 2.664.685 1.419.600 893.650 98.280 14.789.252 14.789.252 27.042 14.816.294 

TOTAL 2.436.534 2.332.731 14.449.475 3.249.267 2.925.200 2.149.020 697.592 28.239.819 28.239.819 429.700 445.175 29.114.694 

FONTE: BRUCK ( 1 9 9 3 ) 



TABELA 5.1.A2-RAZÕES QUANTIDADE EXPORTATADA E VALOR MÉ DIO DE 
BORPACHAlCACAU, E PRODUTO DAS RAZOES - 1827-1900 
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ANO RAZAO PRODUTO ANO RAZAO PRODUTO 
valor das razões valor das razões 

1865/66 3,93 6,46 
1827 0,02 2,29 0,04 1866/67 2,52 5,09 
1828 0,08 6,64 0,53 1667/68 3,64 5,74 
1829 0,08 13,18 1,03 1668/69 2,05 3,36 6,91 

~~~ii%~ ,",z"'- 'M""$jlilT_M~'r;;,''ü~''~'~' . _'" .. ~ - "'-"lii:'Il,",,"!i'ó - - -"'''''. '" 
àll1if;W ... ,,~~?...i~~ ··-· !'.t~&i"ollÍ\>illt~'y;p,g- ~l!ª9-.íi}~·'~ . i~1lÍiiiit'tl . . '" ~~. W iB 

1831 0,18 8,28 1,50 1870171 1,52 5,74 8,75 
1832 0,14 7,37 1,00 1871172 1,39 5,38 7,46 

18331 0,09 4,41 0,40 1872173 1,58 5,70 9,03 
1833/34 0,19 6,35 1,22 1873174 1,96 5,35 10,49 
1834/35 0,22 5,36 1,20 1874175 1,48 3,94 5,81 
1835/36 0,15 4,99 0,76 1875176 1,50 3,32 4,98 
1836/37 0,25 2,96 0,74 1876177 1,43 3,02 4,33 
1837/38 0,09 3,04 0,29 1877178 1,93 2,94 5,69 
1838/39 0,14 3,61 0,51 1878179 1,72 2,84 4,89 
~ .... .",,'m; 'r"",~"Z,l:'" ''j"i>~''''''~-~' -'~ ..,~ ,..."""""'=.~""").--~~. ,''''''''''~'i!:n<i' ~t~11!ti!&;=·;f_+~;L~i'Jf·>i!:v--~ _~-;#}Jr.;,f=O 4~+'·· E$I.r..~ . . v.r~-~-:;;-·~1.1~*~.i1~~~~~~ 

1840/41 0,14 4,11 0,56 1880/81 1,24 3,29 4,09 
1841/42 0,09 2,35 0,20 1881/82 1,08 3,13 3,38 
1842/43 0,10 2,08 0,21 1882/83 1,46 2,88 4,21 
1843/44 0,08 2,24 0,18 1883/84 1,76 1,81 3,18 
1844/45 0,20 2,29 0,47 1884/85 2,16 1,84 3,98 
1845/46 0,14 2,92 0,41 1885/86 4,26 1,91 8,12 
1846/47 0,21 2,44 0,51 1886/872 3,43 3,13 10,73 

0,33 1,56 0,51 1.888 2,26 5,90 
1.889 

1850/51 0,42 4,93 2,08 1.891 2,64 4,46 11,32 
1851/52 0,43 4,25 1,82 1.892 4,15 3,86 16,02 
1852/53 0,55 6,02 3,34 1.893 3,81 3,82 14,56 
1853/54 0,58 9,12 5,28 1.894 5,49 4,46 24,50 
1854/55 1,64 5,26 8,09 1.895 5,32 5,96 31,72 
1855/56 1,02 4,18 4,28 1.896 7,28 5,27 38,35 
1856/57 0,54 2,33 1,26 1.897 5,74 5,65 32,47 
1857/58 0,52 1,68 0,87 1.898 7,97 5,11 40,71 
1858/59 0,48 3,42 1,65 1.899 3,69 6,39 23,59 

l!'<e:nii!llli!i~ ~ ".,.. ... -,,~""'c-;li1'~.== .", • """P\'il\"'- -" "'''' .... '''.,-; . ., ~ -.~'- .-' ="'l'!lI ,";;:i' ~!&~~~ 1:1O, ... i!~~ti,.~j ·~'t.:p!tZ,,,-U..}~ ,.-0,; .:;~~~ili.\>'.'" '-~!'w:.. ~&1ki·i" .. ~;. l'.Jl 
1860/61 0,88 2,76 2,43 
1861/62 0,94 2,52 2,38 
1862/63 0,98 3,02 2,95 
1663/64 1,22 3,30 4,04 
1864/65 1,29 2,94 3,80 

FONTES: tabelas 2.1.A2, 2.3.A2 , 3.5.A2 e 3.8.A2. 
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TABELA 5.2.A2-PRODUÇÃO DE CASTANHA PELA AMAZÔNIA - 1911-1989 

Ano t Fonte Ano t Fonte Ano t Fonte 
1911 8.600 A 1941 22.708 A 1971 45.081 C 
1912 17.500 A 1942 21 .211 A 1972 65.000 C 
1913 4.600 A 1943 5.173 A 1973 52.095 C 
1914 16.900 A 1944 3.555 A 1974 33.776 C 
1915 8.100 A 1945 7.128 A 1975 51.720 C 
1916 11 .200 A 1946 23.989 A 1976 61.044 A 
1917 18.000 A 1947 28.082 A 1977 53.958 A 
1918 8.100 A 1948 19.566 A 1978 40.449 A 
1919 22.800 A 1949 31.452 A 1979 43.242 A 

1921 24.288 B 1951 33.635 A 1981 36.702 D 
1922 33.872 B 1952 17.601 A 1982 36.849 D 
1923 23.036 B 1953 30.612 A 1983 50.860 D 
1924 35.247 B 1954 31 .878 A 1984 40.710 D 
1925 16.327 B 1955 35.593 C 1985 45.020 D 
1926 33.502 B 1956 41 .524 C 1986 36.136 D 
1927 16.388 B 1957 37.150 C 1987 36.241 D 
1928 21 .312 B 1958 38.888 C 1988 29.391 D 
1929 34.573 B 1959 21 .691 C 1989 25.672 D 

1931 36.979 B 1961 51 .713 C 
1932 34.138 . B 1962 45.442 C 
1933 39.400 B 1963 40.431 C 
1934 38.434 B 1964 44.223 C 
1935 51.098 B 1965 40.798 C 
1936 37.116 B 1966 55.470 C 
1937 23.134 B 1967 34.164 C 
1938 34.501 B 1968 50.977 C 
1939 35.708 B 1969 40.004 C 
1940 40.527 A 1970 50.000 C 

FONTES: (A) HOMMA (1989, p. 589-91); (B) SÉRIES ESTATíSTICAS RETROSPECTIVAS - IBGE 
(1986); BRASIL (1976, p. 17 e 45); ANUÁRIO ESTATíSTICO DO BRASIL: 1982,1984, 1986, 1989 e 
1991. 



TABELA 5.3.A2 - PRODUÇÃO DE GUARANÁ E DE ESSÊNCIA 
DE PAU-ROSA PELA AMAZÔNIA - 1937-1974 

Ano 
1937 
1938 
1939 

Guaraná 
(t) 
128 
155 
211 

Pau-rosa 
( t \ 
160 
109 
167 

Guaraná Pau-rosa 
Ano ( t \ ( t ) 

> -·-'õ "...,.a<-"'"'!"Cl--"""",'~;m~~-··u, .' ~"",,1' 9.~'~,' -;",'"' , C_'_,' '1& .. 1'.;:.· ... r~-~-§ , '''-'e,;ry;",'' ,7,9 '" ~ "-" Q,,,,~·~·"~' 1 6Q>'''''''''''' ."',,, 2 ";, - ~J.?~,h:_~~~ .. ~ .'. ~~~~ ..... ~, "' ~ -",,:,'" ... ~'L~ 1 >,,~$..~.&-A\§}~. :wo1 

1941 111 324 1961 185 221 
1942 95 268 1962 310 157 
1943 140 170 1963 154 134 
1944 121 335 1964 86 205 
1945 135 167 1965 200 283 
1946 134 481 1966 77 256 
1947 130 193 1967 83 346 
1948 25 103 1968 180 377 
1949 159 305 1969 170 328 

1951 226 356 1971 204 155 
1952 232 265 1972 222 
1953 249 478 1973 180 
1954 276 454 1974 500 
1955 283 599 
1956 491 342 
1957 282 293 
1958 202 272 
1959 135 433 

FONTE: HOMMA (1989, p. 270 e 302) 
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TABELA 5.4.A2-PREÇOS DE CASTANHA E DE BORRACHA· 1911-1985 

Castanha Borracha Castanha Borracha 
Ano Cr$I1 Cr$/K Ano Cr$I1 Cr$/K 

1911 87.602,84 1104,96 1951 49.622,90 258,48 
1912 55.749,44 852,03 1952 47.861,91 231,13 
1913 70.541 ,24 707 ,24 1953 49.276,68 201 ,35 
1914 52.875,47 546,19 1954 52.651 ,88 206,13 
1915 43.508,96 485,40 1955 52.145,83 177,05 
1916 67.079,75 593,40 1956 57.553,33 212,59 
1917 51 .066,85 366,51 1957 46.507,54 232,72 
1918 33.812,24 194,72 1958 46.910,50 267,68 
1919 44.188,79 178,11 1959 52.625,75 271 ,95 

~-'f9--''''''~ '- {'!Ri " ~'~'1>"'~~ - -N"""~ ="-'fgj~' ~-= ·-] -rai!t ...... """~·~'~~· ... ,., .~1., -.",\·~1~, ..... ('( " ' 1ri:J':'i'(Ü~..., ........ ~· 1-"1 , :rjil~.;.{:'.~t.~-{;' ... t,,:. - ... tic.~:..:.·,7l9, 1. - . ~.il!::á-.; ..• ~, ... '\t3:.:... 1;),-1' 
..,..;_~ ....... ~~ . .. ~ .. :\ ............ ~:.;.o.-.~ .... I; . __ ~~~";"'~"'''''''' "-__ :u,~ .-~ ~,=...,,;r~ ~--= _ "" 

1921 85,749,30 129,58 1961 56.991,92 230,04 
1922 83.225,52 153,95 1962 53.446,73 278,42 
1923 52.129,51 254,50 1963 32.189,54 392,95 
1924 80.718,07 168,22 1964 25.896,84 321,80 
1925 105.373,26 345,81 1965 36.507,20 267,58 
1926 45.102,58 322,09 1966 29.673,28 171,04 
1927 86,473,32 202,20 1967 42.466,02 142,88 
1928 84.599,74 143,81 1968 32.611,85 160,87 
1929 50.225,41 133,92 1969 33.955,19 159,98 
~'íB;i'(l§f~'f11~.1'5130.ltw~1r~-;(~§;14.!~t.!!ff§1~"? 8-~~, '. ~ !l..~ 

1931 79.002,26 118,24 1971 42.257,30 150,56 
1932 58.347,87 102,09 1972 39.301,13 147,44 
1933 60.762,26 140,37 1973 39.259,51 143,89 
1934 64.420,60 187,04 1974 38.385,51 140,93 
1935 83.188,64 172,47 1975 39.334,08 154,33 
1936 92.873,68 250,88 1976 39.962,17 165,48 
1937 151 .524,79 215,19 1977 54.993,90 170,09 
1938 71 .152,97 142,48 1978 52.196,26 178,78 
1939 56.430,86 145,97 1979 49.858,08 188,12 
n;,-"=-"",~ " ..... y,·_·=-....... f ~~~~ -"'r~·,.....,.='-""""'f>n .. ···~~ '-" :n;-- -''''~~'>í\R'n 

~~LJ!:.t~;;~U~'lU-:.~t9-1gAgi1~~~~..;~~~!olJ ~,4,t:..~~~~!:-t~~@k&!j~~Q.J.i,12 -:t:1..-&.â~~: 
1941 46.427,51 243,36 1981 32.794,15 195,64 
1942 63.120,73 316,90 1982 41.085,02 188,09 
1943 54.327,29 288,10 1983 37.083,39 156,24 
1944 16.549,42 248,87 1984 31.393,89 153,44 
1945 18.403,75 216,21 1985 27.077,25 140,86 
1946 84.464,24 200,26 
1947 55.108,80 255,51 
1948 43.013,68 238,78 
1949 34.653,97 222,96 
1950 49.471,38 257,34 

FONTE: HOMMA (1989, p. 555-557) 

NOTA: cruzeiros de 1985 
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TABELA 5.5.A2 - RAZÓES DE PRODUÇÃO E PREÇOS DE CASTANHN 
BORRACHA, E PRODUTO DAS RAZÓES - 1911-1985 

Ano Razão Razão Produto Ano Razão Razão Produto 
de de das de de das 

Produção Precos razões Produção Precos razões 
1911 0,26 0,08 0,02 1951 1,34 0,19 0,26 
1912 0,46 0,07 0,03 1952 0,55 0,21 0,11 
1913 0 ,12 0,10 0,01 1953 0,96 0,24 0,24 
1914 0,49 0,10 0,05 1954 1,13 0,26 0,29 
1915 0,24 0,09 0,02 1955 1,34 0,29 0,40 
1916 0 ,33 0,11 0,04 1956 1,37 0,27 0,37 
1917 0,49 0,14 0,07 1957 1,22 0,20 0,24 
1918 0,27 0,17 0,05 1958 1,47 0,18 0,26 

O, 019 015 

1921 1,29 0 ,66 1961 1,82 , 
1922 1,64 0,54 1962 1,67 0,1 9 0,32 
1923 1,07 0 ,20 1963 1,60 0,08 0,13 
1924 1,58 0,48 1964 1,25 0,08 0,10 
1925 0,63 0,30 1965 1,12 0,14 0,15 
1926 1,33 0,14 1966 1,83 0,17 0,32 
1927 0,56 0,43 1967 1,27 0,30 0,38 
1928 0,91 0,59 1968 1,79 0,20 0,36 
1929 1 38 1969 O, O, 

1,54 0,28 0,43 
1932 4,14 0,57 2,37 1972 2,12 0,27 0,57 
1933 3,91 0,43 1,69 1973 1,88 0,27 0,51 
1934 3,34 0,34 1,15 1974 1,62 0,27 0,44 
1935 3,37 0,48 1,63 1975 2,48 0,25 0,63 
1936 2,27 0,37 0,84 1976 2,78 0,24 0,67 
1937 1,35 0,70 0,95 1977 2,14 0,32 0,69 
1938 2,21 0,50 1,10 1978 1,54 0,29 0,45 
1939 2,34 0,39 0,90 1979 1,59 0,27 0,42 

:>;?';:f9~::"'''~2:39''"''''''' "" :0 Õ7:"'~'~- b 17 '. - "f-"1""", -- "'~;D" ..... -- )'> .... ". ."... "";:<1' .,"" (j 26 
.~ ~ vJ ... ,,~_. __ ._ • ~ .... ~ .r.lo;; ~._>-'" ~~':.::: . 19~·, "'~;,. . ,37, .. ': "" J M 9 . ~ .... L · 

1941 1,43 0,19 0,27 1981 1,11 0,17 0,19 
1942 1,03 0,20 0 ,20 1982 1,10 0,22 0,24 
1943 0,23 0,1 9 0,04 1983 1,41 0,24 0,33 
1944 0 ,1 3 0 ,07 0 ,01 1984 1,12 0,20 0,23 
1945 0,25 0,09 0,02 1985 1,08 0,19 0,21 
1946 0,85 0,42 0,36 
1947 0,91 0,22 0,20 
1948 0,78 0, 18 0,14 
1949 1,18 0,1 6 0,18 
1950 0,97 0,19 0,19 

FONTE: Dados da tabela 3.6.A2, 5.2.A2 e 5.4.A2 
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T A B E L A 5 . 6 . A 2 - P A R T I C I P A Ç Ã O D O S O I T O P R I N C I P A I S P R O D U T O S N A S 
E X P O R T A Ç Õ E S B R A S I L E I R A S - 1 8 2 1 - 1 9 3 9 

Porcentagem do valor exportado ( média do decênio) 
Decênio Borracha Cacau Café Açúcar Erva-

mate 
Fumo Algodão 

(plumas) 
Couros 
e peles 

Total oito 
produtos 

1821-30 0,1 0,5 18,4 30,1 2,5 20,6 13,6 85,8 
1831-40 0,3 0,6 43,8 24,0 0,5 1,9 10,8 7,9 89,8 
1841-50 0,4 1.0 41,4 26,7 0,9 1,8 7,5 8,5 88,2 
1851-60 2,3 1,0 48,8 21,2 1,6 2,6 6 ,2 7,2 90,9 
1861-70 3,1 0,9 45,5 12,3 1,2 3,0 18,3 6,0 90,3 
1871-80 5,5 1,2 56,6 11,8 1,5 3,4 9,5 5,6 95,1 
1881-90 8 ,0 1,6 61,5 9,9 1,2 2,7 4,2 3,2 92,3 
1891-900 15,0 1,5 64,5 6,0 1,3 2,2 2,7 2,4 95,6 
1901-10 28,2 2,8 51,3 1,2 2,9 2 ,4 2,1 4,3 95,2 
1911-20 12,1 3,6 53,0 3,0 3,0 2 ,6 2 ,0 6,2 85,5 
1921-30 2 ,6 3,2 69,6 1,4 2,7 2,1 2,4 4,6 88,6 
1931-39 1,0 4,1 52,4 0,4 1,7 1,6 13,9 4,4 79,5 
MEDIA 6 ,6 1,8 50,6 12,3 1,5 2,4 8,4 6,2 89,7 

FONTE: SÉRIES ESTATÍSTICAS RETROSPECTIVAS - IBGE (1986, v.2, t.1, p. 85) 
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TABELA 5.7.A2- PRODUÇÃO EXTRATIVA VEGETAL DA AMAZÔNIA, POR GRUPO E PRINCIPAIS PRODUTOS EXTRATIVOS -
1980- 1989 (em toneladas) 

1980 1981 1982 1983 1984 1985 1986 1987 1988 1989 
BORRACHAS 
Caucho 833 989 914 943 855 124 200 92 39 42 
Hévea (coag.) 21.250 23.720 26.191 27.692 28.899 40.895 27.019 24.928 23.935 22.990 
Hévea (líq.) 2.571 1.168 1.005 1.073 1.227 1.581 1.520 1.513 2.409 1.784 
Mangabeira 31 20 51 

24.654 25.877 28.110 29.708 31.012 42.600 28.739 26.553 26.383 24.867 
GOMAS (n.e.) 
Balata 275 272 216 49 50 24 22 19 21 21 
Maçaranduba 406 378 426 451 418 364 376 298 192 127 
Sorva 3.220 3.293 5.461 4.981 4.786 2.455 3.002 1.524 1.059 1.106 

3.901 3.943 6.103 5.481 5.254 2.843 3.400 1.841 1.272 1.254 
CERAS 
Licuri 19 

19 
FIBRAS 
Buriti 595 496 1.254 1.188 1.162 1.169 1.138 1.135 953 972 
Cipó-imbé 6 6 7 7 1 
Guaxima 18 10 
Malva 10 65 79 64 14 
Piaçava 870 711 66 713 448 414 341 588 980 1.457 

1.493 1.288 1.405 1.972 1.631 1.584 1.479 1.723 1.933 2.429 
OLEAGINOSOS 
Andiroba (am.) 305 342 334 310 352 363 
Babaçu (am.) 227.020 219.717 204.721 193.501 190.845 206.257 174.055 183.008 182.645 177.419 
Copaíba (óleo) 19 36 68 43 84 36 43 99 54 49 
Cumaru (am.) 70 89 48 275 312 434 457 333 15 9 
Licuri (coquilho) 969 3.299 4.179 12.010 4.250 6.599 4.642 3.828 4.957 3.779 
Ucuúba (am.) 118 200 165 142 10 12 

228.501 223.683 209.515 206.281 195.853 213.701 179.197 187.268 187.671 181.256 
TANANTES 
Barbatimão (casca) 20 10 11 12 12 14 12 13 109 63 
Mangue (casca) 80 82 47 36 26 25 

100 92 58 48 38 39 12 13 109 63 
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TABELA 5.7.A2 - Conclusão 

1980 1981 1982 1983 1984 1985 1986 1987 1988 1989 
ALIMENTÍCIOS 
Açaí (fruto) 59.591 61.896 84.686 88.300 92.983 126.531 137.595 145.881 117.119 114.304 
Castanha de caju 606 196 180 223 187 249 293 291 214 1.126 
Castanha-do-Pará 40.456 36.702 36.849 50.860 40.710 45.020 36.136 36.241 29.391 25.672 
Mangaba (fruto) 15 13 7 6 1 1 1 1 1 1 
Palmito 110.160 82.642 95.602 95.426 94.623 126.082 115.226 130.942 189.294 195.306 

210.828 181.449 217.324 234.815 228.504 297.883 289.251 313.356 336.019 336.409 
AROMÁTICOS, 
MEDICINAIS, 
TÓXICOS E 
CORANTES 
Ipecacuanha (raiz) 6 10 21 36 23 12 3 1 1 1 
Jatobá (resina) 40 42 37 23 27 22 
Timbó (raiz) 38 46 68 29 26 25 
Urucu (semente) 18 22 35 48 64 66 60 5 

102 120 161 136 140 125 63 6 1 1 
TOTAL 469.579 436.452 462.676 478.441 462.432 558.775 502.141 530.760 553.388 546.228 

FONTES: ANUÁRIO ESTATÍSTICO DO BRASIL - IBGE, anos de 1982, 1984, 1987, 1988, 1989, 1991 e 1992. 



TABELA 5.8.A2-PARTICIPAÇÃO DO EXTRATIVISMO 
VEGETAL, DA LAVOURA E DA PECUÁRIA NO 
VALOR BRUTO DA PRODUÇÃO 
AGROPECUÁRIA DA REGIÃO NORTE - 1890-
1980 

Ano Extrativismo Lavoura Pecuária Total 
% % % % 

1890 70,28 15,09 14,63 100 
1900 78,15 11,51 10,34 100 
" 'l{' • ~ .'''' .,., . " ,,-,- :\lmC5?J >lH' .' ."""""-,, •. "1'''''''' 

~~:t.1~10~l:: .. :-. tJ0J[~~'; ~l~::1itnr~,~~~i .. / '':::!~~I~:!:.~''''·;'-''''''· ... I,,-:VU,~, 
1920 46,30 25,30 28,40 100 
1930 
1939 35,22 37,13 27,65 100 
1940 
1947 54,94 25,25 19,81 100 
1948 44,90 28,57 25,53 <100 
1949 53,17 33,27 13,56 100 

= -, '" "j"" """"""'" -' ~ '" ,,'i,' ~5!,:",;",;"",<" ,~.~ .' • '4~ ,O",,:, ,,:-,,;,,<,22 4~~~QQ 
1951 55,13 28,87 16,00 100 
1952 48,84 27,88 23,28 100 
1953 52,96 33,77 13,27 100 
1954 45,03 31 ,59 23,38 100 
1955 44,64 31,53 23,84 100 
1956 46,09 29,00 24,91 100 
1957 50,85 26,48 22,67 100 
1958 36,74 32,60 30,66 100 
1959 39,38 33,26 27,36 100 

~1i~ii..\;;.;, .. 11.15 ~:?., ;;",ª~,§.. r~\'~lii~~L2.4.;,...::.':"o~~too 
1961 33,16 30,32 36,52 100 
1962 34,19 35,95 29,86 100 
1963 33,95 38,95 27,10 100 
1964 30,81 30,42 38,77 100 
1965 28,76 37,14 34,10 100 
1966 25,41 38,19 36,40 100 
1967 22,37 35,05 42,58 100 
1968 23,95 36,20 39,85 100 
1969 22,61 36,98 40,41 100 

""'lf1970:;':>!,1$':-':29 7.9~--:'> i.' -, ~I; 'O ',":' -~.· 3513 '1',"'q::'V ~100 
......... ~., "',~~., I """."",;:~~~,,,~,~.U' ... ~ . ..,.-w;..~ ... -'-~~ ~._~ 

1971 25,81 36,87 37,32 100 
1975 19,90 62,10 18,00 100 
1980 23,35 53,23 23,42 100 

FONTE: HOMMA (1989, p, 7) 
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TABELA 5 .9 .A2-RESUMO ESTATÍSTICO D O S PRINCIPAIS P R O D U T O S EXTRATIVOS DA 
AMAZÔNIA 

toneladas % 
P R O D U T O período anos média min. max. ampl. C V 
Cacau 1730-1749 20 655 103 1.257 1.154 50 
Cacau 1750-1799 (a) 50 882 14 1.772 1.758 51 
Cacau 1800-1849 (a) 50 1.656 243 3.426 3.183 42 
Cacau 1850-1899 (a) 50 3.704 1.864 7.539 5.675 33 
Cacau 1900-1933 34 3.140 980 6.240 5.440 40 
Cacau 1730-1933 (a) 204 2.321 14 7.539 7.525 64 
Borracha 1827-1993 167 19.654 31 57.053 57.022 75 
Castanha 1911-1989 79 32.203 3.555 65.000 61.445 44 
Guaraná 1937-1973 36 181 25 491 466 45 
Pau-rosa 1937-1974 37 296 103 599 496 44 
Açaí 1980-1989 (b) 10 102.889 59.591 145.881 86.290 29 
Palmito 1980-1989 (b) 10 123.530 82.642 195.306 112.664 32 
G R U P O S 
Oleaginosos 1980-1989 10 201.293 179.197 228.501 49.304 9 
Alimentícios 1980-1989 10 264.584 181.449 336.409 154.960 21 
Gomas 1980-1989 10 3.529 1.254 6.103 4.849 49 
Fibras 1980-1989 10 1.694 1.288 2.429 1.141 20 
Arom., etc. 1980-1989 10 86 1 161 160 73 
Tanantes 1980-1989 10 57 12 109 97 60 
TOTAL (grupos) 1980-1989 (c) 10 500.087 436.452 558.775 122.323 9 

NOTAS: (a) inclui estimativas; (b) faz parte do grupo Alimentícios; (c) inclusive o grupo borrachas 
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TABELA 7.1 .A2-VOLUME DA PORÇÃO EXPLORADA DO FUSTE DE CINCOENTA 
SERINGUEIRAS 

ARV. DAP huso VOLUME ARV. DAP huso VOLUME 
ne (cm) (m) (m3) n9 (cm) (m) (m3) 
1 15,9 1,5 0,031562739 26 59,5 4,0 1,005408072 
2 16,9 1,7 0,039070060 27 64,9 3,6 1,040531298 
3 20,1 1,6 0,050757576 28 67,8 2,9 1,044500732 
4 20,1 2,2 0,068550738 29 68,1 3,7 1,051197121 
5 19,7 2,3 0,070668290 30 68,8 3,4 1,224883618 
6 25,1 1,8 0,092775497 31 78,9 2,8 1,267270300 
7 25,5 1,8 0,092791492 32 71,3 3,7 1,310167431 
8 23,9 2,0 0,098582331 33 80,5 3,0 1,361074174 
9 26,4 2,1 0,112816917 34 70,0 4,4 1,579184492 

10 27,1 2,0 0,114616796 35 80,5 3,2 1,589707474 
11 27,7 2,0 0,121912401 36 70,0 4,7 1,627931627 
12 26,4 2,5 0,132623504 37 76,4 4,2 1,691365865 
13 31,5 2,4 0,184318261 38 82,8 3,2 1,772574882 
14 41,7 2,1 0,301490642 39 87,2 3,5 1,836215185 
15 39,2 3,6 0,377515995 40 85,0 4,3 2,037376019 
16 46,8 2,4 0,411628310 41 101,5 3,3 2,461959272 
17 51,9 2,7 0,549948076 42 105,7 3,4 2,563517316 
18 47,7 4,3 0,573671059 43 100,3 4,0 2,616671242 
19 49,3 3,5 0,642559683 44 103,1 3,5 2,625863414 
20 52,2 3,8 0,731698617 45 101,9 4,0 2,762253708 
21 57,0 3,2 0,744802012 46 105,0 3,7 2,820734061 
22 58,3 3,4 0,799929097 47 103,5 3,9 2,901067649 
23 57,0 4,4 0,928615992 48 103,1 4,6 3,030363310 
24 54,7 5,0 0,932385568 49 103,5 4,1 3,239420200 
25 62,1 3,5 0,974913261 50 109,2 4,4 3,281124706 
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TABELA 7.2.A2-N ÚMERO E PORCENTAGEM DAS ERINGUEIRAS 
AMOSTRADAS, POR CATEGORIA 

Amostra 
numero 

Total 
número 

em exploração inativas mortas total Amostra 
numero 

Total 
número número % número % úmero % % 

1 69 65 94,2 0 0,0 4 5,8 100 
2 130 122 93,8 4 3,1 4 3,1 100 
3 196 190 96,9 2 1,0 4 2,0 100 
4 98 95 96,9 2 2,0 1 1,0 100 
5 133 119 89,5 9 6,8 5 3,8 100 
6 64 60 93,8 1 1,6 3 4,7 100 
7 86 82 95,3 3 3,5 1 1,2 100 
8 119 102 85,7 16 13,4 1 0,8 100 
9 83 65 78,3 16 19,3 2 2,4 100 

10 117 88 75,2 26 22,2 3 2,6 100 
11 141 127 90,1 7 5,0 7 5,0 100 
12 75 64 85,3 8 10,7 3 4,0 100 
13 73 64 87,7 8 n , o 1 1,4 100 
14 100 91 91,0 6 6,0 3 3,0 100 
15 137 110 80,3 20 14,6 7 5,1 100 
16 88 69 78,4 16 18,2 3 3,4 100 
17 125 85 68,0 33 26,4 7 5,6 100 
18 240 195 81,3 38 15,8 7 2,9 100 
19 70 62 88,6 6 8,6 2 2,9 100 
20 83 76 91,6 6 7,2 1 1,2 100 
21 126 123 97,6 2 1,6 1 0,8 100 
22 105 87 82,9 17 16,2 1 1,0 100 
23 146 133 91,1 11 7,5 2 1,4 100 
24 145 125 86,2 15 10,3 5 3,4 100 
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TABELA 7.3.A2-NÚMERO DE SERINGUEIRAS EM EXPLORAÇÃO POR ESTRADA E 
POR CLASSE DE DIÂMETRO 

u 00 >10 >20 >30 >40 >50 >60 >70 >80 >90 >100 >110 Total tot>2 
n 

a a a a a a a a a a a a 
u 

10 20 30 40 50 60 70 80 90 100 110 
1 2 7 8 12 13 12 1 7 3 65 63 
2 16 27 22 23 17 9 4 1 1 1 1 122 106 
3 14 31 55 44 23 15 4 4 190 176 
4 2 20 31 15 13 9 3 1 1 95 73 
5 1 23 27 23 19 11 8 6 1 119 95 
6 7 11 14 14 4 6 2 1 1 60 53 
7 5 19 23 19 13 2 1 82 77 
8 3 7 20 19 22 10 15 3 2 1 102 99 
9 6 13 15 19 8 2 2 65 59 

10 6 16 19 17 14 9 3 2 2 88 82 
11 1 10 20 29 25 20 9 7 2 3 1 127 126 
12 7 15 18 6 8 5 2 2 1 64 64 
13 7 12 12 7 16 3 4 2 1 64 64 
14 7 12 17 14 13 12 11 2 3 91 91 
15 3 18 23 17 15 17 12 3 2 110 110 
16 2 9 7 9 17 11 10 1 2 1 69 69 
17 4 11 18 17 10 16 5 1 3 85 85 
18 5 45 70 35 29 8 1 2 195 190 
19 2 19 16 13 8 3 1 62 60 
20 3 7 12 15 17 9 8 4 1 76 73 
21 23 34 23 20 6 8 6 3 123 100 
22 10 15 13 19 13 10 6 1 87 77 
23 2 28 33 26 23 15 3 1 1 1 133 131 
24 12 25 27 25 24 8 2 2 125 113 
tot 3 160 402 505 476 349 234 139 82 23 23 3 2399 2236 
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TABELA 3.1.A3 - PLANTAS PRODUTORAS DE BORRACHA DE OCORRÊNCIA NO 
BRASIL 

FAMILIA GENERO ESPECIE NOME VULGAR OCOR-
RÊNCIA 

Hevea brasiliensis Seringueira Amazônia 
benthamiana Seringueira Amazônia 
camporum Seringueira Amazônia 
guyanensis Seringueira Amazônia 

EUPHOR- microphyla Seringueira Amazônia 
BIACEAE nitida Seringueira Amazônia 

pauciflora Seringueira Amazônia 
rigidifolia Seringueira Amazônia 
Spmceana Seringueira Amazônia 

Manihot spp Maniçoba Nordeste 
Sapium biglandulosum Murupita, etc Amazônia 

MORA- Castilloa ulei Caucho Amazônia 
CEAE 
APOCI- Zschokkea Chicle Amazônia 
NACEAE Hancornia speciosa Mangabeira SP ao AM 

Couma guyanensis Sorva Amazônia 
Mimusopis bidentada Balata Amazônia 
Mimusopis huberi Maçaranduba Amazônia 

SAPO- Sideroxylon spp Rosadinha Amazônia 
TACEAE Ecclinusia balata Coquirana, etc Amazônia 

Chysophyllum Guajará Amazônia 
Lucuma spp Abiurana Amazônia 

FONTES: FONSECA, C. (1953, p. 28-29); RAMOS, M. B. (1948 , p. 10); RODRIGUES, R M. 
(1989) 



TABELA 5.1.A3-GRUPOS DE PRODUTOS E 'PRINCIPAIS PRODUTOS EXTRATI
VOS DO BRASIL 

L BORRACHAS 
Caucho 
Hevea (látex coagulado) 
Hevea (látex líquido) 
Mangabeira 

n GOMAS oio elásticas . 
Balata 
Maçaranduba 
Sorva 
Ucuquirana ou coquirana 

li. CERAS 
Carnaúba (cera) 
Carnaúba (pó) 
Licuri ou ouricuri 
Outras 

IV .. FmRAS 
Buriti 
Carnaúba 
Caroá 
Cipó-imbé 

.' . . ' -

Crina vegetal (butiá, etc) 
Guaxirna 
Malva 
Paina 
Piaçava 
Taboa (ou Tabua) 
Tucum 
Outras 

V. TANANTES 
Angico 
Barbatimão (casca) 
Mangue (casca) 
Outros 

VL OLEAGINOSOS 
Andiroba (amêndoa) 
Babaçu (amêndoa) 
Copaíba (óleo) 
Cumaru (amêndoa) 
Licuri (coquilho) 
Macaúba (amêndoa) 
Murumuru (semente) 
Oiticica 
Pequi (amêndoa) 
Tucum (amêndoa) 
Ucuúba (amêndoa) 
Outros 

vn ALIMENTÍcios 
Açai (fruto) 
Castanha-de-caju 
Castanha-do-pará 
Erva-mate (cancheada) 
Mangaba (fruto) 
Palmito 
Pinhão (fruto) 
Umbu (fruto) 

vm. AROMÁTICOS, MEJ)ICINAIS, . 
TÓXICOS e CORANTES 

I pecacuanha( raiz) 
Jaborandi (folha) 
Jatobá (resina) 
Quina (casca) 
Timbó (raiz) 
Urucu (sementes) 
Outros 

IX. MADEIRAS 
Carvão vegetal 
Lenha 
Madeira em tora 
Nó-de- inho 

FONTES: ANUÁRIO ESTATÍSTICO DO BRASIL 1984, 1985, 1987 e 1992; PRODU
çÃO DA EXTRAÇÃO VEGETAL E DA SIL V1CUL TORA, 1987, v. 2. - mGE 
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TABELA 5.2.A.3-PRODUTOS EXTRATIVOS DA AMAZÔNIA, POR GRUPOS E 
ESTADOS DE OCORRÊNCIA - 1980-1989 

GRUPOE APROVEITAMENTO ESTADOS OUTROS 
PRODUTOS AMAZÔNICOS ESTADOS 
I. BORRACHAS 
Caucho látex coagulado RO 
Hevea látex coagulado AC, AM, AP, 

PA, RO, MT 
Hevea látex líquido AC, AM, AP, PA, 

RO 
Mangabeira PA BA 

n. GOMAS 
(não elásticas) 
Balata AM, PA 
Maçar anduba goma AM, PA, MA CE, PB, MG 
Sorva goma AM, PA, RR 
Ucuquirana 
ou coquirana goma AM 

m. CERAS 
Licuri ou ouricuri cera AM BA 

IV. FIBRAS 
Buriti fibra MA, PA CE, BA, MG, GO 
Cipó-imbé fibra PA, MT ES, PR 
Butiá ou 
crina vegetal 
Guaxima fibra PA BA 
Malva PA 
Piaçava AM, GO BA 

V. TANANTES 
Barbatimão casca PA, GO PI, BA, MG, SP 
Mangue casca, folha, lenho PA, MA SE, BA 
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TABELA 5.2. A3 - Conclusão 

GRUPO DE APROVEI- ESTADOS OUTROS 
PRODUTOS TAMENTO AMAZÔNICOS ESTADOS 

VI. OLEAGI-
NOSOS 

Andiroba amêndoa MA, PA BA 
Babaçu amêndoa MA, PA, GO PI, CE, PE, BA, 

MG 
Copaiba óleo AC, AM, PA, MT 
Cumaru amêndoa AM, PA MG 
Licuri coquilho AC BA 
Ucuúba amêndoa AP, PA 

VIL ALIMENTI-
CIOS 

Açaí fruto AC, AM, AP, PA, RN 
MA, RO 

Castanha-de-caju MA, PA, TO PI, CE, RN, PB, 
PE, AL, SE, BA, 
RJ 

Castanha-do-pará AC, AM, AP, MT, 
PA, RR, RO 

Mangaba fruto PA, MA, MT PI, RN, PB, SE, 
BA, MG 

Palmito AP, PA, MT, GO, BA, MG, ES, RJ, 
RO SP, PR, SC, RS 

Vil!. AROMÁTI-
COS, MEDICI-
NAIS, TÓXICOS 
E CORANTES 
Ipecacuanha ou 
poaia raiz MT CE, BA, MG, ES 
Jatobá ou jutaicica resina PA, MA, GO MG, SP 
Timbó raiz PA 
Urucu semente, fruto PA, MA, RO PI, CE, PB, PE, 

SE, BA, MG, RJ 
IX. MADEIRAS 
Carvão vegetal todos 
Lenha todos 
Madeira em tora todos 

FONTE: ANUÁRIO ESTATÍSTICO DO BRASIL 1984, 1985, 1987 e 1992 - IBGE 
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TABELA 7.1. A3-C0L0CAÇÕES DA FLORESTA ESTADUAL DO ANTIMARI EM 1990 

no. estradas situ- Colocação localização serin- produçã 
ação gueiras 01988 

total explor. (nome) (Seringal) (total) (kg) 
1 8 8 D Araçagi Sardinha 935 840 
2 8 3 D Realeza I Sardinha 727 800 
3 3 3 D Realeza II Sardinha 250 1600 
4 2 1 D Castanheira Velha Mapinguari (m.e.) 320 250 
5 8 3 D Castanheira Nova Mapinguari (m.e.) 880 850 
6 5 5 D Monte Verde Mapinguari (m.e.) 638 300 
7 9 8 D Assunção Mapinguari (m.e.) 1500 800 
8 4 3 D Cumaru Mapinguari (m.e.) 400 800 
9 7 3 D Apuí Mapinguari (m.e.) 618 400 

10 3 3 D Mal-Acabado I Mapinguari (m.e.) 350 500 
11 6 3 D Mal-Acabado II Mapinguari (m.e.) 586 
12 3 3 D Boa Vista IV Mapinguari (m.d.) 300 500 
13 6 3 D Mucuripe Mapinguari (m.e.) 515 500 
14 6 6 D Duas Barracas Arapixi 800 1800 
15 9 3 D Pau Cacundo I Limoeiro (m.d.) 965 200 
16 6 3 D Pau Cacundo II Limoeiro (m.d.) 690 
17 4 D *Poção Limoeiro (m.d.) 560 600 
18 7 D São Sebastião I + Limoeiro (m.e.) 725 400 
19 D São Sebastião 11+ Limoeiro (m.e.) 
20 9 D *Pacu Limoeiro 1017 1000 
21 8 D * Chuveiro Limoeiro 960 600 
22 5 5 D Sarará Limoeiro 500 800 
23 8 6 D Baixa Fria Limoeiro 653 600 
24 3 2 D Goés I Limoeiro 520 
25 3 2 D Góes II Limoeiro 240 
26 4 D Caatinga + Limoeiro 320 700 
27 5 3 D Nova Olinda Limoeiro 382 2200 
28 7 5 D Santa Luzia Limoeiro 600 500 
29 9 D Baixo Curupira + Limoeiro 1069 1000 
30 8 3 D Camboa Limoeiro 320 500 
31 6 D *Limoeiro Velho Limoeiro 810 500 
32 6 6 D Boeiro Arapixi 780 1100 
33 6 D * Cachorra Magra I Arapixi 785 250 
34 6 D *Cachorra Magra II Arapixi 900 2011 
35 4 D *Bom Futuro Arapixi 600 1300 
36 10 D * Maloca Arapixi 770 800 
37 9 4 D Vargem Grande Arapixi 628 600 
38 6 3 D Boa Vista Arapixi 382 940 
39 5 D Bom Princípio + Arapixi 338 500 
40 5 3 D Cachimbo Arapixi 608 400 
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TABELA 7.1 A3-conclusão 

no. estradas situ- Colocação localização serin- produção 
ação gueiras 1988 

total explor. (nome) (Seringal) (total) (kg) 
41 3 3 D Planeta I Planeta 340 500 
42 15 3 D Planeta II Planeta 350 
43 8 4 D Longe Perto I Planeta 960 450 
44 4 D Longe Perto II Planeta 480 450 
45 5 3 D Ladeira Planeta 1200 950 
46 10 6 D Moreira Planeta 720 400 
47 9 4 D Boa Viagem Limoeiro 400 
48 3 D Boa Agua I + Mapinguari 300 300 
49 3 3 D Boa Água II Mapinguari 200 500 
50 7 3 D Patoá I Mapinguari 840 984 
51 3 D * Carrasco Mapinguari 305 900 
52 8 3 D Nova Olinda Mapinguari 1600 1400 
53 8 6 D Boa União Mapinguari 1200 900 
54 6 3 D Apertado Mapinguari 920 580 
55 4 2 PD Boa Vista I Mapinguari (m.d.) 440 700 
56 7 2 PD Boa Vista II Mapinguari (m.d.) 1440 550 
57 4 3 PD Boa Vista m Mapinguari (m.d.) 258 800 
58 Santa Cruz ++ 
59 Boa União I ++ 
60 Boa União H ++ 
61 Pau Furado ++ 
62 Limão ++ 
63 Sororoca -H-
64 3 3 F Pé da Terra Mapinguari (m.d.) 350 500 
65 6 2 F Pé da Terra II Mapinguari (m.d.) 270 500 
66 3 3 F Pé da Terra m Mapinguari (m.d.) 322 300 

355 163 37836 

NOTAS: 
+ - ocupadas mas sem atividade de extrativismo em 1990 
+ + - identificadas após o Levantamento sócio-econômico e ainda não cadastradas 
* - desocupadas - sem atividade de extrativismo em 1990 
F - fora da FEA 
PD - com estradas dentro e fora da FEA 
m.e. - margem esquerda 
m.d. - margem direita 
negrito - colocações com estradas de seringa amostradas 
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TABELA 1.2.A3-COLOCAÇÕES COM ESTRADAS DE SERINGA AMOSTRADAS 

Colocação Localização Tempo Estrada 
nome (min. ou h) total exploração amostradas 
01 Boa Agua MAPINGUARI 0:40 3 3 1 
02 Patoá MAPINGUARI 2:00 7 3 1 
03 Apertado MAPINGUARI 4:00 6 3 1 
04 Baixa Fria LIMOEIRO 2:00 8 6 2 
05 Góes I LIMOEIRO 3:00 3 2 1 
06 Góes II LIMOEIRO 3:00 3 2 1 
07 Nova Olinda LIMOEIRO 3:30 5 3 1 
08 Santa Luzia LIMOEIRO 5:00 7 5 2 
09 Ladeira PLANETA 0:50 5 3 1 
10 Pau Cacundo RIO ANTIMARI (m.d) 9 3 1 
11 Camboa RIO ANTIMARI (m.d) 8 3 1 
12 Boa Vista I RIO ANTIMARI (m.d) 4 2 1 
13 Boa Vistan RIO ANTIMARI (m.d) 7 2 1 
14 Boa Vista III RIO ANTIMARI (m.d) 4 3 1 
15 Pé da Terra I RIO ANTIMARI (m.d) 3 3 1 
16 Pé da Terra II RIO ANTIMARI (m.d) 6 2 1 
17 Pé da Terrain RIO ANTIMARI (m.d) 3 3 1 
18 Castanheira Nova RIO ANTIMARI (m.e) 2 1 1 
19 Castanheria Velha RIO ANTIMARI (m.e) 8 3 1 
20 Cumaru RIO ANTIMARI (m.e) 4 3 1 
21 Apuí RIO ANTIMARI (m.e) 7 3 1 
22 Caximbo RIO ANTIMARI (m.e) 5 3 1 
TOTAL 117 64 24 
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Extrativismo: 

A Fundação Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística, que coleta 

anualmente dados sobre produção extrativa de mais de quarenta produtos, estabelece 

o seguinte conceito: 

extrativismo vegetal é o processo de exploração dos recursos vegetais nativos que 
compreende a coleta ou apanha de produtos como madeiras, látex, sementes, fibras, frutos e 
raízes, entre outros, de forma racional, permitindo a obtenção de produções sustentadas ao 
longo do tempo, ou de modo primitivo e itinerante, possibilitando, geralmente, apenas uma 
única produção. (IBGE,1989, v.2, p. 9). 

E este conceito de extrativismo que permeia o presente trabalho. 

Especiaria : 

O conceito de especiaria é bastante elástico, comportando uma gama variada 

de produtos. Aurélio Buarque define especiaria como "qualquer droga aromática 

(cravo, canela, pimenta, noz-moscada, etc) usada para condimentar iguarias". Ao 

que parece, especiaria referia-se a produtos empregados na condimentação e 

conservação de alimentos, mas com o tempo o seu emprego generalizou-se, passando 

a compreender todos os produtos orientais. A. de BRITO (1979, p. 1) lista como 

produtos componentes das especiarias propriamente ditas: pimenta, cravinho, 

colorau, noz-moscada, loureiro, coentro, açafrão, canela, gengibre, mostarda, funcho 

e hortelã-pimenta, aos quais acrescenta ainda um etc, que pode comportar vários 

outros. Observa, no entanto, o autor, que ele próprio emprega o termo para designar 

genericamente todos os produtos orientais, incluindo-se aí algodão (!), seda, açúcar, 

anil, café, tabaco (!), madeiras corantes e de marcenaria, cochonilha, laranjas, arroz, 

figos, passas, perfumes, plantas medicinais, jóias e pedras preciosas. 

Drogas do sertão: 

- drogas do sertão são comumentemente referidas abrangendo o seguinte elenco 

básico de produtos: baunilha, cravo, canela, cacau e raízes aromáticas. O elenco 
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ampliou-se ao gosto dos historiadores. Puxuri, salsa, sementes oleaginosas, madeiras, 

breu, piaçava, copaiba, cumaru, quina, ipecacuanha e gengibre aparecem também 

fazendo parte das referidas drogas (itens 2.3.3 e 2.4.3.2 do capítulo 2). D. BATISTA 

(1976, p. 100) menciona historiadores que incluem também algodão, tabaco, urucu e 

castanha no elenco, e mesmo produtos e espécies das faunas terrestre e aquática 

(tartaruga, peixe-boi, óleos animais, plumagem de aves e pássaros, couros e peles), 

os quais não são objeto de análise deste trabalho. Ao final deste capítulo é 

apresentado um quadro resumo dos produtos extraídos e coletados na floresta 

amazônica, desde os primordios até os dias atuais. 

Ciclo de produto florestal: 

- período em que um produto ou um conjunto de produtos da floresta predominou 

regionalmente em volume e em valor de produção. 

Desflorestamento: 
- alteração da cobertura vegetal com fisionomia florestal (floresta tropical úmida e 
cerradão). Trata-se de conceito de alteração da cobertura vegetal em sentido estrito, 
utilizada pelo INPE. 

Desmatamento: 
- alteração da cobertura vegetal em geral, incluindo alterações em tipologias de 
savana. Trata-se de conceito de alteração da cobertura vegetal em sentido amplo, 
também referida como antropismo. O IBDF, que realizou conjuntamente com o INPE 
os dois primeiros levantamentos da alteração da cobertura florestal na Amazônia, não 
utiliza o termo desflorestamento; prefere alteração da cobertura florestal. 
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MENSAGEM DE ENCAMINHAMENTO DO PROJETO DE LEI 
QUE CRIA A FLORESTA ESTADUAL DO ANTIMARI 

EXCELENTÍSSIMO SENHOR PRESIDENTE DA ASSEMBLÉIA 
LEGISLATIVA DO ESTADO DO ACRE 

Tenho a honra de encaminhar em anexo a Vossa Excelência, para apreciação 
desta Casa, Exposição de Motivos e Projeto de Lei para a criação da Floresta 
Estadual do ANTIMARI. 

Legalmente amparada pela Lei Federal 4.771 de 15 de setembro de 1965 
(Código Florestal) esta categoria de unidade é no entanto proposta pela 
primeira vez por um Estado, prova de que o Acre vem buscando materializar 
todos os instrumentos capazes de conferir-lhe a aplicação de uma política 
florestal realista e consentânea com as suas peculiaridades físicas, geográficas, 
de cobertura vegetal, econômica e sociais. 

Ao propor a criação da Floresta Estadual do ANTIMARI, o meu governo dá 
continuidade à implementação de um conjunto de medidas já em andamento já 
em andamento direcionadas a consolidar um projeto de desenvolvimento que 
garante simultaneamente o aproveitamento racional de nossos recursos 
florestais e melhoria do bem-estar de nosso povo, respeitando a cultura 
acreana. 

No ano passado foi criada a Fundação de Tecnologia do Estado do Acre 
(FUNTAC); este ano propus emenda à Lei que a criou, atribuindo-lhe as 
responsabilidade pela condução do desenvolvimento florestal do estado. 
Promovi entendimentos com o Ministério da Reforma e do Desenvolvimento 
Agrário (MIRAD) para, através da FUNTAC, em Convênio com este 
Ministério, empreender ações e atividades relativas à implementação e 
gerenciamento das Reservas Extrativistas já criadas. 

Submeti também no ano passado, em Okohama, no Japão, à Organização 
Internacional de Madeiras Tropicais (ITTO), projeto para realização de manejo 
experimental numa área piloto representativa de nossa tipologia florestal. O 
referido projeto, preliminarmente aprovado na reunião de Okohama, em 
novembro do ano passado, foi finalmente aprovado em reunião realizada pela 
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ITTO em maio último no Rio de Janeiro, estando já assegurados para a 
primeira fase de sua implantação, montante superior a 1 (um) milhão de 
dólares, a fundo perdido. Propus ao MIRAD a desapropriação de uma área de 
cerca de 67:000 hectares, transferida para o estado, para a criação da Floresta 
Estadual objeto do Projeto de Lei em apreço, para nela iniciar as atividades 
manejo. 

Paralelamente a esse conjunto de ações, determinei à FUNTAC realizar ainda 
no primeiro semestre deste ano, em conjunto com o IBDF, inventário florestal 
da Castanheira em áreas antropizadas, com vistas a apresentar uma solução 
tecnicamente fundamentada às pressões exercidas pelos segmentos 
interessados abate de espécimes daquele gênero. 

Autorizei a instalação na FUNTAC de um avançado Laboratório de 
Interpretação de imagens de Sensores, o qual, usando de técnicas de 
sensoriamente remoto, procederá ao monitoramento periódico não só da 
cobertura florestal do estado, mas também do seu processo de ocupação. O 
referido Laboratório será aparelhado com sofisticado computador que permite 
tratamento automatizado de imagens. Este equipamento está sendo adquirido 
com recursos do projeto financiado pela ITTO. 

Vossa Excelência e os demais membros desta Casa têm acompanhado o 
esforço permanente empreendido pelo meu Governo no encaminhamento das 
soluções dos problemas presentes e futuros em nosso Estado. 

Estou certo de que Vossa Excelência e os demais representantes do povo 
acreano que militam nesta Casa, engajados num esforço comum, de Governo, 
de encontrar as soluções mais adequadas para os problemas do Estado, votarão 
pela aprovação do Projeto de Lei que ora lhe encaminho. 

Atenciosamente, 

Flaviano Flavio Baptista de Melo 
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EXPOSIÇÃO DE MOTIVOS DO PROJETO DE LEI N° 

Respaldado na Lei Federal n° 4.771 de 15 de setembro de 1965 (Código 
Florestal), o Governo do Estado do Acre tem a honra e a satisfação de 
submeter à Assembléia Legislativa, Projeto de Lei que cria a Floresta Estadual 
do ANTIMARI, fundamentado na presente Exposição de Motivos. A categoria 
de unidade ora proposta está prevista no item "b" do artigo 5o da referida Lei, o 
qual estabelece também competência ao Poder Público Estadual para criá-la. 

2. Na história das civilizações a floresta sempre foi encarada como obstáculo 
ao progresso. E não raro ocorreu de os povos destruírem-na no momento da 
ocupação das terras, para num estágio seguinte terem que reconstituí-la, a 
custos relativos a sua manutenção extremamente elevados. A história da 
ocupação do Acre contraria no entanto esta regra da história. No Acre o 
homem conviveu com a floresta, desenvolvendo formas de exploração 
econômica não predatória. Mais recentemente, no entanto, em especial a partir 
dos anos 70, teve início no Estado um processo que redundou em radicais 
transformações de algumas áreas, substituindo-se a floresta pela agricultura e 
pela pecuária, fato que nem sempre ocorreu de maneira harmoniosa e pacífica. 

3. A prática de converter extensas áreas de floresta tropicais em áreas de 
agricultura ou pastagem tem sido contentemente empregada na Região 
Amazônica e a experiência tem demonstrado que os resultados e impactos 
negativos decorrentes têm superado em muito as expectativas de sucesso. 

4. O uso alternativo do solo na região esbarra num conflito de natureza 
filosófica. De um lado, a opção pelo desenvolvimento aponta a necessidade de 
expansionar a capacidade produtiva regional, às custas do aproveitamento dos 
recursos naturais. De outro, os impactos ambientais inexoravelmente 
resultantes desse aproveitamento devem ser reduzidos a limites mínimos. Na 
direção do equilíbrio decorre, para qualquer que seja a nova alternativa de uso 
escolhida, uma complexa gama de mudanças de procedimentos políticos, 
econômicos, técnicos e sócio-culturais. 

5. Um conjunto de fatores, alguns de natureza conjuntural, inibiu, ao longo do 
tempo, a realização de um maior número de experiências, ao mesmo tempo 
realistas e inusitadas, de uso alternativo do solo, que considerassem o 
aproveitamento, em bases racionais, dos recursos florestais da Amazônia. O 
reduzido número de áreas de experimentação voltadas para esse objetivo 
evidencia essa realidade. A importação de modelos de ocupação de outras 
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regiões, o dilatado horizonte temporal para a obtenção de resultados 
conclusivos, os elevados investimentos necessários em pesquisa e a 
complexidade do conjunto das variáveis envolvidas no processo, colocaram-se 
como relevantemente inibidores à experimentação. Apenas o nível federal de 
Governo foi capaz de financiar, de forma nem sempre continuada, a 
implementação de não mais que três projetos pilotos em toda a Amazônia, 
apoiado técnica e/ou financeiramente por organismos internacionais. 

6. Os recursos naturais do Estado com viabilidade de exploração econômica 
são basicamente a floresta e os minerais não-metálicos. Secularmente a 
borracha e a castanha sustentaram a economia do Acre. No presente, a quinta 
parte da arrecadação estadual relativa a Imposto de Circulação de Mercadorias 
provém de produtos de origem florestal. O povo acreano tem consciência de 
que a floresta contém um manancial de recursos inesgotáveis. Não encara a 
encara como um impecilho ao progresso; ao contrário, está convicto de que a 
sua exploração, feita de forma racional e ordenada, representará, num futuro 
próximo, a redenção da econômica e social do Estado. 

7. A sociedade acreana vive no presente um impasse: o avanço sem 
planejamento, da agropecuária, coloca em risco não somente as formas 
tradicionais de vida da maioria da população do Estado, como também poderá 
acarretar sérios problemas ambientais de difíceis e caras soluções. De outro 
lado, há carência de conhecimentos e técnicas que permitam sustentar o 
desenvolvimento em uma economia de base florestal, fato que tem contribuído 
para a destruição dos recursos, antes mesmo de se determinar o seu valor e a 
sua utilização comercial. 

8. O Governo do Acre elegeu como prioridade o apoio ao setor rural, 
consciente de que, no uso, aproveitamento e utilização adequados dos recursos 
naturais encontram-se as principais soluções para os problemas do Estado. O 
atraso relativo ao conhecimento quantitativo e qualitativo do potencial desses 
recursos vem sendo superado pela Fundação de Desenvolvimento de Recursos 
Naturais e Tecnologia do Estado do Acre (FUNTAC). Incumbida também de 
implantar e gerenciar as unidades de conservação estaduais, a primeira delas 
objeto desta Exposição de Motivos, e de desenvolver ações e atividades 
delegadas por outras entidades, sobretudo no âmbito das Reservas Extrativistas 
criadas pelo Governo Federal, a FUNTAC vem se mostrando um órgão ágil, 
não somente para apoiar as ações governamentais, mas também para estimular 
o setor privado, cuja participação na estratégia idealizada para o 
desenvolvimento do Estado é dé extrema importância. 
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9. Partícipe efetivo das preocupações ambientais internas e externas relativas 
ao espaço amazônico; evitando transplantar modelos de desenvolvimento até 
então empregados na região; direcionando esforços para superar o impasse 
aventado; buscando perseguir a sua prioridade local; após criar uma entidade 
fundacional ágil e dinâmica capaz de absorver, adaptar e gerar tecnologias, e de 
administrar bases físicas, o Governo do Estado proprõe agora a criação da 
Floresta Estadual do ANTIMARI. 

10. A Floresta Estadual proposta situa-se entre Rio Branco e Sena Madureira, 
compreendendo um faixa de terras que acompanha o limite da fronteira com o 
Estado do Amazonas, de um lado, e do outro corre paralela à Rodovia BR-364, 
um tanto afastado da sua margem. Ao propor criá-la em área situada nas 
proximidades de trecho desta rodovia a ser futuramente asfaltada, o Governo 
do Estado visa assegura também a integridade daquele espaço geográfico. A 
cobertura florestal que reveste a área, raramente antropizada, abrange floresta 
ombrófila densa e floresta ombrófila aberta, tipologias ocorrentes em grande 
porção da Amazônia brasileira e em países vizinhos. 

11. A Floresta Estadual do ANTIMARI funcionará como unidade de produção 
e de pesquisas básicas e aplicadas, de caráter multidisciplinar. Nela a 
FUNTAC implementará, de imediato, em cooperação com instituições de 
pesquisas nacionais e internacionais, projeto piloto de manejo florestal, 
enfocando o uso múltiplo da floresta e consoante o princípio do rendimento 
sustentado. O projeto estará voltado para a geração de um modelo de manejo 
capaz de atender as peculiaridades regionais e passível de ser estendido a áreas 
similares do Brasil e países vizinhos. 

12. Ao propor a criação da primeira Floresta Estadual da Federação, o Governo 
do Acre estabelece uma base física para desenvolver ações e atividades, e 
implementar pesquisas cujos resultados possibilitarão preservar a cultura 
eminentemente florestal do Estado, nortear as ações voltadas para a ocupação 
do seu espaço geográfico, bem como manejar adequadamente os seus recursos 
naturais. 

Flaviano Flavio Baptista de Melo 
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MINUTA 

Lei n° de....de de 1988 

Cria a Floresta Estadual do ANTIMARI 

Faço saber que o Poder Legislativo decreta e eu sanciono a seguinte Lei: 

Art. Io Em conformidade com o item b do artigo 5o da Lei Federal n° 4.771 de 
15 de setembro de 1965 fica criada, no estado Acre, a Floresta Estadual do 
ANTIMARI, numa área de terras estimada em 67.000 hectares, desapropriadas 
pelo Ministério da Reforma e do Desenvolvimento Agrário e transferidas para 
o Governo do Estado para este fim. 

Art. 2o A área de terras referidas no art. Io localiza-se nos municípios de 

e seu perímetro inicia-se 
fechando no ponto inicial. 

Art. 3o A Floresta Estadual do ANTIMARI tem as funções econômicas, de 
proteção e de preservação, e objetiva o desenvolvimento técnico, científico e 
social, de forma integrada e harmônica, no que concerne à utilização, uso e 
conservação do conjunto dos seus recursos naturais. 

Art. 4o A Floresta Estadual do ANTIMARI fica administrativamente vinculada 
à Fundação de Desenvolvimento de Recursos Naturais e Tecnologia do Estado 
do Acre (FUNTAC), que promoverá o manejo e o aproveitamento dos seus 
recursos, consoante o princípio do rendimento sustentado. 

Art. 5o A FUNTAC poderá estabelecer convênios e contratos com entidades 
nacionais e internacionais, públicas e privadas, objetivando o desenvolvimento 
de ações e implementação das atividades necessárias ao manejo adequado da 
Floresta Estadual do ANTIMARI. 

Art. 6o Esta Lei entra em vigor na data da sua publicação. 

Flaviano Flavio Baptista de Melo 
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ANEXO 6 

MAPA DA FLORESTA ESTADUAL DO ANTIMARI 
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ANEXO 7 

FORMULÁRIO UTILIZADO 
NO CAPÍTULO SETE 
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1. AMOSTRAGEM INTEIRAMENTE ALEATORIA 

N = número total de unidades de amostra em que a população foi dividida 
n = número de unidades de amostra da amostragem 
Xi = variável considerada 
X = média aritmética da população 

X = estimativa da média aritmética da população 
X = total da população 

•A. 

X = estimativa do total da população 
S = variância da população 

S = estimativa da variância 
S = desvio padrão 
S = estimativa do desvio padrão 

s 2 

L J x = variância da média 
2 e ° X = estimativa da variância da média 

S-X = erro padrão da média 
o 

X = estimativa do erro padrão da média 
c v = coeficiente de variação 
CV = estimativa do coeficiente de variação 
IC = intervalo de confiança 

Estimativa da média: 

n 
X, 

n 
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Estimativa da variância e do desvio padrão 

Z U - * ) 

n-1 
ou 

X . 

i n \ 2 

V ' = 1 J 

i= 1 n 

n- 1 

= V " 

Estimativa da variância da média (para população finita) 

4 
n 

1 -
n \ 

V N y 

Estimativa do erro padrão da média (ou erro de amostragem) para população finita 

4ñ 
' 1 -

V 

n 

~N y 

Intervalo de confiança para a média 

IC = { x - t s x < X KX+tS^}^ P 

2. AMOSTRAGEM ESTRAFICADA 

N = número total potencial de u.a. na população 

N = N l + N 2 + . . . + N L = ¿ N h 

h=l 
L = número de estratos 
n= número total de u.a. amostradas na população 



n = nj + n 2 + . . . + n L = ] T n 
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L 
r» ̂  

N 
h — n.u.a. potencial do estrato (h) 

n h = n.u.a. amostradas no estrato (h) 

W — ^ h _ XT' Wh — 1 — 
h -vT —

 A ~Z-( proporção ou peso do estrato (h) na população 
N A h= l 

nh 
wh = — = proporção ou peso do estrato (h) na amostra total 

A h — área total do estrato (h) 
L 

A = Y A = h área total da população 
h=1 

fji = fração amostrai do estrato (h) 

f = ^ = fração amostrai da população 

Y — 

•^ih ~~ variável de mteresse 

Média por estrato 
L 
£ xih 

J, =h=l l k 
h n, 

n 

Estimativa da variância por estrato: 
f nh \ 2 

Xih 
, , , J 



Estimativa da média estratificada 

t N Ã i 
* - = - t L r 7 — = 

Estimativa variância estratificada 

sL = Zwhsl 

Estimativa da variância da média estratificada 

t í 

Intervalo de confiança para a média da população 

IC{x = x„±t.s-M} = P 

IC{xest - í.sies¡ <X< xesl + t.s-xes¡} = P 

Cálculo dos graus de liberdade (G.L.) 

y luí. 
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