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APRESENTAÇÃO
A exploração predatória de madeira é uma atividade amplamente concentrada nos trópicos, embora exista
um vasto conhecimento sobre as formas de manter a produtividade e os serviços ambientais das florestas
tropicais. Na realidade, conhece-se muito mais sobre manejo florestal para a produção de madeira do que
a maneira de conseguir a aplicação de tal conhecimento em florestas tropicais. Com o intuito de contribuir
para a solução deste problema, o CIFOR, com o apoio do USAID Global Bureau/Forestry, e com a
colaboração de instituições no Brasil, na Bolívia e no Peru, iniciou no ano 2001 o projeto “Restrições e
oportunidades para a adoção de práticas de manejo em florestas amazônicas”. A meta do projeto é
entender os obstáculos e as oportunidades para a adoção do manejo florestal por empresas madeireiras em
escala industrial na Amazônia dos três países, e apresentar sugestões de políticas, regulamentos e
incentivos para favorecer efetivamente a maior adoção de boas práticas.
A pesquisa foi desenhada para responder a duas perguntas principais: (1) em que medida as empresas
madeireiras que manejam áreas importantes de floresta nos países amazônicos em estudo (Bolívia, Brasil
e Peru) estão aplicando boas práticas para manter a produtividade e os serviços ambientais da floresta? e
(2) quais os fatores que influenciam a adoção dessas práticas? O objetivo final do estudo é usar os
resultados e aprendizados obtidos para propor estratégias (como mudanças no marco legal/regulador, o
fomento à certificação, e medidas para incentivar o uso de ferramentas de apoio ao manejo, capacitação
etc.) que ajudem a melhorar a adoção do manejo florestal sustentável pelas empresas que operam em
escala comercial.
No Brasil, o projeto foi executado em parceria com o Instituto do Homem e Meio Ambiente (IMAZON),
com a Empresa Brasileira de Pesquisa Agropecuária (EMBRAPA) e com a Fundação Floresta Tropical
(FFT). O estudo se propôs a avaliar o estágio de adoção de manejo florestal sustentável (MFS) por
empresas em regiões madeireiras dos três estados da Amazônia Legal com maior produção madeireira
(Pará, Mato Grosso e Rondônia), e determinar como esse nível de adoção pode refletir as diferentes
características das empresas, das práticas de manejo em si e do ambiente externo às empresas.
Através do estudo foi possível: (I) conhecer as dificuldades que as empresas madeireiras enfrentam no
cumprimento da legislação de manejo florestal; (II) identificar os diferentes níveis de adoção de práticas
de manejo florestal segundo o tipo de empresa e a etapa de desenvolvimento da fronteira florestal; (III)
conhecer os efeitos da legislação e a da capacidade institucional na adoção de boas práticas de manejo; e
(IV) dispor de uma base de informações que fundamente recomendações de políticas para aumentar a
adoção de boas práticas de manejo florestal sustentável.
Os resultados do projeto, embora ainda preliminares, foram apresentados e discutidos durante o ano 2004
em duas oficinas de trabalho (realizadas em Belém e Cuiabá) e um seminário (em Brasília) para públicos
diversos (órgãos de governo, empresários madeireiros, profissionais e técnicos).
Esse estudo foi financiado pela Agência para o Desenvolvimento Internacional dos Estados Unidos
(USAID). Recebeu também apoio financeiro do Ministério do Meio Ambiente do Brasil, através do
Programa Nacional de Florestas (PNF) e do Projeto de Apoio ao Manejo Florestal Sustentável na
Amazônia (ProManejo – Componente 1).
Os autores desejam expressar seus agradecimentos às pessoas que contribuíram nas diferentes fases do
estudo, em particular a Laura Snook (CIFOR), Marco Boscolo (Universidade de Harvard), Luiz Carlos E.
Rodriguez (Universidade de São Paulo/ESALQ) e Najja Guimarães (IBAMA, Gerência no Pará).
Também aos empresários, engenheiros florestais e ao pessoal das empresas entrevistadas durante o
estudo.
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RESUMO
O projeto “Restrições e oportunidades para a adoção de práticas de manejo em florestas amazônicas”
foi desenvolvido na Amazônia do Brasil, Bolívia e Peru com a meta de entender os obstáculos e as
oportunidades para a adoção do manejo florestal por empresas madeireiras em escala empresarial na
Amazônia, e usar os resultados e aprendizados para propor estratégias (como mudanças no marco
legal/regulador, medidas para incentivar o uso de ferramentas de apoio ao manejo, capacitação, fomento à
certificação, etc.) que ajudem a melhorar a adoção do manejo florestal sustentável (MFS) pelas empresas
madeireiras nesses países. No Brasil, o estudo foi realizado para avaliar o estágio de adoção de manejo
florestal por empresas em regiões madeireiras dos três estados da Amazônia Legal com maior produção
madeireira (Pará, Mato Grosso e Rondônia), em quatro fases que foram desenvolvidas entre 2002 e 2005.
A pesquisa concentrou os levantamentos no principal pólo de cada zona madeireira para cada estado. No
total, foram entrevistadas 94 empresas madeireiras. Destas, 27 empresas foram selecionadas para serem
avaliadas na fase de campo. As práticas de manejo selecionadas, 15 3m total, abrangem aspectos de
planejamento do manejo, operações de colheita, medidas de proteção, intervenções silviculturais e
monitoramento da floresta.
Entre os principais resultados do estudo encontrou-se que, embora os empresários reconheçam algumas
vantagens em fazer manejo florestal, em relação à exploração convencional as desvantagens que eles
percebem em relação à exploração convencional provocam fortes restrições para aplicar boas práticas de
manejo (burocracia dos órgãos reguladores, competição com empresas madeireiras clandestinas, a falta de
segurança fundiária, altos investimentos). O conhecimento do que é manejo é ainda muito limitado (p.ex.
sobre os custos das operações e os benefícios das boas práticas de manejo). Nas fronteiras mais antigas
(Paragominas/Tailândia, Sinop e Vilhena) se encontra uma maior relação das empresas madeireiras com
potencial de adoção de manejo. Fatores que contribuem para isso são a maior regularização fundiária, a
disponibilidade de mão-de-obra capacitada em manejo florestal, o conhecimento sobre manejo, a
certificação e a escassez de matéria prima, entre outros. De outro lado, encontrou-se que a
obrigatoriedade de uma prática na legislação é o atributo que mais afeta positivamente a taxa de adoção:
quanto maior a clareza com que a prática é obrigada pela legislação, maior o seu cumprimento. Como
fatores que têm efeitos positivos nas taxas de adoção de boas práticas de manejo se incluem,
principalmente: a localização (idade da fronteira em que a empresa se localiza); o uso de equipes próprias
de exploração (pessoal permanente e investimentos em equipamentos); a menor intensidade de
exploração (volume médio explorado por hectare); o tamanho da área explorada anualmente; e os
investimentos feitos pela empresa (no treinamento dos trabalhadores florestais e melhora na segurança e
no reflorestamento). Também é possível salientar que os profissionais florestais não estão cumprindo seu
papel no processo de implementação do bom manejo, estando apenas envolvidos na elaboração de planos
de manejo e em aspectos burocráticos.
Entre os atores institucionais (setores do governo, empresarial, ONGs e profissionais florestais) há
percepções comuns quanto a vários dos problemas que mais afetam ao fazer manejo florestal, com
destaque para a questão fundiária e a escassez de terras legalizadas para tal fim; a burocracia em excesso e
as dificuldades que os órgãos gestores têm em aplicar a legislação; a exploração ilegal e a concorrência de
madeira predatória; a falta de recursos humanos treinados; a falta de créditos para fazer manejo; e o baixo
acesso a informações e a escassa disseminação sobre manejo.
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As recomendações mais importantes derivadas dos resultados e principais conclusões do estudo foram as
seguintes:
Acelerar o processo de regularização fundiária e criar as condições para a segurança da propriedade.
Atender os principais entraves identificados na parte legal e na fiscalização do manejo,
principalmente no que tange a elaborar uma legislação clara e realista; simplificar a burocracia e
implementar sistemas simples, justos e transparentes de auditoria de PMFS e das operações; maior
acesso e disseminação sobre a legislação; capacitação de pessoal técnico e fiscal, e terceirização da
fiscalização.
Criar ou fomentar as condições para incentivar mudanças no comportamento das empresas. Deve-se
promover maior disseminação sobre manejo florestal (e os benefícios das boas práticas) e o acesso a
informações adaptadas ao público alvo, com ênfase em custos e benefícios para a empresa e o seu
entorno sócio-econômico.
Aumentar a disponibilidade de mão-de-obra capacitada em manejo florestal, em todos os níveis
(profissionais, técnicos, operadores e outros trabalhadores) através de um programa de treinamento
de longo prazo.
Utilizar os resultados da avaliação das práticas de manejo, feita no estudo, no processo atual de
revisão da Instrução Normativa que regula o manejo florestal na Amazônia (IN 04). Em particular,
quais as práticas que deveriam estar mais explicitamente incluídas nas regulamentações.
Desenvolver incentivos atrelados à adoção progressiva do bom manejo, em particular para melhorar a
aplicação de práticas da exploração de impacto reduzido que são menos adotadas.
Utilizar a metodologia desenvolvida no estudo como base para melhorar o atual sistema de vistorias
de planos de manejo.
Fortalecer a capacidade humana e operativa dos órgãos reguladores e a cooperação entre as
instituições. Estabelecer um programa de formação continuada para analistas ambientais, específicos
para manejo florestal.
Revisar o papel do profissional florestal e reforçar sua capacitação.
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1
1.1

INTRODUÇÃO
Contexto regional

A Amazônia Legal (5 milhões de km2) é a principal região produtora de madeira tropical do mundo. Os
mais de 28 milhões de metros cúbicos de madeira em tora produzidos anualmente representam 85% da
produção nacional de madeira nativa (Veríssimo et al., 2000). Desta produção, 86% são destinados ao
mercado nacional, enquanto apenas 14% são exportados (Smeraldi e Veríssimo 1999). A indústria
madeireira regional é responsável por 15% do PIB da Amazônia, gera uma renda bruta de US$ 2,5 bilhões
e emprega cerca de 5% da população economicamente ativa (Lentini et al. 2003). Veja Caixa 1.
A maioria da produção madeireira na
Amazônia é predatória ou oriunda de
desmatamento, afetando anualmente entre 9
mil e 15 mil Km2 de florestas (ProManejo
2002). A adoção do manejo florestal é um
fenômeno recente - até 1994, era praticamente
inexistente na Amazônia. Em 2001, a área
manejada já era superior a um milhão de
hectares, dos quais mais de um terço
correspondia às florestas certificadas de
acordo com os padrões do Forest Stewardship
Council (FSC)1. Um avanço importante,
porém insuficiente, pois a madeira manejada
ainda representa menos de 5% da produção
regional (Veríssimo et al. 2002, Sobral et al.
2002)2.
Apesar dos avanços no controle da atividade
madeireira e do desmatamento e queimadas
nos últimos anos na Amazônia, a exploração
predatória e o desmatamento ilegal ainda
predominam. A madeira em tora oriunda de
projetos de manejo florestal em 2000 (4,13
milhões m3 segundo o IBAMA - 2001)
equivaleu à cerca de 15% da exploração total
estimada em 1998 (Barreto et al. 2002).
1.2

Caixa 1: Alguns fatos do setor florestal
empresarial na Amazônia
(Fonte: Lentini et al. 2003)
96 % da exploração madeireira na Amazônia
ocorrem nas fronteiras novas e intermediárias.
A maioria (72%) da madeira extraída da
Amazônia é oriunda de áreas de terceiros (terras
privadas tituladas, privadas em disputa ou
devolutas), enquanto apenas 28% provêm de áreas
declaradamente próprias.
Nos principais estados produtores (Pará, Mato
Grosso e Rondônia), a maior parte da madeira
(41%) é retirada de pequenas propriedades rurais
(abaixo de 500 hectares), enquanto 35% são
extraídos de grandes áreas florestais (acima de 5
mil hectares) e 24% são provenientes de médias
propriedades.
As madeireiras verticalizadas extraíram 49% do
volume de madeira consumidos na Amazônia
Legal em 1998. Os restantes 51% são extraídos
por autônomos e outros terceiros.
47% da madeira processada em 2001 possuíam
origem ilegal.

Marco legal/regulador para o manejo de florestas na Amazônia

Os assuntos florestais no Brasil são regulados pelo Código Florestal estabelecido em 1965 e por uma
variedade de decretos e atos administrativos, todos expedidos pelo Instituto Brasileiro do Meio Ambiente e
dos Recursos Naturais Renováveis (IBAMA). Embora o Código Florestal tenha estabelecido que as
florestas nativas só poderiam ser exploradas através de planos técnicos de manejo florestal, passaram-se 29
anos até que essa provisão legal fosse regulamentada (Hirakuri 2003).

1

Até 2003, o Brasil possuía mais de 1,3 milhão de hectares de florestas certificadas, dos quais
aproximadamente 406 mil hectares estavam na Amazônia (Lentini et al. 2003).
2
Na Amazônia, três fatores têm contribuído para o incremento na área de manejo florestal. Primeiro, a
existência de uma enorme pressão da opinião pública, campanhas de organizações não-governamentais
ambientalistas e fiscalização governamental exigindo das madeireiras a adoção do manejo florestal. Em
seguida, a constatação das vantagens técnicas e econômicas do manejo florestal em relação à operação
predatória. Por último, a existência de um mercado crescente para produtos florestais de origem
certificada. (Sobral et al. 2002).
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Na Amazônia brasileira há duas formas de obtenção legal de matéria prima florestal: através de projetos de
manejo florestal (com Planos de Manejo Florestal Sustentável - PMFS) ou de autorizações de
desmatamento para usos alternativos do solo. As empresas que optam por manejo precisam seguir as regras
contidas na legislação. A Instrução Normativa n° 4, do Ministério do Meio Ambiente, de março de 2002, é
o instrumento legal mais recente, e ainda vigente, para regular o manejo florestal na Amazônia.
Descreveremos abaixo alguns destes instrumentos legais.
- A Instrução Normativa do MMA n° 6, de 1998, obriga as empresas a manterem áreas florestais capazes
de suprir sua demanda de matéria prima por um período de 5 anos. A área a ser explorada anualmente
passa a ser definida de acordo com a demanda de madeira das indústrias e o ciclo de corte, que não é mais
fixo (era de 30 anos na Portaria IBAMA n° 48, de 1995). Os POAs devem, necessariamente, conter o
inventário pré-exploratório de 100% das árvores de corte; planejamento de estradas, ramais, pátios e
sistema de exploração; plano de proteção da área de manejo e medidas de monitoramento pós-exploratório.
- De acordo com a Instrução Normativa do MMA n° 4, de 2002, os planos de manejo passam a ser
divididos em quatro categorias: (I) empresarial; (II) pequena escala, para proprietários rurais detentores de
glebas até 500 ha; (III) comunitário, desde que sejam explorados até 500 ha/ano; e (IV) palmeiras,
referindo-se ao palmito do açaí (Euterpe oleraceae).
As novas regras reduzem o excesso de burocracia e transferem maior responsabilidade para os engenheiros
florestais. Além disso, estão previstos incentivos econômicos, como descontos nas taxas das Autorizações
para Transporte de Produtos Florestais (ATPF) para as empresas certificadas ou comprovadamente em
processo de certificação.
De acordo com este instrumento, as práticas obrigatórias de manejo são:
a) inventário 100%;
b) delimitação Áreas de Manejo Florestal (AMF) e das Unidades de Produção Anual (UPA);
c) planejamento de estradas e ramais de arraste;
d) corte planejado;
e) arraste controlado;
f) monitoramento do crescimento da floresta; e
g) manutenção da infraestrutura
1.3

Obstáculos ao manejo e ambiente legal – institucional

Em 1995, a EMBRAPA Amazônia Oriental (Silva 1997) coordenou um levantamento diagnóstico em
florestas supostamente sob manejo na região de Paragominas, a principal região produtora de madeira do
estado do Pará. O levantamento revelou que nenhum dos projetos aprovados pelo IBAMA seguia
princípios técnicos de bom manejo florestal, ou seja, que os planos de manejo não estavam sendo
implementados plenamente no campo. A falha no controle governamental em inspecionar e fazer cumprir
esses planos foi indicada como um dos principais problemas encontrados, junto com a abundância de
madeira barata de fontes não-sustentáveis e a falta de capacitação, desde os gerentes, passando pelos
técnicos até aos operários florestais.
O relatório da EMBRAPA contribuiu para que, em 1996, o IBAMA iniciasse vistorias para avaliar a
qualidade dos planos de manejo na Amazônia Legal3. Em 1998, o órgão aprovou 866 Planos de Manejo
(de 2.800 planos protocolados), declarando uma área total de 1,8 milhão de hectares. Em 2000, havia 389
planos aptos, cuja área total somava 185 mil hectares de florestas. Em 2001, o número de planos aptos
aumentou para 549, e a área manejada subiu para 340 mil hectares (Lentini et al. 2003).
O aumento da fiscalização tem forçado melhorias na elaboração de planos de manejo, mas a
implementação de muitos planos continua precária. A falta de pessoal treinado e a não utilização de
equipamentos adequados resultam em danos excessivamente altos (Barreto et al. 2002).
Estes fatos nos levam a crer que o nosso conhecimento técnico sobre manejo está mais avançado do que o
entendimento específico sobre as formas de catalisar sua adoção. Vários trabalhos referem-se aos fatores
3

Os planos analisados nas vistorias são classificados em três categorias: (I) aptos; (II) suspensos; e (III) cancelados.
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que estimulam a produção predatória de madeira e aos aspectos restritivos à implantação do MFS na região
(EMBRAPA 1996, Viana 2000; Veríssimo et al. 2000; Lele et al. 2000; Fontes 2000; May et al. 2000;
Hummel 2001; Hirakuri 2003). Esses trabalhos evidenciam que o baixo índice de implementação de boas
práticas de manejo pode originar-se da combinação de vários obstáculos ou limitações internas e externas
ao setor florestal.
Alguns dos aspectos críticos que afetam a adoção de práticas de manejo na Amazônia são:
1. informalidade no acesso às florestas e, com isso, oferta abundante de madeira clandestina;
2. altos custos de investimentos e pouco acesso ao crédito;
3. insuficiência de políticas que incentivem o manejo florestal;
4. pouco conhecimento sobre a viabilidade técnica e econômica do manejo; e
5. baixa capacitação profissional dos funcionários de empresas madeireiras.
Várias sugestões têm sido feitas para promover a adoção de práticas de manejo na Amazônia. Uma das
principais sugestões é escassear artificialmente os estoques madeireiros através da expansão de Flonas
(Veríssimo et al. 2002a). Medidas importantes para a manutenção das florestas também incluem a
diminuição das taxas de desmatamento (Hummel 2001), o aumento do valor das florestas em pé, onerar as
práticas de exploração predatória e incentivar economicamente o MFS (Lele et al. 2000).

2

O ESTUDO

2.1

Objetivos

O estudo teve como objetivo final entender os obstáculos e oportunidades para a adoção do manejo
florestal na Amazônia, e usar os resultados e aprendizados que se obtenham para propor estratégias (como
mudanças no marco legal/regulador, o fomento à certificação, medidas para incentivar o uso de
ferramentas de apoio ao manejo, capacitação etc.) que ajudem a melhorar a adoção do manejo florestal
sustentável pelas empresas que operam em escala comercial. Os objetivos específicos do estudo foram:
−
−
−
−

2.2

quantificar o nível de adoção de práticas de manejo florestal por empresas que operam em escala
comercial;
identificar os fatores que afetam a adoção de boas práticas de manejo florestal;
identificar quais características diferenciam as empresas que adotam daquelas que não adotam, e
oferecer recomendações específicas sobre como melhorar a adoção de boas práticas de manejo
florestal em escala comercial
Metodologia

O estudo foi desenvolvido no período de 2001 a 2005, e foi composto por três fases (Tabela 1). A
abrangência das fases de entrevistas e avaliações de campo foi nos estados de Pará, Mato Grosso e
Rondônia, que concentram ao redor de 93% da produção madeireira na Amazônia (Smeraldi e Veríssimo
1999). As diferentes fases são descritas a seguir.
2.2.1

Fase I – Levantamento das informações e definição da metodologia

Esta fase foi geral para o estudo nos três países e consistiu, primeiramente, na nova compilação de
informação (incluindo consultas a informantes-chaves) sobre as características das empresas do setor
madeireiro e sobre o marco legal/regulador para o manejo florestal em cada país. Essas informações nos
levaram a identificar as principais diferenças e aspectos comuns entre os países, assim como uma
qualificação dos fatores macro a serem considerados na metodologia nas fases seguintes.
Em seguida foi desenvolvido o marco conceitual do estudo, com os fatores considerados de maior
relevância para entender a adoção das práticas de MFS. A partir desse marco foram derivadas hipóteses à
cerca dos fatores que influenciam a adoção de práticas de MFS por empresas madeireiras operando em
escala comercial (veja Caixa 2). Uma das hipóteses mais interessantes (a primeira) estava baseada na
observação de que o ambiente legal, regulamentador e institucional resultante da reforma florestal na
Bolívia proporcionava um ímpeto forte para uma melhora no manejo florestal (Contreras e Vargas, 2002).
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Tabela 1: Fases do estudo.
Objetivos

Atividades

Período

Fase I – Levantamento de informações e definição da metodologia
Qualificar os fatores macro
que afetam a adoção do
manejo e desenho do marco
conceitual do estudo

Análise comparativa do setor florestal empresarial e do
marco legal/regulador para o manejo florestal
Definição do escopo e da metodologia de trabalho
Seleção das práticas de MFS

2001 – 2002

Fase II - Entrevistas com empresários
Caracterizar as empresas e
conhecer as percepções dos
empresários (e engenheiros
florestais) sobre as práticas
de MFS

Seleção das empresas por pólo madeireiro
Desenho de questionários
Aplicação dos questionários em entrevistas formais
Entrada (em base de dados I) e análise das informações

2001 – 2002

Fase III – Avaliação de campo das práticas de manejo
Conhecer o nível real de
adoção das práticas de MFS
selecionadas e obter
percepções dos operadores
(motosserristas, tratoristas)
sobre a prática

Desenho de questionários (Q3)
Seleção das empresas
Aplicação dos questionários através de entrevistas com
encarregados da mata e trabalhadores, observações das
operações e medições sobre indicadores selecionados
Entrada (em base de dados II) e análise das
informações

2002 – 2003

Fase IV – Análises e disseminação de resultados
Realizar análises integradas
das informações, disseminar
os resultados e recolher
subsídios complementares
para o estudo

Análises do nível de adoção em relação às
características internas, externas e intrínsecas às
próprias práticas de MFS
Realização de oficinas de trabalho (Belém e Cuiabá) e
seminário (Brasília)
Elaboração de relatório final

2004 - 2005

Caixa 2: Hipóteses do estudo
diferenças nos níveis de adoção de práticas de manejo refletem diferenças entre as várias práticas; ou
seja, se uma prática de manejo rende um benefício em curto prazo a quem maneja a floresta, é mais
provável que esta seja adotada;
existem diferenças no nível de adoção das práticas de manejo florestal de acordo com o contexto legal e
institucional brasileiro;
diferenças internas nas empresas madeireiras refletem diferenças na adoção do manejo. Entre as
variáveis que provavelmente influenciam a adoção está a integração vertical das empresas, padrão de
consumo de madeira, produção para a exportação, qualificação da equipe, capacidade de gerenciamento,
etc.;
diferenças externas nas empresas madeireiras refletem diferenças nos níveis de adoção de práticas de
manejo. Entre as variáveis que provavelmente influenciam a adoção está a etapa de desenvolvimento e
estabilidade da fronteira florestal, assistência técnica e a pressão para certificação.
Para avaliar a hipótese 3, fizemos uma seleção de boas práticas de manejo. As “boas práticas” foram
definidas como práticas operacionais que contribuem para a sustentabilidade da floresta (reduzindo os
danos, mantendo a produção e os serviços ambientais, aumentando a produtividade etc.).4

4

Não se incluem nesta definição as práticas gerenciais ou empresariais como, por exemplo, aquelas
relacionadas com a forma de suprimento de madeira, ou do beneficiamento e da comercialização.
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Os critérios que utilizamos para selecionar as boas práticas foram:
−
−
−
−
−

facilidade de avaliação no campo
a aplicação da prática indica uma clara vontade da empresa em fazer um bom manejo
obrigação por lei ou que está implícita no marco regulador
se incluem práticas que têm diferentes prazos de benefícios que produzem
os gerentes ou encarregados técnicos poderiam informar com adequado conhecimento (com este
critério queria-se ter certa segurança de que a informação recebida provinha de uma fonte que
conheça a aplicação ou não da prática).

Na Tabela 2 são apresentadas as 15 práticas de manejo selecionadas, indicando para cada uma suas
contribuições para sustentar a produtividade da floresta e os serviços ambientais, assim como outros
benefícios através de várias escalas de tempo. Esse conjunto de práticas abrange aspectos de planejamento
do manejo, operações de colheita, medidas de proteção, intervenções silviculturais e monitoramento da
floresta.
Tabela 2: Práticas-chaves de manejo florestal sustentável e suas contribuições para o objetivo de manter a
produtividade e os serviços ambientais da floresta, assim como outros benefícios, através de várias escalas
de tempo (prazos dos benefícios).
No

1

Prática

Inventário
100%

Corte de cipós
2 (préexploratório)
Planejamento e
3. construção das
estradas e pátios

Objetivo e benefícios para o MFS

Prazo dos Benef.

Permitir o planejamento das trilhas de arraste
Reduzir os danos, proteger a colheita seguinte e as árvores
matrizes
Informação obtida é útil para a comercialização e o
planejamento de todas as operações
Reduzir os danos às árvores remanescentes
Reduzir o risco para os operadores de motoserra
Reduzir o dano à árvore cortada
Aumentar o crescimento e a produção de sementes das
árvores remanescentes
Reduzir danos ao sítio e aos rios
Aumentar a eficiência das operações, o que pode reduzir os
custos
Reduzir os custos de transporte e de danos aos veículos
Reduzir o dano aos solos, rios e árvores de futuras colheitas
Reduzir o risco para o operador
Aumentar a eficiência da operação, resultando em menores
custos de exploração

Colheita atual (e
seguinte, caso
hajam inventariado
as árvores de futura
colheita)

Colheita atual

Colheita (safra)
atual

4

Planejamento
do arraste

5

Corte com
queda planejada

Proteger as árvores de futuras colheitas e matrizes
Reduzir o risco para o operador
Reduzir os danos à árvore cortada

Colheita atual

6

Proteção das
árvores matrizes

Assegurar a regeneração da floresta em longo prazo
Árvores remanescentes proporcionam volumes de madeira
para o ciclo de corte seguinte

Colheita seguinte e
subseqüente

Proteção das
7 árvores de
futura colheita

Assegurar a colheita seguinte
Árvores remanescentes proporcionam volumes de madeira
para o ciclo de corte seguinte

Colheita seguinte

Arraste
8
controlado

Reduzir os danos ao solo, aos rios e às árvores de futura
Colheita atual e
colheita
Aumentar a eficiência da exploração, o que pode reduzir os seguinte
custos

Respeito às
unidades de
9
produção anual
(UPA)

Garantir as colheitas durante o primeiro ciclo de corte
Proteger as árvores da colheita seguinte e favorecer a
recuperação depois da exploração
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Colheita atual

Colheita seguinte

No

Prática

10

Proteção da
área de manejo

Objetivo e benefícios para o MFS

Prazo dos Benef.

Garantir a manutenção da cobertura florestal e da capacidade Colheita seguinte e
produtiva da floresta
subseqüente

Respeito às
áreas de
11
preservação
permanente

Proteger rios e igarapés, a biodiversidade e os processos
ecológicos que garantam a sustentabilidade

Além da segunda
colheita

Controle da
12 caça na área de
manejo

Proteger a biodiversidade e os processos ecológicos que
garantam a sustentabilidade

Além da segunda
colheita

Determinar níveis sustentáveis de colheita da floresta

Colheita seguinte e
subseqüente

Tratamentos
silviculturais
para aumentar o
14
crescimento das
árvores de
futura colheita

Estimular o crescimento e/ou aumentar o valor comercial
das árvores de futura colheita

Colheita seguinte e
subseqüente

Tratamentos
silviculturais
15
para favorecer a
regeneração

Favorecer o estabelecimento da regeneração desejável
segundo os objetivos de manejo

Colheita seguinte e
subseqüente

13

Monitoramento
do crescimento

2.2.2

Fase II – Entrevistas com empresários

Nesta fase foram selecionadas as empresas madeireiras dentro de cada estado com base numa estratificação
por fronteira madeireira e zonas madeireiras, segundo estudos realizados pelo IMAZON (Lentini et al.
2003) - veja o ANEXO 1. Foram então feitas entrevistas através de questionários aplicados junto às
empresas e engenheiros florestais responsáveis pela elaboração e execução dos planos de manejo.
a) Seleção das regiões amostradas
A definição das áreas de estudo e da amostragem das empresas madeireiras foi feita, principalmente, com
base nas informações contidas em diagnósticos do setor madeireiro realizados pelo IMAZON (Veríssimo
et al. 2002, Lentini et al. 2003). De acordo com estes estudos, os centros produtores de madeira podem ser
agrupados em zonas de acordo a idade da fronteira, tipo de floresta e condições de acesso. No estado do
Pará, há 24 centros produtores de madeiras que podem ser agrupados em quatro zonas, que foram
denominadas de leste, central, oeste e estearina (foi excluída esta última por possuir floresta de várzea,
onde o tipo de manejo florestal realizado foi considerado fora de escopo desse estudo). No estado do Mato
Grosso, há 23 centros produtores de madeira que podem ser agrupados em três zonas, denominadas zona
central, norte e noroeste. No estado de Rondônia, há 16 centros produtores de madeira agrupados em três
zonas denominadas de central, norte e sudeste.
Nesse estudo, optou-se por concentrar o levantamento no principal pólo de cada zona madeireira para cada
estado. A escolha dos pólos madeireiros foi baseada em dois fatores: (I) número de empresas em
funcionamento no pólo, e (II) maior número de projetos de manejo aptos ou suspensos no pólo. No estado
do Pará, foram adotados os municípios de Paragominas/Tailândia (zona leste), Altamira (zona central) e
Novo Progresso (zona oeste); em Mato Grosso, adotou-se o município de Sinop (zona central), Alta
Floresta/Paranaíta (zona norte) e Juara/Juína (zona noroeste); e, no estado de Rondônia, foram adotados os
municípios de Vilhena (zona sudeste), Jarú (zona central) e Machadinho do Oeste (zona norte).
Os pólos adotados podem se agrupar nas três categorias de idade da fronteira (Lentini et al. 2003): antiga
(>30 anos), intermediária (10-20 anos) e nova (< 10 anos) (Tabela 3).
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b) Seleção das empresas
As empresas madeireiras foram sorteadas aleatoriamente para aplicação das entrevistas. No levantamento
de dados dos estados de Mato Grosso, Pará e Rondônia, foram utilizadas as informações das
superintendências regionais do IBAMA para selecionar empresas madeireiras detentoras de plano de
manejo florestal apto ou suspenso.
Consideram-se empresas com uma capacidade de consumo anual de madeira em tora de 4.000 m3 ou mais,
ou seja, aquelas de porte grande, médio e pequeno, mas excluindo as micro-empresas (que representam
34% das madeireiras da Amazônia, segundo Lentini et al. 2003)5. Dados sobre o número total de empresas
madeireiras por estado, classificadas segundo o porte, são apresentados nos ANEXO 2 e ANEXO 3. A
proporção de empresas madeireiras de porte médio e grande é maior no Mato Grosso (60%) e menor no
Pará (39%).
c) Desenho e aplicação de questionários
Foram desenhados dois tipos de questionários, a serem aplicados ao gerente ou proprietário da empresa (Q1) e ao engenheiro ou técnico florestal responsável pelo PMFS e, em alguns casos, ao responsável pelas
operações na floresta (Q-2). O conteúdo do primeiro questionário (ANEXO 5) aborda características gerais
das empresas e o perfil do proprietário (Caixa 3).
Caixa 3: Tipo de informações no questionário aplicado
aos empresários das empresas madeireiras
Dados gerais da empresa (identidade, localização, produção, porte, tipo, base florestal)
Dados sobre o proprietário (ocupação, experiência, liderança exercida, origem)
Qualificação e grau de treinamento das equipes
Equipamentos utilizados na exploração florestal
Área de manejo e situação atual dos planos
Consumo anual de madeira em tora
Origem da matéria prima, tipo de exploração e percentual de madeira explorada por terceiros
Vantagens e desvantagens do manejo florestal
Produção
Mercado
Percepções quanto aos custos do manejo
Investimentos recentes nas indústrias e áreas florestais
Interesse em certificação florestal e tendências da região de estudo
O segundo questionário (ANEXO 6) visava descobrir as percepções e o conhecimento do profissional
florestal sobre cada prática selecionada e sua aplicação ou não na empresa, assim como também sobre
aspectos de capacitação, sua relação com a empresa e o papel da autoridade florestal. Esse questionário só
foi aplicado no estado do Pará. Devido à falta de credibilidade na informação obtida a respeito da aplicação
das práticas pelas empresas que assessoravam ou onde trabalhavam os engenheiros entrevistados, foi
decidido não continuar com esse questionário nos outros estados.
O questionário para empresários foi aplicado em 94 empresas nos estados do Pará (43 entrevistas), Mato
Grosso (30) e Rondônia (13) (Tabela 3). As entrevistas tiveram duração média de 30 minutos, após uma
breve apresentação dos objetivos do estudo.

5

As micro-empresas são equipadas com serras circulares, serras Induspan ou engenhos horizontais. Em
geral, essas empresas geram baixa produção e oferecem empregos de baixa qualidade. Sua produção
possui baixa qualidade e não acessa mercados seletivos. Consideramos que este segmento da indústria
madeireira na Amazônia pouco tinha a acrescentar a este estudo.
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Considerando o número total estimado de empresas madeireiras existentes nos pólos incluídos no Pará
(128), obtivemos uma intensidade na amostra média de 38% no levantamento. Para Mato Grosso, com um
total estimado de 175 empresas, obteve-se 17%. No caso de Rondônia (86), a intensidade foi em torno de
15%.
O baixo número de entrevistas no noroeste do estado de Mato Grosso (Juará e Juína) está relacionado à
baixa receptividade que os empresários locais ofereceram no período do levantamento de campo (julho de
2002), principalmente devido a uma ostensiva operação de fiscalização do IBAMA realizada em maio e
junho de 2002. Cerca de 25 empresas madeireiras, entre as 45 existentes em Juína, encontravam-se
fechadas quando realizado o levantamento.
Tabela 3: Número e local das empresas avaliadas nas Fase II - Entrevistas e Fase III - Avaliações de
campo.
Zona

Idade da fronteira

Central
Oeste

Antiga
Antiga
Intermediária
Nova

Central
Norte
Noroeste

Antiga
Intermediária
Nova

Sudeste
Central
Norte

Antiga
Antiga
Nova

Leste

Pólo madeireiro
PARÁ
Paragominas
Tailândia
Altamira
Novo Progresso
MATO GROSSO
Sinop
Alta Floresta/ Paranaíta
Juará/ Juína
RONDÔNIA
Vilhena
Jaru
Machadinho

Total
2.2.3

No de empresas
Fase II
Fase III
25
8
8
10

1
4
2
4

15
10
5

5
5
4

6
6
1

2
0
0

94

27

Fase III – Avaliações de campo das práticas de manejo

Nesta fase, as empresas que participaram da fase anterior sofreram um processo seletivo, com o objetivo de
se incluir no estudo, empresas de médio e grande porte, boa receptividade e com projetos de manejo
aprovados no IBAMA. A partir daí, foi feito um contato prévio por telefone e por fax com as empresas que
se adequavam a esse perfil. Além de dar maior credibilidade às respostas do levantamento da Fase II, um
outro objetivo para esta fase foi obter as percepções dos operadores (motosserristas, tratoristas) sobre as
práticas.
As informações foram coletadas através de entrevista (ver questionário de campo no ANEXO 7) aplicada
no primeiro momento ao encarregado da extração. Neste momento também se observou documentos
referentes ao Plano de Manejo, POA, mapas e fichas de campo, sendo que esta etapa teve duração média
de 2 horas. Num segundo momento, executaram-se observações e medições de campo referentes às
práticas de manejo abordadas na avaliação, etapa que teve duração média de um dia e meio (ver Esquema
1).
O protocolo de avaliação foi desenhado com base na metodologia desenvolvida pelo Projeto “Bom
Manejo” (Pokorny et al. 2004, 2005). Além das práticas selecionadas (Tabela 2), foram incluídas
informações sobre a administração da área de manejo, a capacitação do pessoal da empresa, as vistorias do
IBAMA e indicadores adicionais de um manejo responsável, como o uso de equipamento de proteção
individual, normas de segurança, condição dos acampamentos e uso de sistemas de registros das
operações.
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Esquema 1: Aplicação do questionário da Fase III – Avaliações de campo.
Questionário de Campo
Empresa_____________________
Detentor________Local________

Revisão de
documentos

• Proprietário
• Engenheiro Florestal
• Encarregado da Mata
• Trabalhador de Campo

Maquinário_____Terceirizam___

Derruba direcionada

Treinamento____________

Entrevistas

___________________

Observações e
medições no
campo

• Plano de Manejo Florestal
Sustentável (PMFS)
• Plano Operacional Anual (POA)
• Mapas
• Fichas de Inventário

• Inventário 100%
• Corte de cipós
• Planejamento e construção de
estradas
• Planejamento de arraste
• Corte com queda controlada
• Proteção das árvores matrizes e de
futura colheita
• Arraste controlada
• Proteção da área de manejo florestal
• Unidade de produção anual
• Áreas de preservação permanentes
• Controle da caça
• Monitoramento do crescimento
• Aplicação de tratos silviculturais

No total, foram avaliadas 27 empresas no campo, ou cerca de 29% do total de empresas inicialmente
entrevistadas nos três estados (Tabela 3). O baixo número de empresas participantes no leste do estado do
Pará (Paragominas) deu-se pelo fato de que a maioria dos empresários do setor desacreditam em pesquisas
voltadas para o manejo florestal sob a alegação de que pesquisas anteriores denegriam a imagem do setor.
No estado de Rondônia, o questionário de campo não foi aplicado no norte e centro do estado (Jaru e
Machadinho do Oeste) devido ao início das chuvas, e porque grande parte das empresas já havia encerrado
suas atividades exploratórias, e outras ainda esperavam por aprovação de seus planos de manejo no
IBAMA.
2.2.4

Fase IV – Análises e disseminação de resultados

a) Análise das informações
As informações levantadas nas fases de entrevistas e de campo foram digitalizadas e armazenadas em base
de dados Excell e posteriormente em MS Access.
Para a Fase II - entrevistas aos empresários - as análises foram de tipo descritivo e exploratório, obtendo-se
apenas valores médios, freqüências e distribuições percentuais das principais variáveis para caracterização
das empresas e sobre o perfil e as percepções dos gerentes ou proprietários.
Para a Fase III - avaliação de campo - as análises a serem feitas teriam de responder às três perguntas
seguintes: 1) Quais elementos são adotados; 2) Por que estão sendo adotados esses elementos e outros
não?; e 3) Por que algumas empresas estão adotando boas práticas e outras não? Estas perguntas levaram a
equipe ao seguinte procedimento:
1) Definição de elementos ou indicadores de práticas bem feitas. Para avaliar se uma prática estava
sendo corretamente aplicada ou não, definiram-se os chamados elementos ou indicadores de práticas
bem feitas. Num primeiro passo, foram definidos um total de 146 elementos entre as 15 práticas.6

6

A prática de “Planejamento, construção e manutenção de estradas e pátios” obteve o maior número de
elementos (24), enquanto que o menor número (2) foi para o controle da caça.
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2) Identificação de atributos para explicar a adoção em relação a elementos. Para poder explicar as
diferenças na adoção entre elementos (por que alguns elementos são mais adotados que outros?) foram
definidos fatores ou atributos que a equipe considerou mais relevantes. Estes fatores atuariam como
variáveis independentes nas análises das diferenças no grau de adoção entre as práticas e entre as
empresas. A equipe definiu hipóteses relacionadas ao papel que teriam os atributos dos elementos: (a)
quão críticos são para a sustentabilidade?; (b) como afetam os benefícios privados, a curto, médio e
longo prazo?; (c) é importante a facilidade ou simplicidade da adaptabilidade? e (d) o grau pelo qual o
elemento é obrigado pela legislação. As escalas variaram entre 3 e 4 (Tabela 4).
Tabela 4: Variáveis ou atributos dos elementos que ajudam a explicar a adoção.
Variável
1.
a) Crítica

b) Legislação

2.
3.
1.
2.
3.
1.
2.

c) Benefício
econômico

3.
4.
1.

d) Facilidade
de aplicação

2.
3.

Atributo
elemento crítico: caso se apliquem todos os elementos, mais de 50% dos
benefícios da prática seriam atingidos
elemento moderadamente crítico
elemento não crítico
elemento é obrigatório nos regulamentos
elemento é implícito nos regulamentos, mas não está bem definido ou é só
recomendado
não se encontra referência nenhuma nos regulamentos
beneficia a empresa a curto prazo (na safra atual)
beneficia a empresa no segundo ciclo de corte (ex. proteger as árvores de futura
colheita)
beneficia a empresa depois da segunda colheita (ex. proteger as árvores matrizes,
aplicar tratamentos para a regeneração)
beneficia a sustentabilidade a longo prazo e para outras partes interessadas (ex.
controle da caça, proteção dos cursos d´água)
de custo ou investimento baixo (ex. requer só ajustar uma atividade e não fazer
investimentos ou ter pessoal profissional/ técnico qualificado)
de custo ou investimento moderado
de custo ou investimento alto (ex. requer investimentos importantes em
equipamentos, pessoal, mão-de-obra adicional, maior treinamento etc)

3) Avaliação dos elementos por peritos. Um terceiro passo consistiu na designação, para cada elemento,
de escalas para os quatro atributos. Isso foi feito através de “peritos” que, neste caso, foram da própria
equipe de estudo e com auxílio de pessoal do IBAMA, especialmente para os aspectos da legislação
(ver tabela no ANEXO 8).
Foram realizados testes estatísticos (teste t e regressões) para analisar as diferenças no nível de adoção
dos elementos segundo os atributos (variáveis independentes) obrigatoriedade legal, benefícios
econômicos e simplicidade. Num segundo momento foram analisadas as diferenças no nível de adoção
entre empresas, considerando as suas características e as características do ambiente externo.
b) Disseminação
Entre junho e novembro de 2004 foram realizadas duas oficinas de trabalho (em Belém e Cuiabá) e um
seminário final em Brasília. Os objetivos destes encontros foram: (1) apresentar e discutir os resultados dos
levantamentos do estudo e suas implicações para promover a adoção de manejo florestal na região; e (2)
recolher aportes para subsidiar as políticas e o marco legal para promover o bom manejo florestal na
Amazônia. (Ver Caixa 4.)
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Caixa 4: Oficinas de disseminação
Com o título “Manejo Florestal Empresarial: Limitantes e Propostas para Promover a Adoção de Boas
Práticas de Manejo na Amazônia Brasileira” foram realizadas duas oficinas, em Belém – PA, nos dias 12
e 13 de Maio, e em Cuiabá - MT, nos dias 1 e 2 de Julho de 2004. Ambos os eventos, assim como o
seminário final em Brasília (no dia 10 de Novembro), tiveram o apoio financeiro do Programa Nacional de
Florestas do Ministério do Meio Ambiente (PNF/MMA) e do Componente I do ProManejo/IBAMA.
Os objetivos das oficinas foram: (1) apresentar e discutir os resultados dos levantamentos do estudo e suas
implicações para promover a adoção de manejo florestal na região; e (2) recolher aportes para subsidiar as
políticas e o marco legal para promover o bom manejo florestal na Amazônia. Participaram 78 pessoas,
entre profissionais liberais com atuação na área florestal, empresários, técnicos e gestores governamentais
e de órgãos de desenvolvimento regional.
As oficinas de dois dias se estruturaram em quatro partes. A primeira delas correspondeu à apresentação e
discussão do estudo “Restrições e Oportunidades para a Adoção de Práticas de Manejo Florestal
Sustentável por Indústrias Madeireiras na Amazônia Brasileira”. Na segunda parte, foram feitas
contribuições institucionais em torno da pergunta: O que mais preocupa para “fazer manejo” e que
iniciativas estão sendo implementadas ou pensadas para promover o manejo florestal sustentável na
região? Na oficina de Belém participaram representantes do PNF/MMA, IBAMA, UNIFLOR, IMAZON e
FFT. No caso de Cuiabá: IBAMA – Mato Grosso, IBAMA – Rondônia, FIEMT, IMAZON, FFT e AMEF.
Na terceira parte da oficina foi desenvolvido um trabalho em grupos sobre a questão central: O que afeta a
adoção de bom manejo e o que pode ser feito para melhorá-la? Os grupos foram formados de maneira
“mista”, ou seja, com participantes representando os principais atores envolvidos: empresários,
engenheiros florestais, funcionários de órgãos de fiscalização e fomento, e encarregados das operações no
mato. Cada grupo teve a mesma tarefa, focando a discussões nos temas seguintes: 1) Legislação e
Fiscalização; 2) Tecnologia e Mercado e 3) Assistência Técnica e Treinamento.
Na quarta e última parte foi aberta uma discussão final colocando algumas perguntas orientadoras,
elaboradas pela equipe organizadora com base nas apresentações institucionais e discussões que se
seguiram, que são: 1) O que é preciso para incentivar a legalidade da atividade madeireira na região?; 2)
Resolvida a questão fundiária, o que precisa ser feito para aumentar a adoção de manejo florestal?; 3) Que
outro tipo de incentivos positivos seriam necessários?; e 4) Como melhorar o papel dos atores envolvidos?
Os resultados e propostas mais importantes destas oficinas são apresentados no Capítulo 7.
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3

CARACTERIZAÇÃO GERAL DAS EMPRESAS MADEIREIRAS

3.1

Características dos empresários madeireiros

3.1.1

Origem

A maioria dos madeireiros é proveniente das regiões sul e sudeste do Brasil (Figura 1). Muitos
comentaram sobre a experiência de seus antecedentes com exploração de madeira nas regiões de origem
(Mata Atlântica).
Figura 1: Origem dos empresários madeireiros entrevistados.

Rondônia
Machadinho
Jaru
Vilhena

Mato Grosso
Alta Floresta
Sinop

Pará
Novo Progresso
Altamira
Paragominas
0%

25%

Sul (PR, RG, SC)
Nordeste (BA, PB, PE, SE)
Outras regiões (GO, MT, PA) e outros países

50%

75%

100%

Sudeste (ES, MG, SP)
Centro Oeste (MT)

A maioria dos empresários (entre 33% em Jaru e 80% no noroeste do Mato Grosso) pertence ao setor
madeireiro desde o início de sua atividade profissional (Figura 2). Como demonstram os dados de
liderança local, em sua maioria se dedicam apenas à atividade madeireira, com exceção do noroeste do
Mato Grosso e do centro e norte de Rondônia, onde 60% ou mais dos entrevistados exercem algum tipo de
liderança política local (Figura 3).
3.1.2

Tempo na atividade

Em média, os entrevistados possuem experiência de 18 anos no setor, sendo de 18 anos no Pará, 16 em
Mato Grosso e 22 em Rondônia. Notamos um gradiente do número de anos dedicados à atividade
madeireira de acordo com a idade da fronteira, ou seja, entrevistados localizados/residentes em fronteiras
mais antigas possuem, em média, maior tempo de experiência empresarial (Figura 2).
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Figura 2: Entrevistados que sempre foram madeireiros e número médio de anos na atividade madeireira
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Figura 3: Entrevistados que desempenham liderança local
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Centro - Altamira (n=8)
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Fonte das informações sobre manejo florestal

No Pará, os empresários revelaram que seu primeiro contato com as práticas de manejo florestal ocorreu
através de diversas fontes. Para o caso de Paragominas, a fonte principal de informação é o sindicato local
(72% dos entrevistados). O contato com outros empresários foi mais eficiente para disseminar estes
princípios em Novo Progresso (60% dos empresários). Em Altamira, o próprio IBAMA constituiu fonte
importante de divulgação de manejo (Tabela 5).
Em Mato Grosso, no centro do estado, a fonte principal de informação foi outros empresários do setor
madeireiro (40% dos entrevistados). No norte, além dos próprios empresários, outras fontes foram eventos
e a universidade local (Unemat). No noroeste, o IBAMA constituiu fonte importante de divulgação de
manejo (Tabela 5).
Em Rondônia, palestras e outros eventos, assim como o sindicato local, foram as principais fontes de
informação, especialmente no centro do estado.
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Tabela 5: Fonte de informações sobre MFS.
Fonte de informação
PARÁ
Sindicatos madeireiros locais
Outros empresários do setor
Agentes do IBAMA
Imprensa
Palestras
Outras fontes
MATO GROSSO
Outros empresários do setor
Agentes do IBAMA
Engenheiros florestais autônomos
Outras fontes
Materiais técnicos
Sindicatos madeireiros locais
RONDÔNIA
Palestras e eventos
Sindicatos madeireiros locais
Outras fontes
Materiais técnicos
Engenheiros florestais autônomos
Imprensa

Paragominas
72%
--12%
24%
-Sinop
40%
33%
13%
--7%
Vilhena
17%
33%
50%
17%
-17%

3.2

Características das empresas madeireiras

3.2.1

Ano de instalação das empresas

Pólos madeireiros
Tailândia
Altamira N. Progresso
20%
13%
--25%
60%
-50%
10%
60%
25%
-60%
-----Alta Floresta
Juara/Juína
30%
20%
10%
40%
20%
20%
40%
20%
40%
-10%
-Jaru
Machadinho
84%
-50%
-17%
-33%
-33%
----

No Pará, as empresas mais antigas estão situadas no leste do estado, conseqüência direta da idade desta
fronteira florestal (). As empresas mais antigas em Paragominas e Altamira foram instaladas no final da
década de 1970 e início da década de 1980. Em Novo Progresso, a empresa mais antiga encontrada
instalou-se em 1994.
Em Mato Grosso, as empresas mais antigas estão situadas no centro do estado, conseqüência direta da
idade desta fronteira florestal. Na fronteira mais recente, no noroeste, nenhuma empresa visitada foi
instalada antes de 1981 (Figura 4). As empresas mais antigas em Sinop foram instaladas em meados da
década de 1970. Em Paranaíta (norte) e Juara (noroeste), as primeiras madeireiras começaram a operar no
início da década de 1980.
Em Rondônia, o sudeste e centro abrigam as empresas mais antigas.
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Figura 4: Percentual de empresas por classe de ano de instalação.
Rondônia

Mato Grosso
Norte - Alta Floresta
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Equipamentos de exploração florestal

Observamos uma certa similaridade para a realização das operações de inventário, corte e carregamento
nas diferentes regiões. Os equipamentos utilizados nas respectivas operações são trenas e GPS (inventário);
motosserras para o corte e pás carregadeiras para embarcar as toras em caminhões.
Para a operação de arraste encontramos diferentes sistemas que variam de acordo com a região de estudo
(Figura 5). No Pará, em linhas gerais, nos pólos mais antigos a utilização de equipamentos mais
apropriados, como tratores florestais skidder, é maior. Em fronteiras mais recentes, como Novo Progresso,
o uso de opções obsoletas de menor custo, como tratores agrícolas, é ainda comum.
Nos pólos de Mato Grosso, a maior parte da madeira é extraída com o uso de skidder. No centro,
entretanto, cerca de 42% da madeira ainda são arrastadas com tratores agrícolas adaptados ou tratores de
esteiras – equipamento que tradicionalmente é utilizado para a abertura de pátios e ramais de extração
madeireira.
Em Rondônia, a totalidade das empresas amostradas estava utilizando o skidder.
3.3

Consumo anual de madeira em tora

Dividimos os tipos de empresas em três categorias, de acordo com o consumo de madeira em tora para o
ano de 2001: (I) empresas de pequeno porte, cujo consumo anual está entre 4 e 10 mil m3 de madeira; (II)
empresas de médio porte, que consomem entre 10 mil e 20 mil m3 de madeira; e (III) empresas de grande
porte - maior que 20 mil m3 de madeira.
Figura 5: Equipamentos e sistemas de arraste utilizados em cada pólo.
Rondônia
Machadinho
Jaru
Vilhena

Mato Grosso

1

Alta Floresta
Sinop
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Altamira
Paragominas
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Trator de esteiras
Skidder & trator de esteiras
1

25%

50%

Skidder
Trator de esteiras & agrícola

75%

100%

Trator agrícola
Skidder & trator agrícola

O tamanho da amostra de empresas que responderam foi menor: centro=12; norte=7, e noroeste=5.
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No Pará, a maioria das empresas é considerada de pequeno porte. Em geral, essas empresas possuem uma
serra-de-fita para desdobro da tora. Para efeito comparativo, fizemos o cálculo de consumo médio em tora
por empresa para os quatro pólos. As empresas visitadas em Paragominas eram, em média, maiores,
consumindo cerca de 18.700 m3/ano. Em Altamira, esse consumo médio é de apenas 7 mil m3/ano (Figura
6).
Em Mato Grosso, a grande maioria das empresas visitadas no centro e norte do estado é de porte médio a
grande. No noroeste, essa situação se inverte, sendo 80% das madeireiras de porte pequeno – em geral
essas empresas possuem apenas uma serra-de-fita para desdobro da tora. O consumo médio em tora por
empresa foi maior em Sinop com 27 mil m3/ano. Em Juara/Juína, esse consumo médio é de apenas 6 mil
m3/ano.
Em Rondônia, a distribuição das empresas nas categorias de consumo é mais uniforme. A única empresa
visitada em Machadinho é de pequeno porte. O consumo médio para as três regiões é de uns 14 300
m3/ano.
Figura 6: Consumo anual de madeira em tora das empresas nos pólos, por categoria e consumo anual
médio por empresa.
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Classes de madeira - De maneira geral, a proporção dos tipos de madeira utilizados pelas empresas varia
de acordo com a idade do pólo – outra influência marcante seria, evidentemente, a composição das
florestas locais (Figura 7). No Pará, a disponibilidade de madeiras nobres é de apenas 8% no leste do
estado, enquanto que nos pólos mais novos observamos uma baixa utilização de madeiras brancas pelas
serrarias, sendo que o uso de madeiras nobres é bem maior em Altamira (37%) e em Novo Progresso
(15%).
No centro do Mato Grosso, a disponibilidade de madeiras nobres é de apenas 5%, oscilando até 16% no
norte. Nas regiões mais novas observamos maior utilização de madeiras vermelhas pelas serrarias e menor
uso de madeiras brancas em comparação ao centro de estado.
Em Rondônia, observa-se uma maior utilização de madeiras brancas nas regiões centro e norte. Em
Vilhena, no sudeste, registra-se o maior percentual de consumo de madeiras nobres entre todos os pólos
estudados.
3.4

Origem da matéria prima

Avaliamos neste item a procedência da matéria prima, número de planos de manejo por região e tipo de
equipes utilizadas na exploração florestal. Quando comparamos as distintas regiões de estudo, constatamos
uma grande diferença com relação ao percentual da produção de madeira que provêm de áreas próprias e
de terceiros.
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Figura 7: Classes de madeiras utilizadas pelas madeireiras em cada região estudada.
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Madeiras brancas: madeiras para laminação e algumas de uso em serrarias de valor muito baixo

No Pará, a maior proporção de madeira oriunda de áreas próprias é em Tailândia (80%), enquanto em
Novo Progresso é de apenas 30% (Figura 8). Em Mato Grosso, a maior proporção de madeira oriunda de
áreas próprias se encontra em Sinop (53%), enquanto que em Alta Floresta/Paranaíta é de apenas 15%. Em
Rondônia, o percentual de áreas próprias também é baixo.
Equipes de exploração. As empresas que conseguem se abastecer de matéria prima explorada por equipes
próprias possuem maior autonomia para adotar manejo. No leste do estado de Pará, entre 60 e 70% da
madeira são extraídos por empresas com equipes próprias, enquanto que em Novo Progresso essa
proporção cai para 20% (Figura 8). Em Mato Grosso, a maior terceirização se observa em Alta Floresta
(70%), enquanto que,em Rondônia, as empresas se abastecem de madeira principalmente com equipes
próprias.
3.5

Mercado consumidor

O mercado consumidor pode exercer uma forte pressão sobre as empresas e por isso avaliamos (I) quem
são estes consumidores, e (II) qual a pressão que exercem sobre o enfoque do manejo sustentável e/ou
certificação.
Notamos, em primeiro lugar, um alto percentual de consumo por clientes constantes nas regiões dos três
estados, variando de 66%, em Paragominas, a 94%, em Altamira. Podemos inferir que um dos caminhos
para o estímulo ao manejo e/ou certificação pode ser a divulgação a estes consumidores, pois clientes
constantes têm maior poder de influência sobre seus fornecedores.
Figura 8: Percentual das empresas que consomem madeira de áreas próprias e de terceiros.
Rondônia
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100%

O estímulo ao manejo e a certificação podem estar relacionados também com a proporção de madeira
exportada, pois o mercado externo é mais sensível a essas questões. No Pará, a proporção de madeira
exportada cresce de Paragominas (23%), passando pelo centro (30%) e chegando a 52% em Novo
Progresso (oeste) (Figura 9:). No caso do Mato Grosso, a proporção de madeira exportada em Sinop é a
maior entre as regiões estudadas, caindo para apenas 16% no noroeste do estado7. Em Rondônia, só um
terço da produção vai para exportação.
Observamos também que o percentual de consumo de madeira por clientes preocupados com manejo e ou
certificação aumenta nos pólos com maiores índices de exportação. No Pará, esse percentual é de apenas
15% no leste do estado, e atinge 35% em Novo Progresso (Figura 9:). No centro do Mato Grosso, os
entrevistados declararam que 26% de sua produção são consumidos por clientes preocupados com manejo
e/ou certificação. Esse percentual é de apenas 16% no noroeste, onde a exportação é menor. Em Rondônia,
se registram os maiores percentuais de consumo por clientes preocupados.
Confirmando a hipótese de que o cliente possui alto poder de influência, identificamos que, nos pólos onde
a porcentagem de exportação é alta, o interesse por certificação também é maior (Figura 9:). No pólo de
Paragominas, apenas 28% dos entrevistados demonstraram interesse, mas este valor sobe para 87%, em
Tailândia, e 50%, no caso de Novo Progresso. Em Mato Grosso, o maior interesse é encontrado no centro
do estado (60% dos entrevistados), enquanto que, no noroeste, só 20% dos madeireiros se interessam por
certificação. Em Rondônia, observa-se o maior interesse relativo entre todas as regiões, igualmente
relacionado com o porcentual da produção que é exportada.
Figura 9: Mercado consumidor das empresas entrevistadas.
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Mesmo sem o conhecimento dos passos para obter a certificação, o interesse demonstrado por alguns
empresários é alto. A principal razão para esse interesse é o acesso aos mercados seletivos. No Pará, a
imposição dos compradores é a segunda razão mais citada pelos entrevistados interessados na obtenção do
“selo verde”, independente da região estudada. Já em Mato Grosso, os empresários citaram a melhoria da
imagem de suas empresas como a segunda razão do interesse. Essa aparece como a principal razão do
interesse no caso de Rondônia, seguida do maior preço de venda.
Entretanto, em alguns casos, encontramos entrevistados com pouco conhecimento sobre certificação. Esse
fato é mais comum em regiões mais distantes, onde os entrevistados acreditam que o custo para obter
informação sobre manejo ainda é muito alto (70% em Novo Progresso e 80% no noroeste de Mato
Grosso).

7

Entretanto, estudos de amostragem mais significativa demonstram que a maioria da produção do Mato
Grosso é consumida pelo mercado interno, destacando-se o estado de São Paulo (Sobral et al. 2002).
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4

PERCEPÇÕES SOBRE MANEJO FLORESTAL E TENDÊNCIAS

Levantamos as percepções dos entrevistados sobre as vantagens e desvantagens da adoção de planos de
manejo. Em termos específicos, abordamos questões como os custos de transação, disponibilidade de
informação e relação custo-benefício. Observamos também algumas inovações importantes realizadas
pelos empresários, tanto na indústria como na gestão de suas florestas.
Figura 10: Razões do interesse dos empresários por certificação, em percentual das respostas.
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4.1

Vantagens e desvantagens do manejo florestal

4.1.1

Vantagens do manejo florestal em relação ao sistema tradicional

A maioria absoluta dos entrevistados nos três estados admitiu que o manejo é essencial para a manutenção
das florestas (Tabela 6). Além disso, as vantagens em relação à diminuição de acidentes de trabalho
durante a exploração obteve destaque no Pará e em Rondônia, enquanto que a diminuição da pressão
exercida pelos órgãos reguladores, pelo fato de contar com PMFS para o abastecimento de suas indústrias,
foi particularmente mencionado no Mato Grosso. Menos evidente foi a redução dos custos operacionais.
Para os madeireiros de Tailândia e Novo Progresso, no Pará, do centro e norte do Mato Grosso, e de
Vilhena, em Rondônia, o manejo poderá facilitar o acesso a mercados mais exigentes, em especial o de
exportação.
4.1.2

Desvantagens do manejo em relação à exploração convencional

Da mesma forma, avaliamos nos itens de “desvantagens” a coerência das respostas. A maioria dos
entrevistados nos três estados cita como principal desvantagem a demora dos órgãos reguladores na
aprovação dos planos de manejo. A maior parte dos empresários também revelou preocupação em relação
à competição com empresas madeireiras clandestinas, que podem oferecer madeira mais barata por não
pagarem tributos. Outro item decorrente é a falta de segurança fundiária, especialmente alto nas regiões de
Rondônia, em Tailândia e Novo Progresso, no Pará, e no noroeste de Mato Grosso. Altos investimentos
para a realização do manejo florestal, como a compra de equipamentos, custos de treinamento e compra de
áreas, também foram considerados como desvantagens do manejo.
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Tabela 6: Vantagens do manejo florestal em relação ao sistema tradicional.
Grupo de respostas relacionadas
PARÁ
Manutenção da floresta
Diminuição de acidentes
Redução do custo operacional
Menor pressão / legalidade
Acesso a mercado mais seletivo
MATO GROSSO
Manutenção da floresta
Menor pressão / legalidade
Redução do custo operacional
Diminuição de acidentes
Acesso a mercado mais seletivo
RONDÔNIA
Manutenção da floresta
Diminuição de acidentes
Menor pressão / legalidade
Acesso a mercado mais seletivo
Redução do custo operacional
4.2

Percentual (%) dos entrevistados
Paragominas Tailândia
Altamira
N. Progresso
(n=25)
(n=6)
(n=8)
(n=10)
88%
100%
100%
90%
56%
83%
38%
10%
52%
100%
25%
20%
32%
67%
38%
30%
8%
100%
13%
50%
Sinop
Alta Floresta
Juara/Juína
(n=15)
(n=10)
(n=5)
93%
90%
100%
33%
60%
20%
27%
30%
20%
-40%
20%
13%
10%
-Vilhena
Jaru
Machadinho
(n=6)
(n=6)
(n=1)
100%
100%
-83%
83%
-87%
17%
-67%
17%
-17%
---

Percepção dos empresários em relação aos custos do MFS

Quando aplicamos as questões referentes à percepção dos custos do manejo, muitos empresários
demonstraram dificuldades em discriminá-los em categorias ou em etapas, razão pela qual obtivemos um
baixo número de respostas. A grande maioria dos empresários possui apenas uma idéia geral dos custos do
manejo.
No Pará, a maior parte dos entrevistados considera o custo do manejo maior do que o sistema
convencional. Em Paragominas, essa proporção é menor (57%), passando por Altamira (68%) e Novo
Progresso (86%). Esse fato aparenta estar relacionado ao acúmulo de informação e experiência
diferenciada em cada uma das zonas madeireiras (Tabela 8). Os motivos para a percepção de um custo
maior para as operações de manejo incluem a falta de informação, o maior investimento em planejamento
e a compra de terras e equipamentos.
Os entrevistados que indicaram o sistema convencional como mais dispendioso sistema foram,
respectivamente: Paragominas (32%), Novo Progresso (43%) e Altamira (14%). A principal razão seria a
menor produtividade da operação convencional.8

8

Isso nos leva a refletir que os empresários que chegaram a essa conclusão podem estar fazendo um bom
manejo, pois vários estudos no estado concluíram que a colheita manejada de madeira reduz entre 35%
(Barreto et al. 1998) e 13% (Holmes et al. 2002) os custos, principalmente devido à redução de
desperdícios.
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Tabela 7: Desvantagens do manejo florestal em relação ao sistema tradicional.
Grupo de respostas relacionadas

Percentual (%) dos entrevistados

PARÁ
Demora na aprovação do PMF
Competição desleal com madeira predatória
Altos investimentos em equipamentos
Altos investimentos em equipes
Altos investimentos em terras
Falta de segurança fundiária
MATO GROSSO
Demora na aprovação do PMF
Competição desleal com madeira predatória
Falta de segurança fundiária
Altos investimentos em terras
Altos investimentos em equipamentos
Altos investimentos em equipes
RONDÔNIA
Demora na aprovação do PMF
Falta de segurança fundiária
Competição desleal com madeira predatória
Altos investimentos em terras
Altos investimentos em equipes
Altos investimentos em equipamentos

Paragominas

Tailândia

Altamira

N. Progresso

80%
68%
52%
48%
44%
12%

87%
100%
33%
17%
17%
83%

88%
25%
63%
50%
13%
38%

90%
50%
40%
60%
50%
50%

Sinop

Alta Floresta

Juara/Juína

53%
53%
33%
13%
13%
7%

50%
60%
30%
60%
50%
40%

60%
40%
60%
40%
40%
20%

Vilhena

Jaru

Machadinho

100%
87%
100%
33%
50%
50%

83%
100%
50%
83%
17%
--

-------

Em Mato Grosso, a maior parte dos entrevistados considera maiores os custos da madeira oriunda de
autorizações legais de desmatamento do que os custos do PMFS - alegaram como principal motivo a taxa
de reposição, que é paga ao órgão regulador para utilizar madeira de desmatamento. No centro e norte, a
maioria dos empresários também considera a madeira produzida no sistema convencional de exploração
mais cara do que a produzida sob sistema de PMFS, em média 22%.
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Tabela 8: Razões para a diferença de custos entre o manejo e o sistema convencional de exploração, na
opinião dos empresários.
Itens avaliados
Percentual dos entrevistados
PARÁ
Paragominas Tailândia
Altamira N. Progresso
Razões para MFS ser mais caro
Maior investimento em planejamento
71%
60%
67%
50%
Maior investimento em terra
29%
40%
33%
25%
Maior investimento em equipamentos
29%
60%
17%
25%
Menor produtividade
18%
40%
-25%
Maior investimento em treinamento
12%
40%
-25%
Razões para o sistema convencional ser mais caro
Menor produtividade
88%
--67%
Maior desperdício de madeira
25%
40%
--Falta de planejamento
13%
---MATO GROSSO
Sinop
Alta Floresta
Juara/Juína
Razões para MFS ser mais caro
Maior investimento em planejamento
100%
67%
67%
Maior investimento em equipamentos
-67%
33%
Menor produtividade
33%
67%
-Maior investimento em terra
-67%
-Maior investimento em treinamento
33%
-Razões para o sistema convencional ser mais caro
Menor produtividade
100%
67%
-Falta de planejamento
25%
--RONDÔNIA
Vilhena
Jaru
Machadinho
Razões para MFS ser mais caro
Maior investimento em planejamento
83%
83%
-Maior investimento em terra
50%
50%
17%
Menor produtividade
50%
50%
17%
Maior investimento em treinamento
17%
33%
17%
Maior investimento em equipamentos
17%
17%
17%
Razões para o sistema convencional ser mais caro
Menor produtividade
---Maior desperdício de madeira
---Com excesso do noroeste do estado, a maioria dos empresários considera o sistema convencional de
exploração mais caro do que o MFS. Os motivos para essa percepção incluem a menor produtividade da
extração não-planejada e a falta de planejamento. Por outro lado, para a totalidade dos empresários do
noroeste do estado e parte dos madeireiros do centro e norte, o MFS provoca custos maiores do que a
exploração convencional (em média 23% maior), devido a fatores como os maiores gastos com
planejamento, os maiores investimentos em terras e equipamentos e a menor produtividade alegada ao
MFS (Tabela 8). Em Rondônia, o maior investimento em planejamento, a compra de áreas e a menor
produtividade foram apontados como as principais razões para o manejo ser mais caro, em comparação
com o sistema convencional (Tabela 8).
Custo de transação1 do manejo. Na percepção dos empresários do Pará, o custo de transação onera, em
média, em 20% o custo total da exploração, excluindo nesse cálculo as despesas de transporte até a
indústria. Em Mato Grosso, esse custo é de 18% (subindo para 26% no norte), enquanto que, em
Rondônia, chega a 41%.
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4.3

Inovações realizadas no setor madeireiro

Algumas inovações podem revelar a disposição do empresário em se comprometer com manejo ou apenas
em melhorar as condições de trabalho. Dividimos as inovações em duas partes: indústrias e florestas.
4.3.1

Indústrias

Observamos que a segurança no trabalho foi o quesito mais implantado nos três estados (Tabela 9). Em
muitos casos, os funcionários de serrarias trabalham em situações muito precárias, portanto, tais avanços
são esperados. Outras mudanças importantes são a modernização industrial, principalmente na compra de
equipamentos mais modernos, diminuindo desperdícios de matéria prima; conquista de mercados, como
exportação, e diversificação da produção – principalmente madeira aparelhada.
4.3.2

Florestas

As inovações nas florestas são, em geral, relativamente menores. No Pará, a principal tem sido a
contratação de equipes (engenheiros, técnicos, etc.). Notamos a grande diferença entre as regiões com
relação a treinamentos. Apenas 10% dos entrevistados em Novo Progresso investiram em treinamento de
equipes, pois a dificuldade de acesso faz com que o investimento se torne muito alto (Tabela 10).
Em Mato Grosso, a principal inovação tem sido a compra de áreas florestais, mais acentuada no noroeste
do estado. Em segundo lugar, investimentos em reflorestamentos, principalmente espécies de rápido
crescimento9 (Tabela 10).
Em Rondônia o treinamento de equipes representou a principal inovação. No centro de estado, destacou-se,
também, a compra de áreas florestais (Tabela 10).
Tabela 9: Inovações importantes realizadas nas indústrias nos últimos dois anos.
Itens abordados
PARÁ
Segurança no trabalho
Modernização industrial
Conquista de mercados
Diversificação da produção
Investimento social
MATO GROSSO

9

Região amostrada (% dos entrevistados)
Paragominas Tailândia
84%
36%
32%
32%
16%
Sinop

Segurança no trabalho
Modernização industrial
Conquista de mercados
Diversificação da produção
Investimento social
RONDÔNIA

100%
50%
50%
43%
-Vilhena

Segurança no trabalho
Modernização industrial
Conquista de mercados
Diversificação da produção
Investimento social

100%
83%
83%
83%
50%

Altamira N. Progresso Principais relatos
EPIs, serras
71%
100%
50%
protegidas
Menor
desperdício
71%
50%
30%
43%
25%
40%
Exportação
71%
13%
10%
Aparelhados
Visando certificação
14%
--Alta Floresta
Juara/Juína
Principais relatos
EPIs, serras
86%
100%
protegidas
Menor desperdício
57%
25%
43%
25%
Exportação
14%
75%
Aparelhados
Visando certificação
14%
-Jaru
Machadinho
Principais relatos
EPIs, serras
100%
-protegidas
Menor desperdício
83%
-67%
-Exportação
67%
-Aparelhados
Visando
certificação
50%
--

De maneira geral, tais plantações não têm desenvolvimento adequado, e tais investimentos, em muitos
casos, têm se perdido.
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Tabela 10: Inovações importantes realizadas nas florestas nos últimos dois anos.
Itens abordados

Região amostrada (dos entrevistados)

PARÁ
Paragominas Tailândia Altamira N. Progresso
Contratação das equipes
36%
29%
25%
20%
Reflorestamentos
32%
-25%
-Treinamento de equipes
36%
29%
13%
10%
Regularização fundiária
20%
-38%
10%
Compra de áreas florestais
20%
29%
13%
10%
Compra de equipamentos
20%
29%
--Processo de certificação
4%
---MATO GROSSO
Sinop
Alta Floresta
Juara/Juína
Compra de áreas florestais
14%
43%
50%
Reflorestamentos
36%
14%
50%
Treinamento de equipes
14%
-25%
Contratação de equipes
14%
--Equipamentos novos
14%
--RONDÔNIA
Vilhena
Jaru
Machadinho
Treinamento de equipes
83%
50%
-Contratação de equipes
33%
17%
-Reflorestamentos
17%
33%
-Compra de equipamentos
17%
33%
-Compra de áreas florestais
-50%
-4.4

Principais relatos
Engenheiros, técnicos
Espécies de laminação

FFT

Tratores skidder
Principais relatos
Espécies de laminação
Principalm.eng. locais
Engenheiros, técnicos

Tratores skidder
Principais relatos
Engenheiros, técnicos
Espécies de laminação

Tratores skidder

Tendências para as regiões estudadas

Questionamos os entrevistados sobre quais seriam as tendências futuras de desenvolvimento dos setores
madeireiros locais. A agregação de valor na produção é a tendência mais citada nos estados do Pará (à
exceção do pólo de Tailândia) e de Mato Grosso. Em seguida, temos o aumento do rigor da fiscalização
dos órgãos reguladores (principalmente em fronteiras mais recentes) e a diversificação da produção (com
destaque para Tailândia e Novo Progresso, no Pará, e para o estado de Rondônia). Em menor grau, o
aumento da oferta de madeira de reflorestamento e desmatamentos (Tabela 11).
Tabela 11: Tendências nas regiões de estudo.
Itens avaliados
Percentual (%) dos entrevistados
PARÁ
Paragominas Tailândia
Altamira N. Progresso
Agregação de valor à produção
84%
25%
88%
100%
Maior rigor na fiscalização
52%
50%
38%
100%
Diversificação da produção
40%
100%
75%
90%
Maior oferta de madeira de reflorestamentos
60%
-13%
20%
Maior oferta de madeira de desmatamento
4%
62%
50%
40%
MATO GROSSO
Sinop
Alta Floresta
Juara/Juína
Agregação de valor à produção
87%
90%
80%
Maior rigor na fiscalização
47%
60%
100%
Diversificação da produção
47%
60%
80%
Maior oferta de madeira de reflorestamentos
20%
10%
20%
Maior oferta de madeira de desmatamento
20%
30%
60%
RONDÔNIA
Vilhena
Jaru
Machadinho
Diversificação da produção
100%
100%
-Maior rigor na fiscalização
67%
100%
-Agregação de valor à produção
67%
67%
-Maior oferta de madeira de desmatamento
67%
17%
-Maior oferta de madeira de reflorestamentos
----
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5

VARIÁVEIS QUE AFETAM A ADOÇÃO DE MANEJO

5.1

Percepção quanto a existência de mercados

5.1.1

Voltados para serviços

Embora na maioria das regiões do interior da Amazônia Legal exista abundância de mão-de-obra,
raramente encontram-se disponíveis profissionais com alto nível de qualificação. Para algumas práticas de
manejo florestal, como planejamento, inventário 100%, etc., essa qualificação é vital para o bom manejo.
Entretanto, a variável que estamos avaliando neste item é a percepção do entrevistados sobre a
disponibilidade local destes serviços. Consideramos que essas impressões pessoais são vitais para que os
proprietários de empresas adotem o bom manejo.
Essas percepções não foram diretamente mensuradas, ou seja, os entrevistados não foram questionados
sobre isso. Entretanto, sabemos em que regiões os profissionais envolvidos diretamente com a exploração
florestal possuem maiores índices de treinamento específico em práticas de manejo. Esses índices estão
expressos na Tabela 12. Apenas nos pólos de Paragominas e Sinop observamos a presença de treinamento
formal.
Tabela 12: Tamanho médio das equipes de exploração florestal e percentual de treinamento dos
profissionais.
Itens avaliados
PARÁ
Engenheiro 1
Técnico de nível médio
Mateiros
Motosserristas
Tratoristas - Skidder
Tratoristas – Esteiras
MATO GROSSO
Engenheiro 1
Técnico de nível médio
Mateiros
Motosserristas
Tratoristas - Skidder
Tratoristas – Esteiras
RONDÔNIA
Engenheiro 1
Técnico de nível médio
Mateiros
Motosserristas
Tratoristas - Skidder
Tratoristas – Esteiras
1
2

3

Número médio de profissionais
(percentagem de treinamento formal2)
Paragominas
Tailândia
Altamira
N. Progresso
(n=21) 3
(n=7)
(n=7)
(n=2)
1,1 (17%)
1,2
1,3
1,0
1,2 (20%)
3,0
1,0
-2,9 (7%)
3,2
4,5
2,5
3,8 (28%)
6,7
1,9
2,0
1,5 (33%)
1,7
1,0
1,0
2,4 (21%)
2,5
1,0
1,0
Sinop
Alta Floresta
Juara/Juína
(n=11)
(n=6)
(n=5)
1,2 (15%)
0,7
0,6
0,1 (100%)
--0,1 (0%)
1,2
0,8
2,7 (10%)
2,7
1,2
0,6 (43%)
1,0
1,0
0,7 (25%)
0,8
0,6
Vilhena
Jaru
Machadinho
(n=6)
(n=6)
(n=5)
1,2
1,0
--1,5
-3,2
4,0
-3,3
2,4
2,0
1,3
1,0
-2,0
1,2
--

Geralmente os engenheiros prestam consultorias, assessorando mais de uma empresa da região.
Treinamento específico em manejo florestal, realizado pela Fundação Floresta Tropical (FFT), em
Belém; no caso de Mato Grosso, também pelo Projeto Jamanxim, em Sinop.
Número de respostas.
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Nas áreas de maior envolvimento das indústrias com as florestas, há maior disponibilidade de serviços
vitais ao manejo e percepções positivas dos proprietários sobre estes serviços. Neste contexto, os
resultados sugerem que há um gradiente decrescente no sentido leste-oeste no caso do Pará e no sentido
centro-norte-noroeste no estado de Mato Grosso
5.1.2

Voltados ao consumo de produtos gerados de forma sustentável

De maneira geral, observamos que existe uma estreita relação entre as empresas que possuem mercados
mais seletivos, como exportação, e a pressão de seus clientes para adoção do manejo florestal e
certificação. Além disso, clientes fixos podem exercer pressão sobre a legalidade e origem da matéria
prima (Figura 11).
É interessante observar que, no estado do Pará, essas tendências ocorrem justamente em gradiente
contrário ao indicado para os serviços vitais à adoção de manejo. Em Novo Progresso, a percepção dos
proprietários é de maior demanda por produtos ambientalmente sustentáveis por parte de seus clientes
(36%). É também nesta região que ocorrem as maiores taxas de exportação de madeira (52% do total).
Esses valores diminuem em direção ao leste do estado (Altamira e Paragominas). No pólo de Tailândia, é
destaque o grande interesse dos empresários pela certificação (87%).10
Já no caso do Mato Grosso, essas tendências ocorrem no mesmo gradiente ao indicado para os serviços
vitais à adoção do manejo, ou seja, no sentido centro (Sinop) a noroeste (Juara/Juína).
Nas regiões sudeste e central do estado de Rondônia se observa a mesma relação entre a exportação
madeireira e a demanda por produtos produzidos de forma sustentável (Figura 11)
5.2

Percepção quanto aos benefícios gerados pelas práticas de MFS

A grande maioria dos entrevistados em todas as regiões amostradas admitiu que o manejo florestal possui,
como uma das principais vantagens, a manutenção da integridade das florestas. Os benefícios do manejo
na diminuição de acidentes de trabalho durante as operações de exploração foi mais destacado em
Paragominas e nas regiões sudeste e centro de Rondônia. A redução dos custos operacionais da extração
madeireira foi considerado altamente importante em Tailândia (100%), seguido de Paragominas (52%).
Em todas as regiões amostradas houve um alto percentual de entrevistados que possuem a percepção de
que a exploração através do MFS é mais cara do que o sistema tradicional de exploração. A principal razão
para isso seria o maior investimento em planejamento, segundo impressões dos madeireiros. Um fato
marcante é que, nas regiões do Pará, 100% dos entrevistados consideram maiores os investimentos (em
equipes, equipamentos ou terras) necessários para o manejo em comparação com a exploração
convencional, em comparação com níveis menores nas regiões dos outros dois estados, destacando Sinop
com só 27% (Figura 11).
Em geral, as evidências apontam para uma percepção mais ampla dos benefícios gerados pelo manejo (ou
uma melhor relação entre seus custos e benefícios) no leste do Pará e menor no oeste desse estado, no
centro de Mato Grosso e menor no norte e noroeste do estado e sem diferenças para o caso de Rondônia.
5.3

Imposição legal - percepção sobre a pressão legal exercida

Em geral os madeireiros reconhecem que o fato de adotar manejo não diminui a pressão do IBAMA sobre
suas empresas (Figura 11). Também acreditam que haverá uma intensificação do rigor das fiscalizações
dos órgãos reguladores.

10

Em Tailândia, os levantamentos foram feitos em época distinta dos realizados nos outros pólos do
estado: finais de 2003 versus finais de 2001. A diferença observada nos percentuais de interesse poderia
ser explicada pela maior promoção da certificação florestal entre 2002 e 2003.
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Figura 11: Percepção dos entrevistados quanto à pressão legal e opinião sobre as tendências locais de
aumento no rigor da fiscalização por órgãos reguladores.
Rondônia
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Necessidade do MFS para garantir sua sobrevivência no setor

Os entrevistados relataram diversas inovações realizadas no sistema de exploração de suas empresas e
observamos que algumas delas estão diretamente ligadas à sobrevivência do negócio (Tabela 13).
Consideramos que a contratação de equipes especializadas em exploração, treinamento e a compra de áreas
de florestas são medidas essenciais para a adoção de manejo.
Não afirmamos que essas medidas estejam sendo implementadas com o intuito de promover o bom
manejo. Apenas afirmamos que essas medidas podem criar condições favoráveis para a adoção do manejo
e sua implantação. Em todos esses quesitos, os entrevistados de Paragominas demonstraram maior
interesse. Em Tailândia há maior interesse na compra de áreas florestais. Em Mato Grosso nenhuma das
regiões destacou-se fortemente das demais nestes quesitos. Em Rondônia o treinamento de equipes merece
maior destaque.
A regularização fundiária é mencionada só no Pará, com maior índice de respostas entre os entrevistados
da região de Altamira. Essa região ainda possui grande quantidade de áreas devolutas ou não tituladas, fato
que pode estar intensificando os esforços em sua regularização.
Tabela 13: Inovações importantes relacionadas à sobrevivência dos entrevistados no setor.
Itens avaliados
PARÁ
Contratação de equipes
Treinamento de equipes
Regularização fundiária
Compra de áreas florestais
MATO GROSSO
Compra de áreas florestais
Treinamento de equipes
Contratação de equipes
RONDÔNIA
Treinamento de equipes
Contratação de equipes
Compra de equipamentos
Compra de áreas florestais

Percentual (%) dos entrevistados
Paragominas

Tailândia

Altamira

N. Progresso

36%
36%
20%
20%

25%
25%
-25%

25%
13%
38%
13%

20%
10%
10%
10%

Sinop

Alta Floresta

Juara/Juína

14%
14%
14%

43%
---

50%
25%
--

Vilhena

Jaru

Machadinho

83%
33%
17%
--

50%
17%
33%
50%

-----
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5.5

Segurança quanto à posse da terra/floresta

A segurança quanto à posse das áreas florestais provavelmente está relacionada com a idade da fronteira
madeireira e a conseqüente falta de documentação fundiária.
A Tabela 8 revela que em fronteiras mais antigas do Pará e Mato Grosso é menor o percentual de
entrevistados preocupados com a segurança de suas terras, pois a fronteira já está consolidada ou num
processo avançado. No caso de Rondônia, a insegurança fundiária é ainda muito alta nas duas regiões onde
foi possível obter respostas dos entrevistados11.
Concluímos que em regiões onde a insegurança quanto à posse da terra é grande, a adoção do MFS é
deficitária.
5.6

Existência de tecnologia adequada

A dificuldade de acesso à tecnologia adequada pode dificultar a execução de determinadas práticas de
manejo. Os tratores florestais skidder, por exemplo, são os equipamentos mais indicados para minimizar os
impactos ambientais durante o arraste de toras e melhorar a produtividade desta operação (Amaral et al.
1998).
O uso de tratores skidder nas operações de arraste de florestas que suprem as indústrias é bastante
generalizado nas regiões amostradas, com exceção dos pólos de Paragominas e Novo Progresso no Pará
(Figura 5 e Tabela 14).
Somente 20% das empresas em Paragominas compraram este equipamento nos últimos dois anos.
Quatorze por cento dos madeireiros do centro do Mato Grosso disseram ter adquirido tal equipamento nos
últimos dois anos, aumentando até 33% no centro do estado de Rondônia
Tabela 14: Percentual de entrevistados que declararam utilizar tratores florestais skidder nas operações de
arraste de toras, discriminando a proporção de empresários que adquiriu tal equipamento nos últimos 2
anos.
Itens avaliados

Percentual dos entrevistados

PARÁ

Paragominas Tailândia

Uso de skidder na extração madeireira
Compra de tratores skidder nos últimos 2 anos
MATO GROSSO
Uso de skidder na extração madeireira
Compra de tratores skidder nos últimos 2 anos
RONDÔNIA
Uso de skidder na extração madeireira
Compra de tratores skidder nos últimos 2 anos
5.7

36%
20%

Altamira

N. Progresso

50%
--

30%
--

100%
--

Sinop

Alta Floresta

Juara/Juína

58%
14%

100%
--

100%
--

Vilhena

Jaru

Machadinho

100%
33%

100%
17%

---

Síntese e conclusões das entrevistas

Os resultados das entrevistas mostram evidências sobre as regiões que melhor satisfazem as variáveis que
influem sobre a adoção de manejo.
Nas fronteiras mais antigas (Paragominas/Tailândia, Sinop e Vilhena) dos estados estudados encontramos
uma maior relação das indústrias com potencial de adoção de manejo (regularização fundiária, mão-deobra capacitada em manejo florestal, conhecimento sobre manejo e certificação, escassez de matéria prima,

11

Isso parece estar relacionado com o conflito de terras envolvendo o Movimento Sem Terra, fazendeiros
e madeireiros, que, na época das entrevistas, era tema muito discutido.

Página 28 de 99

etc). Além disso, os empresários indicaram inúmeros benefícios do manejo (produtividade, redução de
acidentes, menor desperdício, etc).
Nas regiões de amostragem nos pareceu existir certa eqüidade quanto à percepção dos entrevistados sobre
a pressão legal exercida para a adoção de práticas e quanto aos benefícios do manejo (produtividade,
redução de acidentes, menor desperdício, etc). Encontramos indícios de que há uma disponibilidade similar
de equipamentos e/ou tecnologia adequados em todos os pólos amostrados.

6

ANÁLISE DA ADOÇÃO DE PRÁTICAS DE BOM MANEJO

Conforme descrito na seção 2.2.4, realizamos duas séries de análises: a primeira apontou a variabilidade
entre os diferentes elementos das boas práticas, procurando responder: Por que alguns elementos são mais
comumente adotados que outros? O segundo tipo de análise examinou a variabilidade entre as empresas,
enfocando a questão: Por que algumas empresas estão adotando mais as boas práticas de manejo do que
outras? Para a primeira pergunta usamos como unidade de análise os 73 elementos definidos como
altamente criticável, pertencentes às 15 práticas avaliadas no campo, enquanto a amostra para a segunda
foram as 27 empresas analisadas em campo. Todos os elementos foram inspecionados nas 27 empresas
selecionadas nos três estados. Somente para nove elementos a avaliação no campo foi possível em menos
de dez empresas. A análise se limitou aos elementos com alta criticalidade, ou seja, aqueles elementos para
os quais foi definido que sua aplicação garantiria que 50% dos benefícios da prática relacionada seriam
atingidos (veja a Tabela 4).
6.1

Variabilidade do grau da adoção entre os elementos das boas práticas

O nível médio de adoção encontrado para os 73 elementos de bom manejo florestal foi de 56%, o que
significa que a empresa média estaria adotando 56% dos elementos críticos. Porém, a variabilidade da
adoção entre os elementos foi muito alta: entre 0% (mais de dez elementos nunca foram adotados) e 100%
(quase 20 elementos sempre foram adotados). Os detalhes da taxa de adoção para cada elemento são
apresentados na Figura 12.
Figura 12: Freqüência de adoção por taxa de adoção dos elementos de bom manejo.
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Observamos que dez elementos que nunca são adotados estão particularmente relacionados às práticas
“Planejamento do arraste” e “Arraste controlado”. Assim, quase nenhuma empresa analisada aplicou esta
prática. Doze elementos dos 20 sempre adotados relacionaram-se particularmente às práticas “Inventário
100%”, “Planejamento e construção de infraestrutura” e “Corte com queda planejada”. Os restantes 51
elementos são adotados pelas empresas em vários graus.
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Para responder à pergunta “por que certos elementos são adotados mais comumente que outros?”, foram
propostas hipóteses sobre o papel dos atributos dos elementos (seção 2.2.4), em particular:
−

como os elementos afetam os benefícios privados, por exemplo, se são aproveitados A curto,
médio ou longo prazo (escala 1-5);
− qual é a facilidade ou simplicidade de sua adoção (escala 1-3), e
− qual é o grau pelo qual o elemento é obrigado pela legislação (escala 1-3).
Foram realizados dois testes para avaliar a importância destes atributos na taxa de adoção: o teste t e a
análise de regressão:
a) Testes t
Foram realizados para ver se as taxas de adoção variaram quando os benefícios, a simplicidade e a
legalidade aumentaram de 1 a 2, de 2 a 3 e assim por diante. Esperava-se por exemplo, que se um certo
elemento produzisse maiores benefícios no curto prazo, a probabilidade de que fosse adotado aumentaria.
As mesmas expectativas existiram se o elemento fosse simples de adotar e se fosse obrigatório na
legislação.
Os testes mostraram a “legalidade” como único atributo afetando a taxa de adoção de maneira
estatisticamente significante. Os dados não permitiram detectar diferenças na influência do grau de
simplicidade ou de benefícios. De fato, dos 21 elementos com simplicidade=1, a adoção media foi de 42%,
menos que a adoção de elementos com simplicidade=2 (com taxa média de 62%). Por sua vez, elementos
com simplicidade=2 são adotados mais freqüentemente que elementos com simplicidade=3 (taxa de
adoção de 58%), mas a diferença não é estatisticamente significante. Com respeito aos benefícios,
elementos com escala 1 (que rendem benefícios em curto prazo) foram adotados em 53% dos casos. Os
valores para escalas de benefícios de 2, 3, 4 e 5 foram, respectivamente, 47%, 76% (nenhum elemento
tinha benefícios = 4) e 82%.
A Figura 13 ilustra a importância da obrigatoriedade legal. Os nove elementos claramente obrigatórios pela
legislação mostraram um nível de adoção de 77%. Os 28 elementos classificados no nível 2 (implícito nos
regulamentos, mas que não estão bem definidos ou só são recomendados na legislação) alcançaram um
nível médio de adoção de 68%. Para os 36 elementos sem referência alguma nos regulamentos (valor 3 na
escala), a adoção foi em média somente 41%. Enquanto a diferença entre os níveis 1 e 2 não foi
estatisticamente significante (teste t não pareado), a diferença com o nível 3 foi altamente significante (a
1% de nível de significância).
Figura 13: Taxa de adoção dos elementos das boas práticas florestais com diferentes níveis de exigência
na legislação.
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não obritatório

b) Análise de regressão
Aplicou-se uma análise de regressão para o conjunto de dados buscando as características responsáveis dos
elementos para a sua adoção. Devido a se tratar de dados de proporção, foi necessário transformá-los12.
Desta forma, encontrou-se que apenas 18% da variabilidade nas taxas de adoção puderam ser explicados
pelos atributos – simplicidade de aplicação, obrigatoriedade legal e a relação entre custos e benefícios. O
baixo valor do R2 ajustado sugere que pode haver outros fatores em jogo13.
Dos três atributos analisados, o mais significativo foi o grau pelo qual o elemento é obrigado pela
legislação. Quanto mais o elemento é obrigado pela legislação, maior o seu cumprimento. Este coeficiente
foi significante ao nível de 1%.
Os outros atributos sobre benefícios e simplicidade tiveram coeficientes não estatisticamente significantes
e com o sinal trocado. Os coeficientes positivos sugeriram um aumento na adoção para elementos gerando
um retorno em longo prazo (ao contrário do curto prazo) e, surpreendentemente, para elementos que
requerem investimentos em equipamentos e treinamento (como oposto a um baixo ou investimento nulo).
Este último resultado foi contra-intuitivo. Uma explicação possível é que os operadores florestais e os
peritos têm uma percepção diferente em relação aos benefícios e à simplicidade de adoção, ou que somente
elementos relacionados com um certo grau de investimentos são percebidos como úteis pelas empresas.
6.2

Variabilidade da qualidade do manejo entre empresas

Uma segunda série de análises procurou responder às seguintes questões: (1) Por que é mais provável que
certas empresas adotem uma prática e outras não? e (2) Que fatores parecem estar associados com esta
probabilidade? A análise concentrou-se no nível das seguintes 14 práticas:
−
−
−
−
−
−
−
−
−
−
−
−
−
−

Inventário 100%
Corte de cipós
Planejamento e construção da infraestrutura
Planejamento do arraste
Corte com queda planejada
Proteção das árvores matrizes
Proteção das árvores de futura colheita
Arraste controlado
Proteção da AMF
Proteção de áreas de preservação permanente
Controle da caça na área de manejo
Monitoramento do crescimento da floresta
Tratamentos silviculturais para melhorar o crescimento das árvores de futura colheita
Tratamentos silviculturais para favorecer a regeneração natural

A prática “Respeito à UPA” não foi considerada, devido às dificuldades para sua avaliação no campo.
Como já detectado no nível dos elementos, as taxas médias de adoção por prática variaram também
marcadamente entre as práticas. Práticas como “Proteção de áreas de preservação permanente” foram
adotadas por 95% das empresas, enquanto a prática “Tratamentos silviculturais para favorecer a
regeneração” foi adotada por apenas 15% das empresas. Também, a adoção das práticas pelas diferentes
empresas, expressa através do desvio padrão da taxa de adoção, variou bastante entre as práticas. O “Corte
de cipós” e o “Planejamento do arraste”, por exemplo, tiveram taxas de adoção semelhantes (cerca de
32%), mas o grau da adoção da prática “Corte de cipós” variou entre 0% e 67%, enquanto que a prática
12

Foi computado um logit ou taxas de adoção como lgtavg = ln(avg/(1-avg)), onde lgtavg é o logit da taxa
média de adoção, e depois se corrigiu a regressão do lgtavg sobre as variáveis benefícios, simplicidade e
legalidade.
13
O teste para variáveis omitidas (test Ramsey reset) mostrou uma alta probabilidade que mais variáveis
faltaram no modelo.
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“Planejamento do arraste“ mostrou um grau da adoção entre 17% e 43%. Outras práticas com uma grande
variabilidade nas taxas de adoção foram: “Proteção de árvores de futura colheita”, “Caça controlada”,
“Monitoramento” e “Tratamentos silviculturais para aumentar o crescimento”.
Entretanto, para a maioria das outras práticas, o grau da adoção foi bastante consistente. Por exemplo, o
grau da adoção da prática do “Inventário 100%” teve uma variação de apenas 71% a 100%. O mesmo
pode ser dito do “Planejamento das estradas e trilhas de arraste”. A falta de variabilidade para algumas
práticas dificultou descobrir por que certas empresas adotaram mais que outras (se todas as empresas se
comportam de maneira similar, não há variabilidade e conseqüentemente não há fatores para explicar).
Porém, a análise das práticas com alta variabilidade ajudou a ter uma melhor idéia de por que certas
empresas têm maior probabilidade de adotar que outras. Neste sentido, uma hipótese-chave foi que as
empresas localizadas em diferentes pólos madeireiros adotam as práticas diferentemente, devido à
experiência da empresa ou à condição do recurso encontrada nos diferentes pólos.
No contexto, foi mais relevante diferenciar entre empresas nos pólos localizados numa fronteira antiga e as
localizadas em pólos mais recentes (veja seção 2.2.2). Para simplificar as análises, agrupamos os pólos em
duas categorias: antigos e novos, sendo que os últimos incluem também os pólos intermediários. Na
Tabela 15 apresenta-se um resumo do comportamento das empresas localizadas nos diferentes pólos em
relação à adoção das práticas.
Tabela 15: Taxa de adoção (%) das boas práticas de manejo por pólo madeireiro.
Práticas
Idade da fronteira madeireira
Número de empresas
Inventário 100%
Corte de cipós

Tailândia
antiga
4
91
38

Pólos madeireiros
ParaNovo Altamira Vilhena
gominas Progresso
antiga
nova intermed. antiga
1
4
2
2
92
94
85
96
67

50

Sinop
antiga
5
82

Juara/
Juína
nova
4
84

Alta
Floresta
intermed.
5
88

25

50

53

13

0

Planejamento de estradas

66

92

67

77

73

79

69

67

Planejamento do arraste

32

33

29

29

31

33

32

33

Corte com queda planejada

31

56

32

23

44

47

20

9

Proteção de árvores matrizes

42

67

58

33

67

60

67

33

Arraste controlado

25

44

39

44

56

48

39

18

Proteção da AMF
Proteção de áreas de
preservação permanente
Controle da caça

85

100

80

80

100

86

80

70

100

100

100

100

100

93

88

90

94

100

69

38

75

78

84

78

41

63

63

31

50

65

50

10

0

0

25

0

50

80

25

0

25

100

50

0

100

60

50

0

0

50

13

0

25

60

13

0

48

68

54

40

65

66

51

35

Monitoramento do crescimento
Tratamentos silviculturais para
aumentar o crescimento
Proteção das árvores de futura
colheita
Tratamentos silviculturais p/
favorecer a regeneração
Média ponderada

Uma rápida inspeção na Tabela 15 sugere que as empresas localizadas em certas áreas adotaram mais
certas práticas do que empresas em outros pólos. Por exemplo, a prática “Tratamentos silviculturais para
favorecer o crescimento” foi significativamente mais adotada em Vilhena e Sinop (adoção >50%) em
relação às outras regiões (adoção = 0%).
Empresas localizadas em pólos antigos parecem adotar, em média, mais práticas que empresas localizadas
nos pólos mais recentes. Também em média, sua taxa de adoção é maior de 65%. A única exceção parece
ser Tailândia, onde as taxas de adoção são menores (48%) que em outros pólos antigos.
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A Figura 14 mostra que foi possível detectar diferentes níveis de adoção para várias práticas como
resultado da classificação em pólos antigos e novos.
Figura 14. Taxas de adoção (em percentual) de boas práticas por empresas localizadas em fronteira antiga
e em fronteira nova.
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O efeito da localização é apresentado com mais detalhes na Tabela 16, que reporta os resultados dos testes
t realizados para cada prática, a fim de testar a diferença nas taxas médias de adoção entre empresas
localizadas em fronteiras madeireiras antigas e nas novas.
Tabela 16: Porcentual das empresas que adotaram boas práticas de manejo florestal em fronteiras
madeireiras antigas (Paragominas, Tailândia, Sinop e Vilhena) e em fronteiras novas (Altamira, Novo
Progresso, Juara/Juína,Jaru e Machadinho).
Práticas
Inventário 100%
Corte de cipós
Planejamento, construção e manutenção da infraestrutura
Planejamento do arraste
Corte com queda planejada
Proteção das árvores matrizes
Arraste controlado
Proteção da área de manejo florestal (AMF)
Proteção das áreas de preservação permanente
Controle da caça
Monitoramento do crescimento da floresta
Aplicação de tratamentos silviculturais para o crescimento
Proteção das árvores de futura colheita
Aplicação de tratamentos silviculturais para a regeneração

% de empresas que adotam boas práticas
de manejo
Fronteira nova
Fronteira antiga
87
87
20
49***
69
77**
28
30*
20
42***
49
56
33
41*
77
89**
93
97
72
84*
38
54*
13
42*
27
58*
7
33**

* Diferença é significante no nível de 10%; ** Diferença é significante no nível de 5%; *** Diferença é
significante no nível de 1%; P(T<=t) uma cola.
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Os valores da Tabela 16 sugerem que empresas nas fronteiras antigas adotaram mais as boas práticas de
manejo do que as empresas localizadas em fronteiras novas. Com exceção da prática “Inventário 100%”
(onde as taxas de adoção são basicamente as mesmas em fronteira antiga e nova), em todas as outras
práticas as taxas de adoção na fronteira antiga foram mais altas do que na fronteira nova (Figura 14). Em 9
casos (de um total de 14), a diferença nas taxas médias de adoção foi estatisticamente significante. E
particularmente significante foi a diferença na adoção das práticas “Corte de cipós” e “Corte com queda
planejada”, nas quais a probabilidade de adoção na fronteira antiga é mais que o dobro das fronteiras
recentes.
Os resultados do teste t, embora informativos, não possibilitam a identificação da influência dos diferentes
fatores responsáveis pelos diferentes graus da adoção. Por exemplo, o simples fato do elevado grau da
adoção nas fronteiras antigas não deixou claro que isso resultou da maior experiência (mais anos no
negócio) das empresas, da mudança das condições da floresta ou da maior pressão da fiscalização,
resultando em um maior cumprimento da legislação, etc.
Para testar a relevância dos diferentes fatores, foram realizadas análises multivariadas. Assim, fizemos
regressões das taxas de adoção por prática sobre as variáveis independentes que aparecem na Tabela 17.
Devido ao grande número de variáveis, aplicamos um modelo de regressão passo a passo. Foram aplicados
os métodos “forward” e “backward” (limite 0.2). No final, selecionamos o algoritmo “backward” porque
deu melhores resultados.
Tabela 17: Lista das variáveis explicativas em relação à empresa.
Variável
OLD
HACON
HAYR
YRS
VOL
HARVEST
EXP
NSP
ING
TEC
SPEC
INVEST
INVF1
INVF2
INVF3
INVF6
INVF7
INVF8
INVI1
INVI2
INVI3
INVI4
INVI5
CERTIF

Descrição
1 se a empresa está localizada na fronteira antiga; 0 em caso contrário
Área do PMFS (em mil hectares)
Área da unidade de produção anual, UPA (em mil hectares)
Anos em que a empresa está na atividade florestal
Volume explorado do PMFS no ano 2000
Volume médio explorado por hectare (m3/ha)
Percentual da produção que é exportado
Número de espécies exploradas
Número de engenheiros florestais permanentes na empresa
Número de técnicos permanentes na empresa
Número de trabalhadores permanentes treinados na empresa
1 se e empresa tem feito investimentos na área de manejo nos últimos três anos; 0 em caso contrário
1 se a empresa contratou pessoal técnico nos últimos três anos; 0 em caso contrário
1 se a empresa ofereceu treinamento nos últimos três anos; 0 em caso contrário
1 se a empresa tem feito investimentos em novos equip. nos últimos 3 anos; 0 em caso contrário
1 se a empresa tem feito investimentos para a certificação nos últimos três anos; 0 em caso contrário
1 se a empresa tem feito invest. para titular/regularizar a terra nos últimos 3 anos; 0 em caso contrário
1 se a empresa tem feito investimentos no reflorestamento nos últimos 3 anos; 0 em caso contrário
1 se a empresa tem feito invest. na modernização da indústria nos últimos 3 anos; 0 em caso contrário
1 se a empresa tem feito invest. na diversificação da produção nos últimos 3 anos; 0 em caso contrário
1 se a empresa tem feito invest. p/ melhorar a segurança dos trab. nos últimos 3 anos; 0 em caso contr.
1 se a empresa tem feito invest. para procurar novos mercados nos últimos 3 anos; 0 em caso contrário
1 se a empresa tem feito invest. p/ cumprir a legislação nos últimos três anos; 0 em caso contrário
1 se a empresa está certificada; 0 em caso contrário

Em geral, as variáveis da Tabela 17 explicaram uma grande parte da variabilidade na adoção das boas
práticas entre as empresas. Os valores ajustados de R2 variaram entre 0.35 (para o “Monitoramento do
crescimento”) e 0.89 (para o “Corte com queda planejada”). Para a maioria das práticas, o teste “Ramsey
reset” rejetou a hipótese que não havia variáveis omitidas.
A Tabela 18 resume os resultados da análise multivariada . Nessa tabela, o sinal “+” significa que a
variável foi significante e correlacionada positivamente com a adoção, enquanto que o sinal “-“ significa
que a variável foi significante e correlacionada negativamente com a adoção. As variáveis que não
surgiram como estatisticamente significantes estão representadas com uma célula vazia. Os fatores foram
classificados pela sua influência nas taxas de adoção e pela direção dessa influência, em fatores associados
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positivamente e consistentemente com as taxas de adoção de várias práticas, fatores associados
negativamente e consistentemente com as taxas de adoção, e, finalmente, os fatores que não influenciaram
muitas práticas e/ou que tiveram sinais mistos.
Tabela 18: Resumo dos fatores significantes que surgiram das regressões “stepwise”.
INV CIP INF PAR COP AMA ARR AMF APP CCA MON TSC AFC TSC
Variáveis com influência principalmente positiva na adoção
Localização da empresa
+ + +
+
+
─
Área da UPA
+ +
+
+
+
+ ─
Empresa certificada
─
+ ─ +
+
Treinamento
+ +
+
+ ─
Investimentos em reflorestamento
+ +
+
+ ─ + ─
N° trabalhadores permanentes
+
+ ─ +
Investimentos em equipamento
+
─
+
+
Investimentos em segurança
+
+
+
+
N° técnicos permanentes
+
+
─ +
+
N° pessoal contratado
+
+
Investimentos em Manejo
+
+ ─
─
+
Variáveis com influência principalmente negativa na adoção
N° engenheiros
─ ─ ─ ─ ─
─
─
Volume anual explorado
─
─
─ ─
Volume médio explorado por hectare
─
+ ─
─ ─
Percentual exportado
─
+
─
─ ─ ─
N° espécies exploradas
─ ─
─
─
Variáveis com influência mista na adoção
Anos de experiência com exploração ─ ─
─ ─ ─
+ ─
Área do PMFS
─
INV:

Inventário 100% CIP:

Corte de cipós

PAR: Planejamento do
COP: Corte com queda planejada
arraste
ARR: Arraste
AMF: Proteção da área de manejo
controlado
florestal
CCA:

Controle da caça

AFC: Proteção das
árvores de futura
colheita

MON: Monitoramento do
crescimento da floresta

+

+

+

+
+

─
─
+

─

─

─

+
+

+

INF: Planejamento e construção da
infraestrutura
AMA: Proteção das árvores matrizes
APP:

Proteção das áreas de
preservação permanente
TSC: Aplicação de tratamentos
silviculturais para promover o
crescimento

TSR: Aplicação de tratamentos
silviculturais para favorecer a
regeneração

No ANEXO 9 são apresentadas, para cada prática avaliada, as taxas de adoção por elemento e em média
para a prática, assim como as relações (positivas e negativas) estatisticamente significantes com os fatores
explicativos.
Das informações apresentadas na Tabela 18 pode-se derivar os seguintes resultados e interpretações
importantes:
Algumas variáveis se relacionam consistentemente de forma positiva, à adoção de boas práticas. Por
exemplo, se a empresa está localizada numa fronteira antiga, o tamanho da área explorada anualmente, se
os trabalhadores florestais receberam treinamento, se a empresa tem feito investimentos em

Página 35 de 99

reflorestamento, se tem feito investimentos para melhorar a segurança dos trabalhadores, o número de
trabalhadores permanentes (com carteira) treinados, os investimentos passados da empresa, e se ela está
certificada.
Alguns resultados contradizem fortemente a nossa hipótese. Por exemplo, o número dos engenheiros
florestais permanentes, o volume total explorado anualmente, o volume médio explorado por hectare, o
número de espécies exploradas e o percentual de volume que é exportado, pareceram estar associados
negativamente com a adoção de algumas práticas de bom manejo. Uma possível interpretação desse
resultado não esperado é que empresas localizadas na fronteira nova têm acesso a melhores recursos
florestais (maior volume, mais espécies e maior exportação). Porém, o fato de ficar numa fronteira nova
também acarretaria uma menor percepção da escassez de florestas (e talvez de experiência florestal) e
assim a probabilidade da adoção seria menor. Surpreendentemente, o número de engenheiros está
relacionado negativamente com a adoção de boas práticas. Isto poderia explicar-se pelo fato que essa
variável tem uma alta correlação com o número de trabalhadores permanentes e com o de técnicos
permanentes na empresa, os quais têm influência positiva na adoção. Dado o mesmo número de
trabalhadores e técnicos treinados, o de engenheiros não faz diferença.
Algumas variáveis, tais como a quantidade de anos na atividade florestal e a área do PMFS, tiveram sinais
positivos em algumas regressões e negativos em outras.
É interessante anotar que a área explorada anualmente (área da UPA) está correlacionada positivamente
com a taxa de adoção, enquanto que o volume total explorado não. Parece, então, que as empresas que
exploram de maneira mais seletiva (ou exploram áreas com menores estoques de volume) também
manejaram melhor a floresta. Isso poderia indicar que as empresas mais especializadas na exploração,
processamento e comercialização de somente algumas espécies selecionadas também são mais
“profissionais” nas suas operações florestais. Essa hipótese parece justificar-se pela variável “volume
médio explorado por hectare”. Um maior volume médio por hectare está associado com uma menor
adoção de várias práticas.
Também é interessante observar a influência da localização (idade da fronteira em que a empresa se
localiza) e os anos que essa empresa tem na atividade florestal .Aparentemente, o aumento das taxas de
adoção observado nas fronteiras mais antigas não é devido à aquisição de experiência no negócio florestal,
mas a alguma outra característica das fronteiras antigas, tais como: melhor acesso à informação, sentido
crescente da escassez de florestas, aumento da fiscalização, etc. O fato que menores intensidades de
exploração está associada a maiores taxas de adoção apóia esta hipótese.
As variáveis relacionadas com investimentos têm, em geral, efeitos positivos nas taxas de adoção. Por
exemplo, há investimentos no treinamento dos trabalhadores florestais, na melhora da sua segurança e no
reflorestamento, e que foram relacionados com maiores taxas de adoção. Claramente, todos esses
investimentos indicam a preocupação da empresa a cerca do seu futuro e de uma maior seriedade no
negócio.
A contratação de pessoal permanente especializado é um melhor preditor de maiores taxas de adoção do
que ter engenheiros florestais.
Algumas variáveis, tais como o uso de pessoal contratado, a intensidade de exploração, o número de
pessoal técnico na empresa e os investimentos em equipamentos, tiveram efeitos positivos na adoção, em
algumas casos, e negativos em outros. Aparentemente existem outras variáveis com forte influência não
consideradas na análise. Isso foi confirmado pelo teste de Ramsey, que sugeriu, para as seguintes oito
práticas, de um total de 14, a existência de variáveis adicionais relevantes não consideradas no estudo:
“Inventário 100%”, “Planejamento de estradas”, “Corte com queda planejada”, “Proteção de árvores
matrizes”, “Arraste controlado”, “Monitoramento do crescimento” e “Tratamentos silviculturais para
aumentar o crescimento”. Essa observação indica a necessidade para fazer estudos ainda mais detalhados.
Deve-se também ressaltar que os resultados apresentados têm caráter preliminar. Ainda há perguntas sérias
com respeito à casualidade. Por exemplo, o gerente da empresa contratou trabalhadores treinados porque
queria fazer um bom manejo ou um melhor manejo resulta da presença de trabalhadores treinados?

Página 36 de 99

7

LIMITAÇÕES E PROPOSTAS PARA PROMOVER A ADOÇÃO DE

BOM MANEJO

Como parte da metodologia do estudo, foram realizadas três reuniões técnicas para expor e discutir os
principais resultados da pesquisa, e recolher sugestões para subsidiar as políticas públicas e o marco legal
para promover o bom manejo florestal na Amazônia. Neste capítulo são apresentadas as principais
considerações e propostas que saíram das oficinas de trabalho realizadas em 2004 em Belém e Cuiabá
(veja a seção 2.2.4).14
7.1

Considerações de atores institucionais

Em cada oficina foram convidadas e participaram instituições do estado (MMA/PNF, IBAMA), do setor
empresarial (Uniflor, Fiemt), ONGs (IMAZON, FFT) e de associações de profissionais florestais (Amef)
para colocarem suas considerações a respeito dos fatores que afetam a adoção de bom manejo e que
iniciativas seriam necessárias para promover o manejo na região. A seguir, vemos uma síntese das
apresentações por setor.
7.1.1

Setor governamental

O Programa Nacional de Florestas do Ministério do Meio Ambiente - MMA/PNF considera os
seguintes fatores gerais limitantes para o manejo florestal em escala empresarial (MFE):
−
−
−
−
−
−
−

Questão fundiária
Exploração ilegal
Burocracia em excesso
Crédito
Assistência técnica
Treinamento
Exploração predatória

Na questão fundiária, o PNF está discutindo com a sociedade uma proposta do Projeto de Lei de Gestão de
Florestas Públicas. Conjuntamente com IBAMA, foi iniciado um processo de discussão para a nova
normatização do manejo florestal (através da revisão da IN 04) e a simplificação e consolidação de
procedimentos adequados às atividades do manejo florestal (incluindo a aplicação de ferramentas
computacionais já desenvolvidas para a escala operacional). Quanto ao crédito, existem várias fontes
disponíveis: Programa de Plantio Comercial de Florestas (PROPFLORA), Programa Nacional de
Fortalecimento da Agricultura Familiar (PRONAF) Florestal e Fundo Constitucional de Financiamento do
Norte (FNO) Floresta. O Centro de Apoio ao Manejo Florestal (CENAFLOR) foi criado em 2003 para
fomentar a capacitação e treinamentos. Também foram iniciadas ações para um programa de assistência
técnica ao pequeno produtor rural e em assentamentos. O PNF tem promovido eventos de difusão da
exploração de impacto reduzido (EIR) focada em empresas não certificadas, e pretende ir além para
discutir aspectos relacionados com a regulação da produção, inclusão de informações sobre as espécies na
cadeia de decisões de manejo florestal e tratamento silviculturais.
Na oficina em Cuiabá, os representantes do Instituto Brasileiro do Meio Ambiente e Recursos Naturais IBAMA nos estados de Mato Grosso e Rondônia apontaram vários pontos limitantes ou entraves para o
manejo florestal. No caso de MT, foram colocados principalmente:
−
−
−
−
−
−

14

falta de pessoal e recursos (para compras, manutenção, etc.)
vistorias com falhas (principalmente por pessoal despreparado)
falta de acompanhamento na fase operacional do manejo florestal
incoerência entre o ensino e a prática florestal (p.ex.: não há aplicação de tratamentos
silviculturais)
falta cobrança da responsabilidade técnica
falta treinamento dos analistas ambientais

As memórias completas das oficinas se encontram disponíveis em arquivos PDF no site do MMA/PNF.
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Já no caso de RO destacou-se:
−
−
−
−

falta de regularização fundiária
processos de invasão de terra (em áreas com PMFS)
desconhecimento do INCRA do que é manejo florestal
falta de informação dos proprietários sobre o que é manejo

Através de sua Diretoria de Florestas (Diref), o IBAMA vem trabalhando no fortalecimento e
aprimoramento do controle e monitoramento do acesso ao uso do recurso florestal. Nessa área estão sendo
desenvolvidas várias atividades:
−
−
−
−

7.1.2

Elaboração de normas técnicas e procedimentos padrões de vistoria de campo
Definição de procedimentos e de critérios técnicos padronizados de análise de inventário florestal
100%
Desenvolvimento em parceria com Oemas do Sistema Compartilhado de Licenciamento em
Propriedade Rural
Ações previstas no “Plano de Ação para Prevenção e Controle de Desmatamento, Queimadas e
Exploração Madeireira Ilegal na Amazônia”, elaborado em conjunto com 11 Ministérios.
Setor empresarial

Para a União de Empresários Florestais - Uniflor, do estado de Pará, os motivos que mais influenciam
para extração florestal sem manejo são:
−
−
−
−
−
−
−

acesso legal aos recursos florestais (problemas fundiários)
burocracia em excesso e ineficiente
falta de conhecimento dos proprietários rurais sobre manejo
baixa capacitação, tanto gerencial quanto operacional, na produção de matéria-prima
instabilidade na garantia da propriedade privada
longo ciclo sem rendimento econômico nas áreas de produção anual (UPA)
os empreendedores não acreditam que o governo queira apoiar o manejo e muito menos o
desenvolvimento da cadeia produtiva florestal

Para incentivar o desenvolvimento da atividade madeireira de forma sustentada eles propõem:
−
−
−
−
−
−
−
−

Permitir o acesso necessário aos recursos florestais (marco regulador realista, estável e de longo
prazo)
Desburocratização dos órgãos ambientais com implementação de regras factíveis e estáveis
Programa de capacitação em longo prazo (mínimo de 10 anos)
Eficiência no controle e na fiscalização
Incentivos fiscais e econômicos para as empresas que utilizam matéria-prima de fontes
sustentáveis (manejo e reflorestamento)
Incentivos fiscais e econômicos para agregação de valor
Desenvolvimento de indústrias que aproveitem os resíduos da produção madeireira (adubo,
termelétricas etc.)
Desenvolvimento de mercado para os serviços florestais (créditos de carbono, regulação
climática, etc.)

A Federação de Indústrias do Estado do Mato Grosso - Fiemt critica as deficiências na atuação do
IBAMA (não oferece credibilidade, muito burocrático, pouca infraestrutura) e a falta de incentivos ao
manejo florestal.
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7.1.3

Setor não governamental

O Instituto do Homem e do Meio Ambiente da Amazônia - IMAZON aponta as seguintes razões para a
pergunta “por que o manejo florestal não tem sido adotado?”:
−
−
−
−
−
−

insegurança fundiária e falta de áreas tituladas
falta de mão-de-obra qualificada em manejo florestal
falta de informação técnica sobre manejo florestal
concorrência desleal no mercado (manejo x usos predatórios)
escassez de crédito para manejo florestal
desafios técnicos para implementação do manejo florestal

Entre as medidas para aumentar a adoção de manejo florestal eles propõem:
−
−
−
−
−
−
−
−
−
−

Ordenamento territorial e regularização fundiária
Criação de Unidades de Conservação (Flonas – concessões)
Aumento da eficiência do controle e monitoramento
Treinamento de mão-de-obra especializada
Promoção e simplificação do manejo florestal
Financiamento para manejo florestal
Instrumentos econômicos (p.ex.: incentivos para madeira manejada; remuneração por serviços
ambientais)
Atividades de divulgação e sensibilização (seminários, workshop e palestras)
Reconhecimento do mercado
Implementação progressiva do manejo (em módulos)

A Fundação Floresta Tropical - FFT , dedicada principalmente a atividades de treinamento, ressalta os
desafios na aplicação de boas práticas de manejo florestal na Amazônia:
−
−
−
−
−
−
−
−
−
−

Falta de entendimento do que vem a ser “boas práticas de manejo”
Baixo valor do recurso florestal devido à conversão da floresta
Poucas áreas demonstrativas de bom manejo
Falta de recursos humanos treinados em todos os níveis
Pouca prioridade na formação de recursos humanos
Dificuldade dos órgãos gestores em aplicar as leis
Conflito de competência na gestão ambiental
Crença de que EIR é mais caro que exploração convencional
Falta de programas de incentivo financeiro ao setor florestal
Disponibilidade de terras legalizadas

De outro lado, a FFT indica os seguintes avanços para a aplicação de boas práticas de manejo florestal:
−
−
−
−
−
−
−
−
−
−
−

Legislação mais adequada à realidade florestal
Fim de incentivos para a conversão da floresta
Considerável valorização do recurso florestal
Maior conscientização da importância da floresta para a sociedade
Manejo florestal como alternativa para a conservação
Conhecimento de técnicas que levam ao bom manejo
Núcleo de pessoas que conhecem sobre manejo
Maior diversificação no uso dos produtos florestais
Certificação florestal
Conjunto de iniciativas recentes de bom manejo
Crescente demanda por RH treinados

Das colocações de representantes desses três grupos de atores institucionais pode-se apreciar percepções
comuns quanto a vários dos problemas que mais afetam o manejo, embora alguns atores tivessem colocado
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distintas ênfases para certos problemas que mais os afetam. Resumindo, os problemas comuns se
relacionam com:
− A questão fundiária e a escassez de terras legalizadas para fazer manejo
− A burocracia em excesso
− As dificuldades para que os órgãos gestores apliquem a legislação
− A exploração ilegal e a concorrência de madeira predatória
− O baixo nível de capacitação e, com isso, a falta de recursos humanos treinados.
− A falta de crédito para fazer manejo
− O baixo acesso a informações e escassa disseminação sobre manejo
Como medidas para melhorar a situação, os atores estão propondo basicamente:
−
−
−
−
−
−
−
−
7.2

Regularização fundiária
Marco regulador realista e estável
Desburocratização dos órgãos ambientais
Aumento da eficiência do controle e monitoramento
Financiamento para fazer manejo
Programas de capacitação de longo prazo
Programa de incentivos fiscais e econômicos
Atividades de divulgação e sensibilização do que é manejo
Considerações sobre alguns dos aspectos-chave que afetam a adoção do manejo

Num segundo momento das oficinas de trabalho, foi discutido em grupos a questão central: O que afeta a
adoção de bom manejo e o que pode ser feito para melhorá-lo? Os grupos representaram diversos atores
envolvidos na questão, como: empresários, técnicos e engenheiros florestais, funcionários de órgãos de
fiscalização e fomento. As discussões focalizaram os seguintes aspectos-chave: legislação e fiscalização;
tecnologia e mercado; assistência técnica e treinamento. A situação fundiária e segurança de posse, e os
aspectos de crédito e financiamento, embora também críticos para o manejo, não foram incluídos nas
discussões, em parte por não estarem nas oficinas participantes diretamente envolvidos nesses temas. A
seguir, um resumo dos resultados.
7.2.1

Legislação

O que afeta a adoção? A pouca clareza e complexidade da legislação ambiental e fundiária é apontada
como um dos maiores empecilhos para a adoção de manejo florestal. A excessiva burocracia e morosidade
dos órgãos ambientais e ainda a sobreposição de competências e de regulamentações entre os diferentes
órgãos (IBAMA, Oemas e INCRA) contribuem para desmotivar e desorientar os empreendedores que
querem fazer manejo. A falta de conhecimento da legislação florestal (inclusive entre os próprios analistas
ambientais do IBAMA) é também reconhecido como parte do problema.
O que pode ser feito? Revisar a normativa existente (IN 04) e desenvolver normas técnicas para as
principais atividades do manejo; unificar e simplificar os procedimentos para análise dos planos de
manejo; melhorar o sistema de acesso à legislação florestal; definir as atribuições de competências dos
órgãos reguladores; capacitar os analistas do IBAMA e estabelecer incentivos atrelados à adoção
progressiva do bom manejo.
7.2.2

Fiscalização

O que afeta a adoção? A fiscalização é percebida como ineficiente e repressiva, aplicada por pessoal que
não tem qualificação específica. Os critérios de vistoria utilizados são pouco objetivos e os procedimentos
muito confusos e demorados. Há também a percepção de que os ilegais não são fiscalizados, e de que há
falta de controle nas próprias áreas de manejo. Parte do problema são os escassos recursos do IBAMA para
a fiscalização.
O que pode ser feito? Mudar para uma fiscalização preventiva e orientadora, estabelecendo metas para
cumprimento gradativo de exigências de adequação dos PMFS; estabelecer cadeia de custódia
informatizada; terceirizar a fiscalização; aumentar a capacidade de análise e vistoria do pessoal técnico e
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fiscais do IBAMA; desenvolver critérios e procedimentos padrões para auditagem; estabelecer vistorias
amostrais.
7.2.3

Tecnologia

O que afeta a adoção? Há pouca adoção de tecnologias para o bom manejo das florestas. Isso tem a ver
com a pouca disponibilidade de informações sobre as tecnologias, o conhecimento sobre experiências das
próprias empresas, o baixo nível de treinamento e a falta de pesquisas. Outras limitantes tecnológicas se
relacionam, principalmente com os equipamentos inadequados ou obsoletos para processamento industrial
da madeira.
O que pode ser feito? Gerar e disseminar informações confiáveis (p.ex., resultados de pesquisas, manuais
práticos etc.); treinar e capacitar técnicos e profissionais de empresas e órgãos ambientais; maior
disponibilidade de financiamentos para equipamentos.
7.2.4

Mercado

O que afeta a adoção? Destaca-se em primeiro lugar o baixo preço da madeira (legal) no mercado, que não
pode competir com madeira clandestina ou ilegal. A dificuldade de inserir novas espécies no mercado
externo e a falta de pesquisa sobre novas espécies são também anotadas como limitantes importantes.
O que pode ser feito? Melhorar a fiscalização; estabelecer mecanismo de cadeia de custódia e cadastro
para consulta de origem; criar mecanismos de taxação diferenciada; promover a certificação e maior
conscientização de empresários e consumidores.
7.2.5

Assistência técnica

O que afeta a adoção? Foram mencionadas a dificuldade de acesso à assistência técnica e à informação e
conhecimento sobre manejo florestal, assim como a falta de áreas demonstrativas. De outro lado, a baixa
qualidade do trabalho dos engenheiros florestais é apontado como uma das deficiências maiores.
O que pode ser feito? Desenvolver ou estimular parcerias entre setores governamental, não governamental
e privado; criar módulos demonstrativos de bom manejo em cada estado; limitar o número e área máxima
de PMFS por engenheiro florestal; melhorar a formação profissional e promover maior conscientização
entre os empresários.
7.2.6

Treinamento

O que afeta a adoção? A falta de treinamento geral de mão-de-obra é definitivamente uma limitante para
adotar boas práticas de manejo. O setor produtivo é pouco consciente da importância do treinamento e
acha que é muito caro. De outro lado, há limitações pela escassa oferta de centros de treinamentos ou de
eventos de treinamento e capacitação em práticas de bom manejo.
O que pode ser feito? Desenvolver ou estimular parcerias ou convênios entre setores governamental, não
governamental e privado; fortalecer as entidades que oferecem treinamento e apoiar a criação de novos
centros; sensibilizar a empresários.
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7.3

Recomendações

De forma geral, foi recomendado aumentar a capacidade de comunicação entre todos os órgãos e em todas
as instâncias, para que o setor florestal seja mais transparente. Em relação aos aspectos discutidos, a
Tabela 19 resume as principais recomendações dos grupos.
Tabela 19: Principais recomendações dos grupos para os temas discutidos
Legislação e
Fiscalização
Tecnologia e
Mercado

Assistência
Técnica e
Treinamento

Desburocratizar os processos, simplificar os documentos e agilizar as análises dos
PMFS (p.ex. controle por área e listagem de árvores do censo)
Criar mecanismos claros e padronizados para vistoria e fiscalização
Divulgar a viabilidade técnica, econômica, ecológica e social do manejo florestal,
diretamente ao produtor florestal ou madeireiro e à sociedade em geral
Estabelecer incentivos fiscais para o manejo e para investimentos no manejo
Facilitar acesso a créditos na fase de pré-implantação do manejo
Disponibilizar informações técnicas e legais consolidadas (portal, internet,
newsletters)
Disseminar as experiências positivas de manejo, com números verdadeiros e
efetivos
Disponibilizar maiores informações técnicas e econômicas aos empresários sobre os
benefícios de curto, médio e longo prazo do bom manejo florestal
Premiar empresas que têm boa conduta e fazem manejo florestal
Inserir o CREA no processo de fiscalização profissional
Estabelecer um mecanismo onde fique registrada a execução técnica dos PMFS por
parte dos engenheiros florestais, fomentando, assim, maior presença dos mesmos no
manejo
Melhorar o papel das instituições de ensino, que devem dar mais ênfase à parte
prática
Incentivar os empresários a abrirem suas áreas para demonstração e oferecer
estágios
Ofertar cursos de reciclagem aos profissionais atuantes

Em conjunto, as contribuições que saíram dos quase 80 participantes nas duas oficinas conformam uma
base importante para tomadores de decisão por parte do Governo e por lideranças nos setores empresarial e
profissional, para uma atuação mais fundamentada e eficiente na promoção do manejo florestal como uma
opção viável e desejável para o uso das florestas amazônicas.

8

SÍNTESE DO ESTUDO E RECOMENDAÇÕES PARA AS POLÍTICAS PÚBLICAS

O estudo procurou entender os obstáculos e oportunidades para a adoção de boas práticas de manejo
florestal em escala empresarial na Amazônia do Brasil, Bolívia e Peru, e usar os resultados e aprendizados
para propor estratégias (como mudanças no marco legal/regulador, medidas para incentivar o uso de
ferramentas de apoio ao manejo, capacitação, fomento à certificação, etc.) que ajudem a melhorar a adoção
do manejo florestal sustentável (MFS) pelas empresas madeireiras nesses países.
No Brasil, o estudo foi realizado entre 2002 e 2003, avaliando-se o estágio de adoção de MFS por
empresas em regiões madeireiras dos três estados da Amazônia Legal com maior produção madeireira
(Pará, Mato Grosso e Rondônia), em quatro fases:
I. A Fase I consistiu do levantamento das informações que permitissem qualificar os fatores macro
que afetam a adoção do manejo, e a definição da metodologia de trabalho, incluindo o desenho do
marco conceitual do estudo.
II. Numa segunda fase foram realizadas entrevistas para caracterizar as empresas madeireiras e
conhecer as percepções dos empresários sobre as práticas de MFS.
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III. A Fase III correspondeu à avaliação de campo das práticas de manejo para conhecer o nível real
de adoção das práticas de MFS selecionadas e proporcionar aos operadores (motosserristas,
tratoristas) percepções sobre as práticas.
IV. Finalmente, na quarta fase a equipe trabalhou na análise integrada das informações, e realizou
diversos eventos para disseminar os resultados e coletar subsídios complementares para o estudo.
A pesquisa se concentrou nos levantamentos no principal pólo de cada zona madeireira para cada dos três
estados considerados. Assim, no estado do Pará, foram selecionados os municípios de Paragominas e
Tailândia (zona leste), Altamira (zona central) e Novo Progresso (zona oeste); em Mato Grosso
selecionou-se os municípios de Sinop (zona central), Alta Floresta/Paranaíta (zona norte) e Juína/Juara
(zona noroeste); e, no estado de Rondônia, foram escolhidos os municípios de Vilhena (zona sudeste), Jarú
(zona central) e Machadinho do Oeste (zona norte). No total, foram entrevistados representantes de 94
empresas madeireiras. Destas, 27 foram selecionadas para serem avaliadas na fase de campo.
Foi selecionado um conjunto de 15 práticas de manejo, abrangendo aspectos de planejamento do manejo,
operações de colheita, medidas de proteção, intervenções silviculturais e monitoramento da floresta.
A seguir, apresenta-se os resultados mais importantes. Depois, discutem-se as limitações e propostas para
promover a adoção de bom manejo. Finalmente, são apresentadas as conclusões principais do estudo como
também recomendações para as políticas públicas.
8.1

Os resultados mais importantes

O estudo gerou uma série de informações úteis para entender o setor madeireiro na Amazônia e as
dificuldades existentes para adoção de práticas de bom manejo. Abaixo, tentamos resumir os resultados
mais importantes. Primeiro, caracterizam-se as empresas madeireiras conforme as informações obtidas
durante as entrevistas. A segunda parte apresenta os resultados relacionados às percepções dos empresários
e manejadores sobre manejo florestal. A terceira parte trata das variáveis que afetam a adoção, enquanto a
parte final analisa, de forma sintetizada, a situação da adoção de práticas de bom manejo.
8.1.1

Caracterização geral das empresas madeireiras

a) Características dos empresários madeireiros
A maioria dos empresários entrevistados é proveniente das regiões sul e sudeste do país, pertence ao setor
madeireiro desde o início de sua atividade profissional, e se dedica apenas à atividade madeireira. Em
média, possuem experiência de 18 anos no setor, sendo maior nos pólos madeireiros mais antigos.
b) Características das empresas madeireiras
As 94 empresas madeireiras amostradas foram instaladas entre o início da década de 1970 até o presente,
sendo a maioria delas entre meados de 1980 e meados de 1990. As empresas mais antigas foram situadas
nos pólos mais antigos de cada estado (no leste do Pará, centro do Mato Grosso e sudeste e centro de
Rondônia).
Em geral, observou-se uma certa similaridade entre as empresas nas diferentes regiões em relação à
realização das operações de inventário, corte e carregamento. Para a operação de arraste encontramos
diferentes sistemas que variaram de acordo com a região de estudo. A maior parte da madeira foi extraída
com o uso de skidder, mas o uso de opções obsoletas de menor custo, como tratores agrícolas, foi ainda
comum em alguns pólos mais recentes.
c)

Consumo de madeira em tora anual

A maioria de empresas amostradas pode ser considerada como de pequeno (consumo anual entre 4 e 10
mil m3 de madeira) e médio porte (consumo entre 10 mil e 20 mil m3 de madeira). Empresas visitadas em
pólos mais antigos em Mato Grosso eram de maior porte que em pólos mais antigos do Pará.
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A proporção dos tipos de madeira utilizados pelas empresas varia, de maneira geral, de acordo com a idade
do pólo. A disponibilidade de madeiras nobres é tendencialmente (significativamente) maior nos pólos
mais novos, enquanto que, nos pólos antigos, predomina a utilização de madeiras brancas.
d) Origem da matéria prima
Comparando as distintas regiões do estudo, constata-se a existência de uma grande diferença com relação
ao percentual da produção de madeira que provêm de áreas próprias e de terceiros. A maior proporção de
madeira oriunda de áreas próprias é encontrada em pólos mais antigos, especialmente no Pará. Em geral, a
maior terceirização se observa em pólos mais recentes.
e)

Mercado consumidor

Notamos um alto percentual de consumo de madeira por clientes constantes nas regiões dos três estados.
Além disso, o percentual de consumo de madeira por clientes preocupados com manejo e/ou certificação
aumenta nos pólos com maiores índices de exportação. Confirmamos, também, que nos pólos onde a
percentagem de exportação é alta, o interesse por certificação é também maior.
O interesse demonstrado por alguns empresários pela certificação é alto, sendo o acesso aos mercados
seletivos a principal razão para esse interesse. Outros motivos são a imposição dos compradores, a
melhoria da imagem da empresa e o maior preço de venda.
8.1.2

Percepções sobre manejo florestal e tendências

Os empresários florestais dispõem de várias fontes de informações sobre manejo. Segundo as entrevistas,
as principais fontes são o contato com outros empresários, com o sindicato local e o próprio IBAMA, e
através de palestras e outros eventos. Porém, o grau de conhecimento sobre manejo por parte dos
empresários, muitas vezes é relativamente superficial e fragmentado, às vezes até incorreto (p.ex. alguns
acham que já fazem um bom manejo porque as árvores estão mapeadas). Em geral, eles conhecem muito
pouco dos benefícios das boas práticas.
De outro lado, os resultados das entrevistas mostram evidências sobre as regiões que melhor satisfazem as
variáveis que influem sobre a adoção de manejo. Nas fronteiras mais antigas (Paragominas/Tailândia,
Sinop e Vilhena), encontramos uma maior relação das indústrias com potencial de adoção de manejo do
que nas fronteiras novas. Além disso, os empresários indicaram inúmeros benefícios do manejo
(produtividade, redução de acidentes, menor desperdício, etc). Nas regiões de amostragem, pareceu existir
certa eqüidade quanto à percepção dos entrevistados sobre a pressão legal exercida para a adoção de
práticas e quanto aos benefícios do manejo (produtividade, redução de acidentes, menor desperdício, etc).
Encontramos indícios de que há uma disponibilidade similar de equipamentos e/ou tecnologia adequados
em todos os pólos amostrados. Em particular, foram observadas as seguintes percepções das entrevistados
sobre manejo florestal:
a) Vantagens e desvantagens do manejo florestal
Entre as vantagens reconhecidas pelos empresários do manejo florestal em relação à exploração
convencional, a maioria absoluta admitiu que o manejo é essencial para a manutenção das florestas.
Também foram citadas a diminuição de acidentes de trabalho durante a exploração (particularmente no
Pará e Rondônia) e a diminuição da pressão exercida pelos órgãos reguladores pelo fato de contar com
PMFS para o abastecimento de suas indústrias (de maior interesse no Mato Grosso).
Como desvantagens do manejo, a maioria mencionou, principalmente, a demora dos órgãos reguladores na
aprovação dos planos de manejo, e a seguir a competição com empresas madeireiras clandestinas, que
podem oferecer madeira mais barata por não pagarem tributos. Outro item decorrente é a falta de
segurança fundiária (maior nas regiões de Rondônia, e em Tailândia, Novo Progresso e Juara/Juína) e os
altos investimentos para a realização do manejo florestal (como a compra de equipamentos, custos de
treinamento e compra de áreas).
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b) Percepção dos empresários em relação aos custos
A grande maioria dos empresários possui apenas uma idéia geral dos custos do manejo e mostram
dificuldades em discriminá-los em categorias ou em etapas. No Pará, a maior parte dos entrevistados
considera o custo do manejo maior do que o do sistema convencional, sendo os motivos para esta
percepção, principalmente, o maior investimento em planejamento e a compra de terras e equipamentos.
Resultou evidente um falta geral de informação sobre aspectos financeiros do manejo florestal. O contrário
acontece no Mato Grosso, onde a maior parte dos entrevistados considera os custos da madeira oriunda de
autorizações legais de desmatamento maiores do que os custos do PMFS. Como principal causa, eles
alegaram a taxa de reposição, que é paga ao órgão regulador para utilizar madeira de desmatamento. Os
motivos para essa percepção incluem a menor produtividade da extração não-planejada e a falta de
planejamento. Por outro lado, para grande parte dos madeireiros do centro e norte do Estado, o MFS
provoca custos maiores do que a exploração convencional (em média, 23% maior), devido a fatores como
os maiores gastos com planejamento, os maiores investimentos em terras e equipamentos, e a menor
produtividade alegada ao MFS. Essas mesmas razões são colocadas pelos empresários em Rondônia.
c)

Inovações realizadas no setor madeireiro

Nas indústrias, a segurança no trabalho foi o quesito mais implantado nos três estados. Outras mudanças
importantes são a modernização industrial (principalmente na compra de equipamentos mais modernos), a
conquista de mercados (de exportação) e a diversificação da produção.
As inovações nas florestas são, em geral, relativamente menores. No Pará, a principal tem sido a
contratação de pessoas qualificadas (engenheiros, técnicos, etc.) e, a seguir, a terceirização. Em Mato
Grosso, a compra de áreas florestais e investimentos em reflorestamentos (principalmente espécies de
rápido crescimento), enquanto que, em Rondônia, o treinamento de equipes representou a principal
inovação.
d) Tendências para as regiões estudadas
Quanto às possíveis tendências de desenvolvimento dos setores madeireiros locais, a agregação de valor
(deveria ser mais específico!) na produção foi a mais citada no Pará e Mato Grosso. Outras seriam o
aumento do rigor da fiscalização dos órgãos reguladores (principalmente em fronteiras mais recentes) e a
diversificação da produção.
8.1.3

Variáveis que afetam a adoção

As informações abaixo representam percepções dos entrevistados sobre as principais variáveis que afetam
a adoção de bom manejo.
a) Disponibilidade de mão-de-obra
No que se refere a mercados voltados para serviços, embora na maioria das regiões do interior da
Amazônia Legal exista abundância de mão-de-obra, raramente encontram-se disponíveis profissionais com
alto nível de qualificação. Foi detectado que apenas em algumas regiões, os profissionais envolvidos
diretamente com a exploração florestal possuem treinamento específico em práticas de manejo, o que
geralmente acontece nos pólos antigos (caso de Paragominas e Sinop). Nas áreas com maior envolvimento
das indústrias com as florestas há maior disponibilidade de serviços vitais ao manejo e percepções
positivas dos proprietários sobre esses serviços.
b) Mercados
Com relação ao consumo de produtos gerados de forma sustentável, de maneira geral observamos que
existe uma estreita relação entre as empresas que possuem mercados mais seletivos, como exportação, e a
pressão de seus clientes para adoção do manejo florestal e certificação. Além disso, clientes fixos podem
exercer pressão sobre a legalidade e origem da matéria prima. No Pará, essas tendências ocorrem
justamente em gradiente contrário ao indicado para os serviços vitais à adoção de manejo. No caso do
Mato Grosso, essas tendências ocorrem no mesmo gradiente que o indicado para os serviços vitais à
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adoção do manejo. Nas regiões sudeste e central do Rondônia, observa-se a mesma relação entre a
exportação madeireira e a demanda por produtos produzidos de forma sustentável.
c)

Benefícios gerados pelas práticas de MFS

A grande maioria dos entrevistados em todas as regiões amostradas admitiu que o manejo florestal tem,
como uma das principais vantagens, a manutenção da integridade das florestas. Os benefícios do manejo
na diminuição de acidentes de trabalho durante as operações de exploração foi mais destacado em
Paragominas e nas regiões sudeste e centro de Rondônia. A redução dos custos operacionais da extração
madeireira foi considerado altamente importante em Tailândia e Paragominas.
Em todas as regiões amostradas houve um alto percentual de entrevistados que possuem a percepção de
que a exploração através do MFS é mais cara do que o sistema tradicional de exploração, principalmente
em razão do maior investimento em planejamento.
Em geral, as evidências apontam para uma percepção mais ampla dos benefícios gerados pelo manejo (ou
uma melhor relação entre seus custos e benefícios) no leste do Pará e no centro de Mato Grosso, enquanto
existe uma visão mais negativa no oeste do Pará, e no norte e noroeste do Mato Grosso. Não houve
diferenças para o caso de Rondônia.
d) Imposição legal - percepção sobre a pressão legal exercida
Em geral, os madeireiros reconhecem que o fato de adotar manejo não diminui a pressão do IBAMA sobre
suas empresas. Também acreditam que haverá uma intensificação do rigor das fiscalizações dos órgãos
reguladores.
e)

Necessidade do MFS para garantir sua sobrevivência no setor

Algumas das inovações realizadas pelas empresas no sistema de exploração estão diretamente ligadas à
sobrevivência do negócio. Os entrevistados de Paragominas demonstraram maior interesse quanto a
investimentos em inovações, enquanto que, em Tailândia, houve maior interesse na compra de áreas
florestais. Em Mato Grosso, nenhuma das regiões destacou-se fortemente das demais nestes quesitos. Em
Rondônia, o treinamento de equipes mereceu maior destaque.
f)

Segurança quanto à posse da terra/floresta

A percepção sobre a segurança quanto à posse das áreas florestais provavelmente foi relacionada com a
idade da fronteira madeireira e a conseqüente falta de documentação fundiária. Em regiões onde a
insegurança quanto à posse da terra é grande, a adoção do MFS foi mais deficitária. Em fronteiras mais
antigas do Pará e Mato Grosso, foi menor o percentual de entrevistados preocupados com a segurança de
suas terras, pois a fronteira já está consolidada ou num processo avançado. No caso de Rondônia, a
insegurança fundiária é ainda muito alta.
g) Existência de tecnologia adequada
A dificuldade de acesso à tecnologia adequada pode dificultar a execução de determinadas práticas de
manejo. O uso de tratores skidder nas operações de arraste de florestas que suprem as indústrias é bastante
generalizado nas regiões amostradas, com exceção dos pólos de Paragominas e Novo Progresso, no PA.
8.1.4

Análise da adoção de práticas de bom manejo

O estudo tentou responder as seguintes duas perguntas centrais:
−
−

por que alguns elementos são mais comumente adotados que outros? e
por que algumas empresas estão adotando mais as boas práticas de manejo do que outras?

Para responder à primeira das perguntas foram usadas como unidade de análise os 73 elementos definidos
com alta criticalidade, pertencentes às 15 práticas avaliadas no campo. A análise focou no papel dos
atributos dos elementos, em particular: como os elementos afetam os benefícios privados (a curto, médio
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ou longo prazo), qual é a facilidade ou a simplicidade de sua adoção, e qual é o grau pelo qual o elemento é
obrigado pela legislação. Para a segunda pergunta, a amostragem foi constituída pelas 27 empresas
analisadas em campo, inspecionando todos os elementos em cada uma das empresas.
a) Variabilidade do grau da adoção entre os elementos das boas práticas
O nível médio de adoção encontrado para os 73 elementos de bom manejo florestal foi de 56%, o que
significa que a empresa média estaria adotando um pouco mais da metade dos elementos críticos do bom
manejo. Porém, a variabilidade da adoção entre os elementos foi muito alta: entre 0% e 100%. As práticas
mais adotadas são ”Inventário 100%”, “Planejamento e construção de infraestrutura” e “Corte com queda
planejada”, enquanto que as menos adotadas são “Planejamento do arraste” e “Arraste controlado”.
Quanto ao papel dos atributos dos elementos, as provas mostraram a “legalidade” (a obrigatoriedade do
elemento na legislação) como único atributo afetando a taxa de adoção de maneira estatisticamente
significante. Quanto maior clareza com que o elemento é obrigado pela legislação, maior o cumprimento.
Os nove elementos claramente obrigatórios pela legislação mostraram um nível de adoção de 77%, e os 28
elementos implícitos nos regulamentos, mas que não estão bem definidos ou só são recomendados na
legislação, alcançaram um nível médio de adoção de 68%. Entretanto, para os 36 elementos sem referência
alguma nos regulamentos, a adoção foi, em média, de somente 41%.
Os outros atributos sobre benefícios e simplicidade tiveram coeficientes não estatisticamente significantes
e com o sinal trocado. Assim, não se detectaram diferenças na influência do grau de simplicidade do
elemento ou de benefícios em curto prazo. Entre as possíveis razões para estes resultados se propõe: (a)
não há suficiente conhecimento, por parte de funcionários do IBAMA e dos operadores, sobre os
regulamentos e de como aplicá-los; (b) os operadores florestais e os peritos têm uma percepção diferente
com relação aos benefícios e à simplicidade de adoção; (c) somente elementos relacionados com um certo
grau de investimentos são percebidos como úteis pelas empresas.
É importante ressaltar a constatação de que apenas 18% da variabilidade nas taxas de adoção dos
elementos puderam ser explicadas pelos atributos estudados., Assim, com alta probabilidade, existem
outros fatores que deveriam ser considerados na análise.
b) Variabilidade da qualidade do manejo entre empresas
Uma segunda série de análises procurou responder a duas questões seguintes:
−
−

por que é mais provável que certas empresas adotem uma prática e outras não? e
que fatores parecem estar associados com esta probabilidade?

Encontrou-se que as taxas médias de adoção por prática variam também marcadamente. Práticas como
“Proteção de áreas de preservação permanente” foram adotadas por 95% das empresas, enquanto a prática
“Tratamentos silviculturais para favorecer a regeneração” foi adotada por apenas 15% das empresas.
Também, a adoção das diferentes práticas variou bastante entre as empresas. O “Corte de cipós” e o
“Planejamento do arraste”, por exemplo, tiveram taxas de adoção semelhantes (ao redor de 32%), mas o
grau da adoção da primeira prática pelas diferentes empresas variou entre 0% e 67%. Entretanto, para a
maioria das outras práticas, o grau da adoção foi bastante consistente (por exemplo, o “Inventário 100%”
teve uma variação de apenas 71% a 100%). Essa falta de variabilidade para algumas práticas dificultou
entender por que certas empresas adotaram mais do que outras.
Foi mais relevante diferenciar entre empresas nos pólos localizados numa fronteira antiga e as localizadas
em pólos mais recentes. As empresas localizadas em certas áreas adotaram mais certas práticas do que
empresas em outros pólos. Por exemplo, a prática “Tratamentos silviculturais para favorecer o
crescimento” teve uma taxa de adoção significativamente maior em Vilhena e em Sinop se comparadas às
outras regiões.
Empresas localizadas em pólos antigos parecem adotar, em média, mais práticas que empresas localizadas
nos pólos mais recentes. Em média, sua taxa de adoção é maior que 65%. Particularmente significante foi a
diferença na adoção das práticas “Corte de cipós” e “Corte com queda planejada”, nas quais a
probabilidade de adoção na fronteira antiga é mais que o dobro do que aquela das fronteiras recentes.

Página 47 de 99

Algumas variáveis analisadas se relacionam consistentemente de forma positiva, à adoção de boas práticas,
como, por exemplo, se a empresa está localizada numa fronteira antiga, qual o tamanho da área explorada
anualmente, se os trabalhadores florestais receberam treinamento, se a empresa tem feito investimentos em
reflorestamento, se tem investido para melhorar a segurança dos trabalhadores, qual o número de
trabalhadores permanentes treinados, quais os investimentos passados da empresa, e se ela é certificada.
De outro lado, alguns resultados contradizem fortemente a hipótese proposta. Por exemplo, o número dos
engenheiros florestais permanentes, o volume total explorado anualmente, o volume médio explorado por
hectare, o número de espécies exploradas e o percentual de volume que é exportado, parecem estar
associados negativamente com a adoção de algumas práticas de bom manejo. Uma possível interpretação
desse resultado não esperado é que empresas localizadas na fronteira nova têm acesso a melhores recursos
florestais (maior volume, mais espécies e maior exportação). Porém, o fato de ficar numa fronteira nova
também acarretaria uma menor percepção de escassez de florestas (e talvez de experiência florestal) e
assim a probabilidade da adoção seria menor.
O número de engenheiros envolvidos nas operações florestais está relacionado negativamente com a
adoção de boas práticas. Entretanto, considerando o fato de que o número de engenheiros foi sempre maior
nas empresas onde houve poucos trabalhadores e técnicos permanentes, pode-se destacar que é mais
importante para a adoção o número total de trabalhadores e técnicos treinados do que o número de
engenheiros.
A área explorada anualmente está correlacionada positivamente com a taxa de adoção, enquanto que o
volume total explorado não. Parece, então, que as empresas que exploram de maneira mais seletiva (ou
exploram em áreas com menores estoques de volume) também manejam melhor a floresta. Isso poderia
indicar que as empresas mais especializadas na exploração, processamento e comercialização de somente
algumas espécies selecionadas também são mais “profissionais” nas suas operações florestais. Essa
hipótese parece justificar-se pela análise da influência da variável “volume médio explorado por hectare” à
taxa da adoção. Assim, um maior volume médio por hectare está associado com uma menor adoção de
várias práticas.
Aparentemente, o aumento das taxas de adoção observado nas fronteiras mais antigas não é devido à
aquisição de experiência no negócio florestal, mas a outras características das fronteiras antigas, tais como,
possivelmente: melhor acesso à informação, sentido crescente da escassez de florestas, aumento da
fiscalização, etc. O fato de que menores intensidades de exploração estão associados com maiores taxas de
adoção apóia essa hipótese.
As variáveis relacionadas com investimentos têm, em geral, efeitos positivos na taxa de adoção. Por
exemplo, há investimentos no treinamento dos trabalhadores florestais, na melhoria da sua segurança e no
reflorestamento, que foram relacionados com maiores taxas de adoção. Claramente, todos esses
investimentos indicam a preocupação da empresa a cerca do seu futuro e de uma maior seriedade no
negócio.
Algumas variáveis, tais como o uso de pessoal contratado, a intensidade de exploração, o número de
pessoal técnico na empresa e os investimentos em equipamentos, tiveram efeitos positivos na adoção, em
algumas casos, e negativos em outros. Aparentemente existem outras variáveis não consideradas na análise
que têm uma influência forte.
8.2

Limitações e propostas para promover a adoção de bom manejo

Foram conduzidas duas oficinas de trabalho em Belém (Maio 2004) e Cuiabá (Junho de 2004) para
apresentar os principais resultados e obter opiniões e propostas de diversos grupos de atores (instituições
governamentais, setor empresarial, ONGs e associações de profissionais florestais) sobre os fatores que
afetam a adoção de bom manejo florestal em escala empresarial, e o que pode ser feito para melhorá-la.
Os representantes de atores institucionais expressaram percepções comuns com relação a vários dos
problemas que mais afetam a adoção do manejo, como: a questão fundiária e a escassez de terras
legalizadas para fazer manejo; a burocracia em excesso e as dificuldades que os órgãos gestores encontram
para aplicar a legislação; a exploração ilegal e a concorrência de madeira predatória; a falta de recursos
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humanos treinados; a falta de crédito para fazer manejo, o baixo acesso às informações e a escassa
disseminação sobre manejo.
Como medidas para melhorar a situação, os atores representados propuseram: a regularização fundiária;
um marco regulador realista e estável; a desburocratização dos órgãos ambientais; o aumento da eficiência
do controle e monitoramento; financiamento para fazer manejo; programas de capacitação de longo prazo;
um programa de incentivos fiscais e econômicos, e atividades de divulgação e sensibilização do que é
manejo florestal.
As discussões em grupos de atores mistos sobre uma seleção de aspectos-chave para o manejo – legislação
e fiscalização; tecnologia e mercado; assistência técnica e treinamento – permitiram obter uma diversidade
de opiniões e propostas sobre as perguntas centrais indicadas.
a)

Legislação: A pouca clareza e complexidade da legislação ambiental e fundiária foi apontada como
um dos maiores empecilhos para a adoção do manejo florestal. A excessiva burocracia e morosidade
dos órgãos ambientais e, ainda, a sobreposição de competências e de regulamentações entre os
diferentes órgãos (IBAMA, Oemas e INCRA) contribuem para desmotivar e desorientar os
empreendedores que querem fazer manejo. Além disso, a falta de conhecimento da legislação florestal
(inclusive entre os próprios analistas ambientais do IBAMA) é também reconhecida como parte do
problema.
Os grupos de trabalho recomendaram revisar a normativa existente (IN 04) e desenvolver normas
técnicas para as principais atividades do manejo; unificar e simplificar os procedimentos para análise
dos planos de manejo; melhorar o sistema de acesso à legislação florestal; definir as atribuições de
competências dos órgãos reguladores; capacitar os analistas do IBAMA e estabelecer incentivos
atrelados à adoção progressiva do bom manejo.

b) Fiscalização: A fiscalização é percebida como ineficiente e repressiva, aplicada por pessoal que não
tem qualificação específica. Os critérios de vistoria utilizados foram avaliados como pouco objetivos,
e os procedimentos pareceram muito confusos e demorados. Há também a percepção de que os ilegais
não são fiscalizados, e que há falta de controle nas próprias áreas de manejo. Como parte do problema,
foram mencionados os escassos recursos do IBAMA para a fiscalização.
Foi recomendado mudar para uma fiscalização preventiva e orientadora, estabelecendo metas para
cumprimento gradativo de exigências de adequação dos PMFS; estabelecer cadeia de custódia
informatizada; terceirizar a fiscalização; aumentar a capacidade de análise e vistoria do pessoal técnico
e de fiscais do IBAMA; desenvolver critérios e procedimentos padrões para auditagem; estabelecer
vistorias amostrais.
c)

Tecnologia: Quanto à tecnologia, os grupos reconheceram a pouca adoção de tecnologias para o bom
manejo das florestas, o que tem a ver com a pouca disponibilidade de informações de tecnologias
existentes e de conhecimentos sobre experiências das próprias empresas, com o baixo nível de
treinamento e com a falta de pesquisas. Outras limitantes tecnológicas se relacionam principalmente
com os equipamentos inadequados ou obsoletos para processamento industrial da madeira.
Os grupos recomendaram gerar e disseminar informações confiáveis (p.ex., resultados de pesquisas,
manuais práticos etc.); treinar e capacitar técnicos e profissionais de empresas e órgãos ambientais, e
uma maior disponibilidade de financiamento para equipamentos.

d) Mercado: A respeito do mercado destacou-se, em primeiro lugar, o baixo preço da madeira (legal),
que não pode competir com madeira clandestina ou ilegal. A dificuldade de inserir novas espécies no
mercado externo e a falta de pesquisa sobre elas também são apontadas como limitantes importantes.
Recomendou-se melhorar a fiscalização; estabelecer mecanismo de cadeia de custódia e cadastro para
consulta de origem; criar mecanismos de taxação diferenciada; promover a certificação e maior
conscientização de empresários e consumidores.
e)

Assistência técnica: Por um lado, ressaltou-se a dificuldade de acesso à assistência técnica e à
informação e conhecimento sobre manejo florestal, assim como a falta de áreas demonstrativas. De
outro lado, a baixa qualidade do trabalho dos engenheiros florestais é apontada como uma das
deficiências maiores.
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O que pode ser feito? Para melhorar a situação foi recomendado desenvolver ou estimular parcerias
entre os setores governamental, não governamental e privado; criar módulos demonstrativos de bom
manejo em cada estado; limitar número e área máxima de PMFS por engenheiro florestal; melhorar a
formação profissional e promover uma maior conscientização entre os empresários.
f)

Treinamento: A falta de treinamento geral de mão-de-obra foi definitivamente identificado como uma
limitante para adotar boas práticas de manejo. Aparentemente, o setor produtivo é pouco consciente da
importância do treinamento e acha que é muito caro. Por outro lado, foram apontadas limitações pela
escassa oferta de centros de treinamentos ou de eventos de treinamento e capacitação em práticas de
bom manejo.
Foi recomendado desenvolver ou estimular parcerias ou convênios entre os setores governamental,
não governamental e privado; fortalecer as entidades que oferecem treinamento e apoiar a criação de
novos centros e sensibilizar os empresários.

8.3

Conclusões principais do estudo

Com base dos resultados mais importantes do estudo (sintetizados nas duas seções anteriores), podem-se
inferir as seguintes conclusões principais:
1.

Embora os empresários reconhecem algumas vantagens em fazer manejo florestal, em relação à
exploração convencional, as desvantagens que eles percebem provocam fortes restrições para aplicar
boas práticas de manejo (burocracia dos órgãos reguladores, competição com empresas madeireiras
clandestinas, falta de segurança fundiária, altos investimentos). O conhecimento do que é manejo é
ainda muito limitado (p.ex. sobre os custos das operações e os benefícios das boas práticas de manejo).

2.

Nas fronteiras mais antigas (Paragominas/Tailândia, Sinop e Vilhena) encontra-se maior relação das
empresas madeireiras com o potencial de adoção de manejo. Fatores que contribuem para isso são a
maior regularização fundiária, a disponibilidade de mão-de-obra capacitada em manejo florestal, o
conhecimento sobre manejo e a certificação, e a escassez de matéria prima, entre outros.

3.

A obrigatoriedade de uma prática na legislação é o atributo que mais afeta positivamente a taxa de
adoção: quanto maior a clareza com que a prática é obrigada pela legislação, maior o seu
cumprimento.

4.

Como fatores que têm efeitos positivos nas taxas de adoção de boas práticas de manejo se incluem,
principalmente: a localização (idade da fronteira em que a empresa se localiza); o uso de equipes
próprias de exploração (pessoal permanente e investimentos em equipamentos); a menor intensidade
de exploração (volume médio explorado por hectare); o tamanho da área explorada anualmente; os
investimentos feitos pela da empresa (no treinamento dos trabalhadores florestais e melhora na
segurança e no reflorestamento)

5.

Os profissionais florestais não estão cumprindo seu papel no processo de implementação do bom
manejo. Eles são apenas envolvidos na elaboração de planos de manejo e em aspectos burocráticos;
aqueles poucos diretamente envolvidos com a exploração florestal possuem escasso treinamento
específico em práticas de manejo. A falta de engenheiros florestais nas empresas está relacionado
negativamente com a adoção de boas práticas.

6.

Entre os atores institucionais (setores do governo, empresarial, Ongs e profissionais florestais) há
percepções comuns quanto a vários dos problemas que mais afetam a prática do manejo florestal, com
destaque para a questão fundiária e a escassez de terras legalizadas para a prática do manejo; a
burocracia em excesso e as dificuldades que os órgãos gestores encontram para aplicar a legislação; a
exploração ilegal e concorrência de madeira predatória; a falta de recursos humanos treinados; a falta
de créditos para a prática do manejo, o baixo acesso a informações e a escassa disseminação sobre
manejo. As medidas propostas para melhorar a situação incluem: a regularização fundiária; um marco
regulador realista e estável; a desburocratização dos órgãos ambientais; o aumento da eficiência do
controle e monitoramento; financiamento para fazer manejo; programas de capacitação de longo
prazo; um programa de incentivos fiscais e econômicos e atividades de divulgação e sensibilização do
que é manejo florestal.
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7.

8.4

Para ter melhor e mais amplo entendimento da problemática que está limitando a adoção do manejo, e
procurar respostas e propostas de solução para promover o bom manejo florestal, é essencial envolver,
ouvir e comprometer os diversos atores envolvidos. A experiência ganha pela equipe do estudo através
de várias reuniões com diversos atores permitiu receber valiosas contribuições nos aspectos que mais
afetam o manejo, como a legislação, fiscalização, acesso à tecnologia e aos mercados, assistência
técnica e treinamento.
Recomendações principais para as políticas públicas

As recomendações mais importantes que podem derivar dos resultados e principais conclusões do estudo
são as seguintes:
1.

Como primeiro gargalo-chave a ser resolvido está a questão fundiária, acelerando o processo de sua
regularização, e criando as condições para a segurança da propriedade.

2.

Atender os principais entraves identificados na parte legal e na fiscalização do manejo (veja capítulo
7), principalmente no que tange a elaborar uma legislação clara e realista; simplificar a burocracia e
implementar sistemas simples, justos e transparentes de auditoria de PMFS e das operações; maior
acesso e disseminação sobre a legislação; capacitação do pessoal técnico e fiscais e terceirização da
fiscalização.

É necessário criar ou fomentar as condições para incentivar mudanças no comportamento das empresas. O
conhecimento dos benefícios das boas práticas pode contribuir para a adoção. Deve-se promover maior
disseminação sobre manejo florestal e o acesso a informações adaptadas ao público alvo, com ênfase em
custos e benefícios para a empresa e o seu entorno sócio-econômico. Envolver mais ativamente sindicatos
e associações locais do setor.
Aumentar a disponibilidade de mão-de-obra capacitada em manejo florestal, em todos os níveis
(profissionais, técnicos, operadores e outros trabalhadores) através de um programa de treinamento em
longo prazo.
Tomar em conta os resultados da avaliação das práticas de manejo no processo atual de revisão da
Instrução Normativa que regula o manejo florestal na Amazônia (IN 04). Em particular, quais as práticas
que deveriam estar mais explicitamente incluídas nas regulamentações. Atrelar a aplicação das práticas a
instrumentos de capacitação.
Desenvolver incentivos atrelados à adoção progressiva do bom manejo, em particular para melhorar a
adoção de práticas da exploração de impacto reduzido que são menos adotadas.
Utilizar a metodologia desenvolvida no estudo como base para melhorar o atual sistema utilizado nos
levantamentos de campo para vistorias de planos de manejo. A metodologia, devidamente simplificada,
poderia ser usada para avaliar o estado de progresso dos PMFS a cada determinado número de anos.
Fazer uma maior difusão para sensibilizar consumidores e público em geral sobre a importância
econômica, social e ambiental do manejo florestal como atividade que gera múltiplos benefícios em vários
níveis (legalidade, manutenção da floresta, geração de empregos, impulso às economias locais etc.).
Fortalecer a capacidade humana e operativa dos órgãos reguladores e a cooperação interinstitucional.
Estabelecer um programa de formação continuada para analistas ambientais, específicos para manejo
florestal.
Revisar o papel do profissional florestal. O IBAMA deve comunicar ao CREA sobre as ações ilícitas
identificadas. Reforçar a capacitação dos profissionais florestais .
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Como recomendações específicas para os atores temos:
IBAMA, com participação de outros atores/grupos de interesse
−
−
−
−
−
−
−
−
−

Desenvolver normas técnicas para as principais atividades do manejo
Unificar e simplificar os procedimentos para análise dos planos de manejo
Limitar número e área máxima de PMFS por engenheiro florestal
Mudar para uma fiscalização preventiva e orientadora, estabelecendo metas para cumprimento
gradativo de exigências de adequação dos PMFS
Estabelecer cadeia de custódia informatizada e cadastro de origem da madeira
Criar mecanismos de taxação diferenciada do estoque
Desenvolver critérios e procedimentos padrões para vistoria de PMFS
Terceirizar a fiscalização
Aumentar a capacidade de análise e vistoria do pessoal técnico e fiscais

Órgãos de fomento do Governo (MMA/PNF, Bancos, governos estaduais/municipais)
−
−

Oferecer maior financiamento para a implementação do manejo
Disponibilizar créditos e aplicar redução de taxas para aquisição de equipamentos para as
operações florestais

Setor empresarial, em parceria com centros de conhecimento e treinamento e o governo
−
−
−
−
−
−
−

9

Gerar e disseminar informações sobre manejo (p.ex., resultados de pesquisas, manuais práticos
etc.)
Treinar e capacitar técnicos e profissionais de empresas e órgãos ambientais
Criar áreas demonstrativas de bom manejo em cada estado
Promover estudos que permitam um análise de custos e benefícios de práticas chave para o bom
manejo florestal
Fortalecer as entidades que oferecem treinamento e apoiar a criação de novos centros, quando
necessário
Promover a certificação e maior conscientização de empresários e consumidores sobre o assunto
Melhorar a formação profissional e promover maior conscientização entre os empresários sobre o
assunto
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ANEXOS

ANEXO 1: As fronteiras e zonas madeireiras na Amazônia Legal, 2001
Fonte: Lentini et al. 2003 baseado em Veríssimo et al. 2002, Veríssimo e Lima 1998 e dados de
pesquisa
Fronteira
madeireira
Antigas
Intermediárias

Idade da fronteira
(anos)

Tipo de floresta

Principais pólos

> 30

Transacionais (sul) e
densas (norte)

Paragominas (PA), Tailândia (PA),
Sinop (MT), Ariquemes (RO)

Abertas
(sul)
densas (norte)

Santarém (PA), Altamira (PA),
Marcelândia (MT), Alta Floresta (MT)

10 – 20

e

Novas

< 10

Densas

Novo Progresso (PA), Cotriguaçu
(MT)

Estuarina

> 300

Florestas de várzea

Breves (PA), Porto de Moz (PA)

Observação: As fronteiras madeireiras são classificadas de acordo com as tipologias florestais, estágio de
ocupação, condições de acesso e tipos de transporte (Veríssimo et al. 2002).
Há onze zonas madeireiras na Amazônia Legal, entre elas cinco encontram-se no estado do Pará, três estão
no Mato Grosso e três localizam-se em Rondônia. Veja o Mapa 1.

Mapa 1: As zonas madeireiras da Amazônia Legal, 1998 (Fonte: Veríssimo et al. 2002, publicado em
Lentini et al. 2003)

Página 54 de 99

ANEXO 2. Porte das empresas madeireiras nos três estados de maior produção madeireira na
Amazônia Legal (1998)
Fonte: Lentini et al. 2003
Porte das madeireiras

Pará

Mato Grosso

Rondônia

Resto*

Micro - Consumo anual de madeira em
tora inferior a 4 mil m3

540 (45%)

198 (27%)

53 (14%)

88 (38%)

Pequenas – Consumo anual de madeira
em tora entre 4 mil e 10 mil m3

190 (16%)

95 (13%)

131 (34%)

67 (29%)

Médias - Consumo anual de madeira em
tora entre 10 mil e 20 mil m3

329 (27%)

309 (42%)

138 (35%)

47 (21%)

Grandes - Consumo anual de madeira
em tora superior a 20 mil m3

151 (12%)

138 (18%)

68 (17%)

28 (12%)

1.210

Total

740

390

230

ANEXO 3. Principais pólos madeireiros nos três estados de maior produção madeireira na
Amazônia Legal (1998)
Fonte: Lentini et al. 2003.
Pólos madeireiros
Número total
3

Volume extraído em milhões m em
tora
Principais pólos
volume explorado)

madeireiros

(em

Pará

Mato Grosso

Rondônia

Resto*

25

23

16

8

11,280

10,070

4,790

2,120

Paragominas,
Tailândia,
Jacundá,
Tome Açú,
Breu Branco,
Redenção

Sinop,
Marcelândia,
Cláudia,
Guarnatã, Feliz
Natal,
Alta
Floresta

* Estados de Acre, Amapá, Amazonas, Maranhão, Roraima e Tocantins,
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Ariquemes,
Vilhena,
Francisco
Guaporé,
Mamoré

Açailândia
(MA),
Itacoatiara
(AM),
Imperatriz
(MA)

ANEXO 4. Seleção das empresas madeireiras para as entrevistas formais (Fase II)
Pará
Visitamos a Superintendência do IBAMA-Pará para verificar a lista dos planos de manejo florestal. Nessa
visita, procuramos identificar os planos de manejo considerados aptos ou suspensos nos respectivos pólos
madeireiros (Paragominas, Altamira e Novo Progresso). Para a finalidade desse estudo os planos
cancelados (12% do total cadastrado) foram excluídos, pois se tratam de projetos efetivamente inativos ou
em grave situação de irregularidade.
Na lista do IBAMA estavam cadastrados planos de manejo em nome de pessoas físicas (extratores) e
empresas. Então, foi necessário realizar um rastreamento no IBAMA, utilizando a Declaração de Venda de
Produtos Florestais (DVPFs) para localizar as empresas que consumiam madeira originada de planos
aptos/suspensos não cadastrados em seu nome. Esse trabalho consistiu em identificar o nome das empresas
nas pastas dos extratores (pessoa física) através de suas DVPFs, com o objetivo de determinar, com
exatidão, todas as empresas que consomem madeira proveniente de PMFS, sejam planos próprios ou de
terceiros.
Mato Grosso
Nenhuma informação prévia foi utilizada para a seleção de empresas madeireiras para o levantamento, e
estas foram sorteadas aleatoriamente para a aplicação de entrevistas15. Entretanto, em Alta Floresta e
Sinop, os sindicatos locais da indústria madeireira (respectivamente, Simenorte e Sindusmad) indicaram
algumas empresas madeireiras que reconhecidamente possuíam PMFS aptos pelo IBAMA. Em nenhum
destes casos, o número de empresas indicadas foi suficiente para suprir a intensidade de amostra requerida,
o que nos obrigou a complementar a amostragem visitando empresas sorteadas aleatoriamente.
Rondônia
Assim como no estado do Mato Grosso, nenhuma informação prévia foi utilizada para a seleção das
empresas madeireiras para o levantamento. Entretanto, tivemos apoio dos escritórios do IBAMA em JiParaná e Vilhena, os quais indicaram empresas madeireiras que reconhecidamente possuíam PMFS aptos.

15

No caso de Mato Grosso, deixamos de considerar as informações prévias como fora feito no Pará porque nesse estado foi
constatado que os proprietários das empresas selecionadas declararam uma situação dos Planos de Manejo bastante distinta em
relação aos dados do IBAMA.
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ANEXO 5. Questionário I - Proprietários/gerentes de empresas madeireiras
Coletor___________________________________________________ Data____/_____/______
Local_____________________________________________________ ID__________________
Endereço: (Pedir Cartão)

E-mail_____________________________ Fone________________

I. Características das Empresas
Nome ________________________________________________________________________
Tipo de Empresa

Serraria

Laminadora

Fábrica de Compensados

Ano de Instalação
Sua empresa conta com um sistema de contabilidade?

Sim

Não

II. Proprietários das Empresas
Nome ____________________________________________Origem (UF)__ ________________
Atividade Anterior

Liderança exercida

Extrator de toras

Sindicato

Madeireiro

Político

Caminhoneiro

Secretário do Governo Municipal

Outras (especificar)________

Outras (especificar) _________________________________

Histórico na atividade
1. Tempo

(anos)

Observações___________________________

2. Cultura Madeireira

(gerações)

_____________________________________

III. Qualificação Equipe/Treinamento (indicar o número de funcionários de cada categoria)
(

) Engenheiros

(

) motosserrista

(

) Técnicos nível médio

(

) tratorista skidder

(

) Mateiro

(

) tratorista esteira

Mencionar

ano

e

instituição

responsável

pelo

treinamento

______________________________________________________________________________
______________________________________________________________________________
______________________________________________________________________________
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IV. Equipamentos utilizados (indicar número e se o equipamento é próprio (p) ou
alugado(a))
Inventários

Derruba

GPS
Trenas/Sutas

Arraste

Carregamento

Motoserra

Skidder

Carregadeira

Outros

Trator Esteira

Catraca

Trator agrícola

Outros

Outros

Outros

V. Base Florestal
#
Localização (município)

Área com Projeto de Manejo (ha)
Própria

Arrendada

1
2
3
4
5
VI. Consumo anual madeira em tora (2001) ________ m3/ano
VII. Transporte matéria prima
(a) Meio principal de transporte de floresta à indústria
(b) Distância média de transporte

Até 100 km

Rodoviário
De 100 a 200 km

Fluvial

Ambos

Mais de 200 km

(c) Custo de transporte da madeira em tora (floresta-indústria) __________________ (R$/m3)
VIII. Origem 2001
% do Consumo da Empresa
Equipes
Áreas Florestais
Exploração
Própria
Própria
Terceiros

longo

Exploração
Tradicional

Exploração
Manejada

Desmatamento

Própria

Terceiros

Ao

de

Terceiros

do

tempo

a

empresa

passou

a

consumir

mais

madeira

manejada?

_____________________________________________________________________________________
_________________ ____________________________________________________________________
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IX. Vantagens e desvantagens do sistema de exploração florestal de sua empresa
VANTAGENS
MANEJO

SEM MANEJO

redução dos custos operacionais;
acesso a mercados mais seletivos;
manutenção dos estoques de madeira
diminuição de acidentes de trabalho;
legalidade.
menor custo com multas

oferta de madeira mais barata;
baixos investimentos em treinamento;
menores custos sociais;

DESVANTAGENS
MANEJO

SEM MANEJO

necessidade de adquirir terra
preocupações com a segurança da área
competição desleal com madeira predatória
demora na aprovação do plano de manejo
investimento alto para adquirir equipamento
investimento alto para capacitar equipes

ilegalidade - multas
pressão da sociedade civil
Dificuldade de acessar crédito
Dificuldade de planejar o futuro da empresa

X. Produção Industrial
Produção (m3 anuais)

Produção Madeireira
Madeira serrada
Laminados
Compensados
Madeira beneficiada (aparelhados)
Outros (especificar)

XI. Composição da Produção
A. Madeiras Nobres __________% do Consumo Anual

(ipês, cedro, freijó, mogno, cerejeira, itaúba)
B. Madeiras vermelhas __________% do Consumo Anual

(Angelim, maçaranduba, jatobá, roxinho, cumaru, garapeira, guajará, etc.)
C. Madeiras Brancas

__________% do Consumo Anual

XII. Mercado da Produção da Empresa
A. Tipos de clientes

B. Destino da Produção

_____% cliente constante-fixo

______% Exportação

_____% cliente variável

______% Doméstico
______% Regional ou Estadual.
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XIII. Avaliação dos Custos da Exploração Manejada
1. Na sua opinião, qual o maior custo de transação: Manejado ou Desmatamento?
(nota: custos de transação são os envolvidos com a legalização e documentação destas
atividades)
manejado
desmatamento
Quantas vezes mais cara? __________
Por que?
custos na elaboração do projeto de manejo

custos de preparação dos POAs.

tempo para aprovar (Quantos meses? _____)

custos de vistoria dos PMFS do IBAMA.

Outros______________________________________________________________________
2. Qual tipo de exploração é mais caro?
manejado

não-manejado

Quantas vezes mais caro? ________%

Por que?
Aquisição Equipamentos

Custo do Treinamento

Aquisição de terra ou arrendamento

menor produtividade

maior investimento em planejamento (inventário)

Outros_________________________________________________________
3. Custo para obter informações sobre manejo?

alto

médio

baixo

4. Como obteve informação sobre manejo florestal?
Eventos e feiras

Sindicatos locais

Imprensa

Palestras e extensão florestal

Materiais Técnicos (livros, vídeos, manuais)
Outros (especificar)____________________________________________________________
5. O valor das multas que paga por não fazer manejo é...?
alto

médio

baixo

Valor pago em multas em 2001 (R$_____________)

6. Seu comprador (cliente) exige, ou está preocupado, com a origem da madeira e, portanto,
requer madeira manejada/certificada?
sim
não

XIV. Mudanças importantes nos últimos dois anos? Justificar.
Indústria:

Modernização na indústria______________________________________________________
Diversificação da produção______________________________________________________
Segurança no trabalho_________________________________________________________
Conquista de mercados. Se sim, quais mercados?___________________________________
Investimento na área social_____________________________________________________
Outros______________________________________________________________________
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Floresta:
Contratação de equipe para as operações florestais (engenheiros, mateiros, técnicos de nível
médio)________________________________________________________________________
Treinamento das equipes_______________________________________________________
Equipamentos de exploração (mencionar maquinário)________________________________
Compra de áreas florestais (dimensionar, se possível)________________________________
Processo de certificação________________________________________________________
Regularização fundiária________________________________________________________
Reflorestamentos_____________________________________________________________
Outros _______________________________________________________________________
XV. Como financiou tais aprimoramentos ?
Recursos próprios
Financiamentos bancários (Qual ? _______________________________________________)
Formação de sociedade com outras empresas
Financiamento por parte do comprador – adiantamento para ser pago com madeira
Outros (______________________________________________________________________)
XVI. Tendências
Interesse em Certificação
Por que?
Facilita o acesso ao mercado
É um requisito dos compradores
Espera maiores preços de venda
Proporciona prestígio/melhora imagem da empresa
Outro (especificar)_____________________________________________________
Escassez de madeira de alto valor
Aumento da oferta de madeira de reflorestamento
Expansão da oferta de madeira de desmatamento (predatória)
Agregação e diversificação da produção
Dificuldade na proteção das áreas florestais
Outras
(especificar)___________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________________
XVII. Qual a sua avaliação sobre os benefícios do manejo florestal?
1. Benefícios Econômicos (empresa)
alto
médio
baixo
2. Benefícios Sociais (empregados)
alto
médio
baixo
3. Benefícios Ambientais (florestas)
alto
médio
baixo
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ANEXO 6. Questionário II - Engenheiros Florestais de Empresas Madeireiras

Coletor ______________________________________________Data ______/_____/_______
Local________________________________________________ ID______________________
1. INVENTÁRIO 100% (Censo)
Faz o Censo?
Sim
Por que?
É requisito legal
Ajuda no planejamento da exploração
Ajuda no planejamento da comercialização
Outro (especificar)

Não

Faz o Mapeamento?
sim
não
Que informações levantam?
Árvores porta-sementes
Árvores da futura colheita
Árvores a explorar
Árvores de espécies protegidas ou raras
Informações da fisiografia, rios, etc.
Outros (especifique)

Quanto acha que custa o Censo?(R$/ha)

É caro
É difícil
Não gera benefícios
Outro (especificar)

Se cobrissem 20% dos custos, faria o Censo?
Sim

Talvez

Não

Se cobrissem 50% dos custos, faria o Censo?
Sim

Talvez

Não

Recebeu alguma assistência (técnica, financeira) para efetuar o Censo?
SIM
NÃO
Quem fez?____________________________ Qual foi o custo do Censo (R$/ha)?
Como foi?
Acha que o Censo diminuiu seus custos diretos?
Financiamento
Apoio com equipes
muito
Apoio com equipamentos/materiais
médio
Treinamento/auxílio técnico
pouco
Outros_____________________________

Já teve algum problema na aplicação do Censo? Descrevê-lo _____________________________
______________________________________________________________________________
______________________________________________________________________________
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2. CORTE DE CIPÓS
Faz Corte de Cipós?
Sim
Não

Quanto tempo antes da exploração?

Por que faz o corte?
É requisito legal

Facilita o corte

Reduz danos

Reduz acidentes

Ajuda o crescimento das árvores

Outros (especificar) ___________________

Já teve algum problema na aplicação desta prática? Descrever __________________________
_____________________________________________________________________________
3. PLANEJAMENTO DO ARRASTE
Faz planejamento do arraste?
Sim
Por que?
É requisito legal
Aumenta a produtividade
Aumenta a eficiência do maquinário
Reduz danos
Reduz acidentes

Não
Não conhece
É caro
É difícil
Não gera benefícios
Outro (especificar)_______________________
Outro ________________________________________

(especificar)______________________

Que informações e mapas utilizam no planejamento?
Localização das árvores a serem extraídas
Localização das árvores de futuras colheitas
Direção de queda das árvores a serem extraídas
Rios, declividade do terreno
Outros _____________________________________________________________________
É feita alguma sinalização ou marcação do traçado das trilhas de arraste no terreno antes da
exploração?
Sim (De que forma? ____________________________________)
Não
Recebeu alguma assistência (técnica, financeira) para efetuar o planejamento?
Sim
Não
Quem fez?______________________________ Qual
foi
o
custo
(R$/ha)?
_________________
Como foi?
Acha que o planejamento diminuiu os custos
Financiou
diretos?
Apoio com pessoal
muito
Apoio com equipamentos e materiais
médio
Treinamento/auxílio técnico
pouco
Outros______________________________

Já teve algum problema no planejamento do arraste? Descrevê-lo _________________________________
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4. PLANEJAMENTO E CONSTRUÇÃO DE ESTRADAS
Que profissionais (ou pessoal técnico) participam do planejamento/construção?_____________
_____________________________________________________________________________
Que informações e mapas utilizam no planejamento?
Localização das árvores a serem extraídas
Localização das árvores de futuras colheitas
Direção de queda das árvores a serem extraídas
Tipo de solo
Declividade do terreno
Rios/Drenagem do terreno
Outros _____________________________________________________________________
Largura das estradas______________________
De quanto em quanto tempo é feita a manutenção das estradas principais e aceiros?
Apenas antes da exploração
Cada 5 anos
Anualmente
Outros_____________________________
Que outros itens são importantes na construção das estradas?
Drenagem
Cascalhamento (piçarra)
Camalhões de declividade
Outros _____________________________________________________________________
É feita alguma sinalização ou marcação do traçado das estradas no terreno antes da exploração?
Sim
Não
Recebeu alguma assistência (técnica, financeira) para efetuar o planejamento e construção?
Sim
Não
Quem fez?______________________________ Qual foi o custo (R$/ha) ou (R$/km)
Como foi?
Financiou
Apoio com pessoal
Apoio com equipamentos e materiais
Treinamento/auxílio técnico
Outros______________________________

Acredita que o planejamento diminuiu os
custos diretos?
muito
médio
pouco

Já teve algum problema no planejamento/construção de estradas? Descrevê-lo_____________
_____________________________________________________________________________
5. CORTE COM QUEDA DIRECIONADA
Faz queda direcionada?
Sim
Por que?
É requisito legal
Aumenta a produtividade
Aumenta a eficiência do maquinário
Reduz danos
Reduz acidentes
Outro (especificar)__________________

Não
Não conhece
É caro
É difícil
Não gera benefícios
Outro (especificar)_______________________
________________________________________
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Quais são as preocupações no corte das árvores a explorar?
Verificação de galhos quebrados nas copas (risco de acidentes)
Limpeza do tronco da árvore a ser derrubada
Teste do oco
Retirada de pregos e plaquetas de alumínio do tronco
Preparação de caminhos de fuga
Técnicas especiais de corte para sapopemas, árvores grandes, árvores com inclinação
acentuada
Outros _____________________________________________________________________
Recebeu alguma assistência (técnica, financeira) para efetuar corte direcionado?
Sim
Não
Quem fez?______________________________ Qual foi o custo (R$/m3)? _______________
Como foi?
Financiou
Apoio com pessoal
Apoio com equipamentos e materiais
Treinamento/auxílio técnico
Outros______________________________

Acredita que os benefícios diminuíram seus
custos diretos?
muito
médio
pouco

Já teve algum problema no corte direcionado? Descrevê-lo _____________________________
_____________________________________________________________________________
6. PROTEÇÃO DAS ÁRVORES MATRIZES E DE COLHEITAS FUTURAS
Deixam árvores matrizes? Sim
Não
Por que?
É exigência legal
É uma necessidade do manejo
Gera benefícios para a indústria
Outros (especificar)___________________________________________________________
Qual o critério para manter matrizes?
Árvores antigas e de baixo aproveitamento pela indústria (ocas, tortas, etc.)
Árvores antigas com boa qualidade de copa
Sistemático (dispõe-se as matrizes a intervalos regulares)
Outro (especificar)____________________________________________________________
Para quais espécies são mantidas matrizes?
Todas utilizadas na indústria
Aquelas de regeneração difícil (mogno, andiroba, cedro, etc.)
Espécies de alto valor comercial
Outras (especificar)___________________________________________________________
Qual é a proporção?
Mais de cinco/ha
Três a cinco/ha
Outros (especificar)___________________________________________________________
NÃO
Demarcam árvores de futura colheita (entre 30 cm e 45 cm de DAP)? SIM
Por que?
É exigência legal
Gera benefícios para a indústria
Ajuda no planejamento da exploração
Outros (especificar)
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Recebeu alguma assistência (técnica, financeira) para efetuar estas atividades?
Sim
Quem fez?______________________________

Não
Qual foi o custo (R$/m3)?

Como foi?
Apoio com pessoal
Apoio com equipamentos e materiais
Treinamento/auxílio técnico
Outros______________________________

Acredita que os benefícios diminuíram seus
custos diretos?
muito
médio
pouco

Já teve algum problema nestas atividades? Descrevê-lo _______________________________
_____________________________________________________________________________
7. ARRASTE CONTROLADO
Em que período do ano é feito o arraste? ____________________________________________
Qual o principal equipamento de arraste?
skidder
trator de esteira
trator agrícola
Possui torre/guincho de engate?
Há ajudantes junto aos tratores?

sim
sim

não
não

outros (_______________)
Quantos por trator (_____)

Recebeu alguma assistência (técnica, financeira) para efetuar o arraste controlado?
Sim
Quem fez?______________________________

Não
Qual foi o custo (R$/m3)?

Como foi?
Apoio com pessoal
Apoio com maquinário/materiais
Treinamento/auxílio técnico
Outros______________________________

Acredita que os benefícios diminuíram seus
custos diretos?
muito
médio
pouco

Como acham que poderiam diminuir os impactos do arraste?
melhorar o planejamento das trilhas (uso de mapa de derruba, distância máxima de arraste e
número máximo de árvores a arrastar por trilha)
melhorar treinamento da(s) equipe(s)
diminuir a intensidade de exploração
evitar o cruzamento de APPs
evitar áreas de inclinação acima de 45°
reduzir danos às árvores remanescentes
transitar o skidder com o guincho levantado
usar o guincho para puxar as toras
outros ______________________________________________________________________
Já teve algum problema no arraste controlado? Descrevê-lo _____________________________
_____________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________
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8. PROTEÇÃO DA ÁREA DE MANEJO
Os limites da área de manejo estão marcados ou sinalizados?
sim
Sofreu roubos de madeira ou invasões?
sim
Invasões de terras são freqüentes na região?
sim
Há pessoas caçando em sua área de manejo?
sim
O que pensa fazer para melhorar a proteção da sua área de manejo?

não
não
não
não

______________________________________________________________________________
____________________________________________________________________________
Recebeu alguma assistência (técnica, financeira) para efetuar a proteção da área?
Sim
Quem fez?_____________________________

Não
Qual foi o custo (R$/m3)?

Como foi?
Apoio com pessoal
Apoio com maquinário/materiais
Treinamento/auxílio técnico
Outros______________________________

Acredita que os benefícios diminuíram seus
custos diretos?
muito
médio
pouco

Já teve algum problema com a proteção da área? Descrevê-lo ___________________________
_____________________________________________________________________________
9. RESPEITO À ÁREA DE CORTE ANUAL (AUTORIZAÇÕES DE EXPLORAÇÃO)
Faz a delimitação da área de corte anual (autorizada pelo IBAMA)?
SIM
Por que?
NÃO
Por que?
É requisito legal
É caro
Ajuda no planejamento da exploração
É difícil
Ajuda no controle da área de manejo
Não gera benefícios
Outro (especificar)_______________________

Outro

________________________________________ (especificar)_______________________
___________________________________
O volume autorizado dentro da área de corte anual é uma limitação para sua indústria (em
termos de volume ou espécies)? SIM
NÃO
Tem feito exploração na área de corte anual autorizada no ano anterior? SIM
NÃO
Por que?______________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________
10.RESPEITO ÀS ÁREAS DE PRESERVAÇÃO PERMANENTE
Tem dentro da sua floresta áreas em que não faz exploração? SIM
NÃO
Por que?
São áreas de preservação permanente
Outro (especificar)____________________________________________________________
Quantos % da área são APPs?_____________________________________________________
Faz uma delimitação dessas áreas?
SIM
NÃO

Página 67 de 99

Teve algum problema com o Ibama para averbar APP?
SIM
NÃO
Justificar______________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________
11. MONITORAMENTO DO CRESCIMENTO DA FLORESTA
Faz algum tipo de monitoramento do crescimento da sua floresta?
SIM
É requisito legal
Ajuda no planejamento da exploração
Ajuda na capacitação das equipes
Ajuda no controle de estoques
Ajuda no planejamento da indústria
Outro (especificar)__________________

NÃO
Não conheço
É caro
É difícil
Não gera benefícios
Outro (especificar)_____________________
______________________________________

Que tipo de parcelas utiliza? (Descrever brevemente)
Parcelas permanentes
(Dimensões: ____________________________________)
Parcelas temporais

(Dimensões _____________________________________)

Outro (especificar)______________________________________________________
Densidade de parcelas (uma a cada quantos hectares)?_________________________________
Quem é o responsável pelos trabalhos com as parcelas permanentes?_____________________
_____________________________________________________________________________
O que fazem com os dados das parcelas permanentes?_________________________________
_____________________________________________________________________________
Receberam assistência para fazer o monitoramento?
SIM
Quem fez?____________________________

NÃO
Qual foi o custo (R$/m3)?

Como foi?
Apoio com pessoal
Apoio com maquinário/materiais
Treinamento/auxílio técnico
Outros______________________________

Acredita que os benefícios diminuíram seus
custos diretos?
muito
médio
pouco
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ANEXO 7. Questionário para avaliação de campo das práticas de manejo florestal

Momentos da avaliação

INSTRUÇÕES PARA O ENTREVISTADOR
Práticas ou assuntos

Perguntas à pessoa que executa o plano de
manejo
(Engenheiro/Técnico florestal que trabalha
como “Gerente do mato” ou o Chefe de
campo)

Acompanhamento no momento do arraste
Acompanhamento no momento do corte
Inspeção em uma área explorada numa
safra anterior
Perguntas adicionais

Gerenciamento do PMFS (terceirização)
Mapas (macro - e micro-zoneamento)
Planejamento e construção de estradas e pátios
Inventário 100% e seleção das árvores para corte
Corte de cipós para exploração
Planejamento do arraste
Sobre a unidade de produção anual (UPA)
Proteção da área de manejo
Controle da caça
Monitoramento do crescimento
Tratamentos silviculturais
Vistorias do IBAMA
Informações sobre procedimentos da empresa,
aspectos trabalhistas e condições de trabalho
Percepções sobre as práticas de manejo florestal
selecionadas
Arraste planejado
Corte com queda controlada
Estradas
Corte
Visitas do IBAMA
Outros indicadores de bom manejo

Prévio á visita
Assegurar que o executor do plano de manejo (Engenheiro ou Técnico florestal ou ainda o chefe de
Campo) estará presente na área de manejo. Caso não seja possível a presença do executor, a avaliação
deverá ser adiada até dois dias, no máximo.Se nesse prazo não for possível, a empresa em questão não
será avaliada.
Solicitar à empresa que disponibilize por um dia (o dia anterior à visita) a seguinte documentação:
1. Plano de manejo atual
2. POA da safra atual
3. POA da safra anterior
4. Mapa da AMF com as UPAs
5. Mapa das UTs
6. Lista de espécies comerciais da empresa
A equipe deverá selecionar as UTs e locais onde será feita a amostragem e as observações
correspondentes ao inventário 100%, o planejamento do arraste (caso seja possível observar a
atividade), e o arraste.
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Questionário para avaliação das práticas de manejo florestal
DADOS DO PMFS
Avaliador/es: __________________________________________________

Data: ___ / _____ / _____

Nome da empresa: ___________________________________ Local: ___________________________
Pessoa responsável pelo acompanhamento: __________________________________________________
Detentor do PMFS: ____________________________________ Número de protocolo:_____________
Local do PMFS: __________________________________ Ano do início do PMFS: ________________
Documentação revisada
Plano de Manejo (PMFS): Atualizado

Em processo de revisão

Defasado

Plano Operacional (POA): Ano safra atual

Ano safra anterior

Lista de espécies comerciais com os DMC

Lista de espécies para inventário 100%

Mapa da área de manejo (PMFS)

Mapa da UPA

Mapas das UT

Tabelas do inventário 100%

Informação geral da área de manejo e sua produção
Tipo principal de floresta: ______________________________ Fisiografia dominante: _____________
Tipo de solo dominante: ___________________________________ Drenagem: ___________________
Área da UPA segundo o POA, ha (ano ____): _____ UPA é continua
Área média de exploração anual, ha: _____________

ou fracionada

(# partes: _)

Tamanho normal da UT: __________

Volume médio explorado (m3/ha): _____________ Número médio de espécies exploradas: __________
Qual estratégia de exploração segue a empresa em função das condições do terreno (p.ex.: explorar
primeiro as áreas mais difíceis de operar, com solos mais pesados): ______________________________
_____________________________________________________________________________________
Perguntas ao Executor Engenheiro florestal
Técnico
Outro funcionário da empresa
Nome do entrevistado: _________________ Função: ________________ Tempo na empresa: ________
ADMINISTRAÇÃO DAS OPERAÇÕES (Uso de contratados)
1. Terceirizam?
Sim
Não
Caso sim, existe um contrato? Sim

2. Se caso terceirizam, para quais atividades?
Inventário 100%
Elaboração de mapas
Corte
Arraste
Caso sim, tem especificações (p.ex.: uso de certo Planejamento de arraste
tipo de maquinário, algum estândar de qualidade)? Construção de estrada
Transporte
Sim
Não
Qual?
Outra
_________________________________
Não

MAQUINÁRIO PARA EXPLORAÇÃO
3. Maquinário utilizado pela empresa
Trator de esteira – Tipo (#): ____________
Skidder – Tipo: Caterpillar
Miller
Outro
com guincho

Trator agrícola – com guincho
com periquita
Carregadeira – Tipo: ______________
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MAPAS (Macro e micro-zoneamento)
4. Informação no mapa do PMFS com as UPAs
Informação
Todas
Usos da terra (p.ex.
floresta, pasto, agricultura, área de proteção)
Cursos d’água
Variações topográficas
(Dist. curvas de nível:
5. Informação no mapa das UTs

[Escala:

]

Algumas Nenhuma Informação
Todas
Identificação e
localização das
Áreas de Preservação Perman.
Estradas
Outra
infraestrutura
[Escala:

Cursos d’água
Curvas de nível
(Intervalo: _______ )
Áreas de preservação permanente
Árvores inventariadas
Picadas do inventário

Algumas

Nenhuma

]
Estradas principais
Trilhas de arraste
Pátios
Áreas cipoálicas
Outra informação

+ secundárias

Qual: ___________________

PLANEJAMENTO E CONSTRUÇÃO DE ESTRADAS E PÁTIOS
Planejamento de estradas
6. Utilizam normas ou diretrizes técnicas para 7. Existem categorias de estradas?
estradas?
Sim
Não
Quais são?
Sim
Não
Qual?
- Acesso (à área)
- Principal (transporte de madeira)
- Secundária
8. Existe uma equipe de construção de estradas?
9. Existe pré-planejamento e sinalização para a
construção de estradas?
Sim
Não
Sim
Não
10. Que mapa usam para a construção de estradas?
(segundo a categoria de estrada)
Acesso: PMFS / UPA
UT
Nenhum
Principal:PMFS / UPA
UT
Nenhum
Secund.: PMFS / UPA
UT
Nenhum

11. O pessoal tem sido treinado para a construção de
estradas? Sim
Não
Quando?
Por quanto tempo?
Quem deu o treinamento?

Construção de estradas e pátios
12. Quando constroem as estradas?
No ano anterior
Imediatamente antes da colheita

13. Quem é o responsável pela construção de
estradas?

14. Qual é a distancia média entre estradas?
Não sabe

15. Como define a densidade de pátios (p.ex.: com
referência ao volume)?
Quantos pátios tem por UT?

P
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ASAR A PERGUNTA 38
Observações e medições em estradas e pátios
→ Caminhar por 3 diferentes (= repetições) estradas principais, estradas secundárias e pátios de toras
na UPA do ano. Para cada repetição (Rep.) tomar várias observações.
ESTRADAS PRINCIPAIS
16. As estradas são convexas?
17. Largura da estrada (m):
Média:
Rep. 1: Sim
Não
Rep. 1:
Rep. 2:
Rep. 2 Sim
Não
Rep. 3:
Rep. 3 Sim
Não
18. O cruzamento dos cursos d’água é feito com:
Ponte - Qualidade: Rep. 1: Aceitável
Não
Rep.2: Aceitável
Não
Rep.3: Aceitável
Não
Bueiros

-Qualidade: Rep. 1: Aceitável
Rep.2: Aceitável
Rep.3: Aceitável

Camaleão

Freq. Uso: Rep.1

Rep.2

Não
Não
Não

19. O traçado das estradas é:
R1: Bom Razoável Difícil

Muito difícil

R2: Bom

Razoável

Difícil

Muito difícil

R3: Bom

Razoável

Difícil

Muito difícil

Observações:

Rep.3

20. A manutenção das estradas é:
R1: Boa
Razoável
Deficiente

Péssima

R2: Boa

Razoável

Deficiente

Péssima

R3: Boa

Razoável

Deficiente

Péssima

Observações:

Impactos (Evidências de impactos negativos das estradas principais)
21 Excessiva abertura de luz para a estrada:
22. Erosão forte em talude e pendente abaixo da estrada:
Rep. 1: Sim Não
Rep. 1: Sim Não
Rep. 2: Sim Não
Rep. 2: Sim Não
Rep. 3: Sim Não

Rep. 3: Sim Não

23. Cursos d’água represados:
Rep. 1: Sim Não

24. Obstrução de drenagem:
Rep. 1: Sim Não

Rep. 2: Sim Não

Rep. 2: Sim Não

Rep. 3: Sim Não

Rep. 3: Sim Não

25. Percurso indevido em área de preservação permanente:
Rep. 1: Sim Não
Rep. 2: Sim Não
Rep. 3: Sim Não

ESTRADAS SECUNDÁRIAS
26. As estradas são convexas?
Rep. 1: Sim
Não
Rep. 2 Sim

Não

Rep. 3 Sim

Não

27. Largura da estrada (m):
Rep. 1:
Rep. 2:
Rep. 3:
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Média:

28. O cruzamento dos cursos d’água é feito com:
Ponte
- Qualidade: R 1: Aceitável
Não
R 2: Aceitável
Não
R 3: Aceitável
Não
Bueiros

- Qualidade:R 1: Aceitável
R 2: Aceitável
R 3: Aceitável

Camaleão

- Freq. uso: R1

R2

Não
Não
Não

29. O traçado das estradas é:
R1: Bom Razoável Difícil

Muito difícil

R2: Bom

Razoável

Difícil

Muito difícil

R3: Bom

Razoável

Difícil

Muito difícil

Observações:

R3

30. A manutenção das estradas é:
R 1: Boa
Razoável
Deficiente

Péssima

R 2: Boa

Razoável

Deficiente

Péssima

R 3: Boa

Razoável

Deficiente

Péssima

Observações:

Impactos (Evidências de impactos negativos das estradas secundárias)
31 Excessiva abertura de luz para a estrada:
32. Erosão forte em talude e pendente abaixo da
Rep. 1: Sim Não
estrada:
Rep. 1: Sim Não
Rep. 2: Sim Não
Rep. 3: Sim Não

Rep. 2: Sim Não

33. Cursos d’água represados:
Rep. 1: Sim Não

Rep. 3: Sim Não
34. Obstrução de drenagem:
Rep. 1: Sim Não

Rep. 2: Sim Não

Rep. 2: Sim Não

Rep. 3: Sim Não

Rep. 3: Sim Não

35. Percurso indevido em área de preservação
permanente:
Rep. 1: Sim Não
Rep. 2: Sim Não
Rep. 3: Sim Não

PÁTIOS
36. Dimensão do pátio (m):
Rep. 1:

Média:

37. Evidências de obstrução de drenagem:
Rep. 1: Sim Não

Rep. 1:

Rep. 1: Sim Não

Rep. 1:

Rep. 1: Sim Não

Avaliação própria da qualidade das estradas e pátios:
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INVENTÁRIO 100% E MARCAÇÃO DAS ÁRVORES PARA CORTE
Árvores inventariadas
38. Quando é realizado o inventário 100%?
No ano anterior
No mesmo ano

39. Fazem inventário de toda a área (dentro da UPA)
ou
excluem áreas (p.ex.: áreas de preservação
permanente, áreas com limitações de operação)?

40. Quais as variáveis medidas?
Espécie
Diâmetro
Qualidade do fuste
Altura comercial
Coordenadas de localização
Outras
Especificar:
Que outras informações coletam durante
inventário? (p.ex. observações de animais)

41. De quantas espécies realizam
Laminado
o inventário?

Serraria /

A partir de que diâmetros
o realizam o inventario?

Quantas dessas espécies são
atualmente exploradas? 1
42. Dispõem de uma listagem de espécies para 43. Como selecionam as árvores que querem cortar?
serem inventariadas?
(Critérios)
Sim
Não
(verificar)
Espécie comercial para a empresa (segundo lista
fornecida pela indústria)
Espécie comercial para a empresa + possui
diâmetro de interesse para a empresa
Espécie comercial, possui diâmetro de interesse
para a empresa e tem qualidade de fuste aceitável
Outros critérios

44. Como selecionam as árvores que querem
deixar? (Critérios)
Não é uma espécie comercial para a empresa
Não é uma espécie comercial para a empresa +
Não tem o diâmetro mínimo de interesse
para a empresa
Não é uma espécie comercial para a empresa +
não tem o diâmetro mínimo de interesse para
a empresa + não tem boa qualidade de fuste
Não é uma espécie comercial para a empresa +
não tem o diâmetro mínimo de interesse para
a empresa + não tem boa qualidade de fuste +
é considerada uma espécie a proteger
Não é uma espécie comercial para a empresa +
não tem o diâmetro mínimo de interesse para
a empresa + não tem boa qualidade de fuste +
é considerada uma espécie a proteger + não está
dentro da área de preservação permanente
Não é uma espécie comercial para a empresa +
não tem o diâmetro mínimo de interesse para
a empresa + não tem boa qualidade de fuste +
é considerada uma espécie a proteger + não está
dentro de área de preservação permanente + é uma
espécie considerada rara (de baixa freqüência)
Outros critérios:

45. Para que usam os dados do inventário?
É requisito legal
Ajuda no planejamento da exploração
Ajuda no planejamento da comercialização
Outro
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Especifique:

46. Como marcam as árvores para corte?
Com tinta
Não marcam
Só no mapa de corte
Outro

47. Existe uma listagem de espécies protegidas?
Sim
Não
Quais espécies são protegidas?

48. As espécies protegidas são inventariadas?
Sim
Não

49. As espécies protegidas são marcadas no terreno?
Sim
Não
Caso sim, como?
placa numerada
marca com tinta
no mapa-base
outro tipo de marca

50. As árvores matrizes estão inventariadas ?
Sim
Não

51. Existem critérios definidos para selecionar as
árvores matrizes? Sim
Não
Quais? espécie
tamanho
condição
distribuição
legislação
outros
_______
% que deixam?

52. As árvores matrizes estão marcadas no terreno?
Sim
Não
Caso sim, como?
placa numerada
marca com tinta
no mapa-base
outro tipo de marca

53. As árvores de futura colheita
inventariadas? Sim
Não
Caso só estão sinalizadas, como?
placa numerada
marca com tinta
no mapa-base
outro tipo de marca

estão

Características do inventário 100%
54. Que distância (m) se considera entre as picadas 55. Marcam o início e o fim das picadas?
do inventário e entre estacas ao longo da picada?
Todas
Algumas
Nenhuma
Como as picadas são marcadas? Não existe
Entre picadas
Entre estacas
Só no início e fim
Ao longo da picada
A marcação indica a distância? Sim
Não
CORTE DE CIPÓS PARA EXPLORAÇÃO
56. Fazem o corte de cipós? Sim
Não
Por que?
Exigência da legislação
Segurança
Reduzem danos
Facilita a exploração
Outro
- Especificar:

57. Em que momento realizam o corte de cipós?
1 ano antes
6 meses antes
Durante o inventário 100%
Durante o corte
Quem faz o corte de cipós?

Observações e medições na UPA inventariada (antes do corte)
→ Selecionar no mapa-base uma UT para a amostragem, se possível com a presença de igarapé.
Amostrar 10 árvores em uma picada.
58. A plotagem das árvores amostradas no mapa 59. A marcação da árvore corresponde à categoria:
ocorre:
Sempre
Muitas vezes
Poucas vezes
Nunca
Sempre
Muitas vezes
Poucas vezes
Nunca
60. Informações que se incluem no mapa: Árvores para corte
Árvores matrizes
Árvores de futura colheita
Árvores de espécies protegidas ou raras
Informações de fisiografia,
rios etc.
Outros - Especifique:
61. A espécie da árvore corresponde a realidade:
62. O diâmetro da árvore corresponde à realidade:
Sempre
Muitas vezes
Poucas vezes
Sempre
Muitas vezes
Poucas vezes
Nunca
Nunca
63. A localização da árvore corresponde à 64. Cortam os cipós das árvores a explorar?
realidade:
Sempre
Muitas vezes
Poucas vezes
Nunca
Sempre
Muitas vezes
Poucas vezes
Nunca
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65. Cortam também os cipós das árvores vizinhas 66. Cortam os cipós corretamente?
que
Sempre
Muitas vezes
Poucas vezes
têm cipós ligados às árvores a explorar?
Sempre
Muitas vezes
Poucas vezes
Nunca

Nunca

PLANEJAMENTO DE ARRASTE
Trilhas de arraste
67. Sinalizam as trilhas de arraste?
68. Fazem um pré-planejamento das trilhas?
Antes do corte
Depois do corte
Não
Sim
Não
69. Existe uma equipe treinada para o planejamento 70. Que informação utiliza a equipe de
de arraste? Sim
Não
planejamento?
Mapa da UT
Mapa de derruba
Qual é a constituição da equipe?
Tabela de inventário 100%
Outra
71. Que critérios utilizam para o planejamento das 72. Qual é o número médio e máximo de viagens
trilhas de arraste?
previsto por trilha?
Localização das árvores de exploração
# médio
# máximo
Micro-topografía
Áreas de preservação permanente
Arvores a proteger (árvores matrizes, árvores de Qual é a distância máxima da trilha
futura colheita, espécies protegidas)
de arraste?
Tipo de vegetação (áreas com varetas, cipoálicas,
etc.)
Outros
Observações e medições na UPA em planejamento do arraste
→ Acompanhar a equipe de planejamento para observar a sinalização em 1 trilha principal de arraste.
Fazer várias observações(#).
73. As trilhas são desenhadas corretamente no 74. O final das trilhas de arraste possui uma
mapa:
sinalização especial:
Sim
Não
Sempre
Algumas vezes
Nunca
75. O encontro de trilhas secundárias com a 76. As trilhas de arraste cruzam os cursos d’água:
principal forma um angulo oblíquo:
Sempre
Algumas vezes
Nunca
Sempre
Algumas vezes
Nunca
77. Número médio e máximo de viagens:
Trilha 1:
Trilha 2:
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Tabela auxiliar para medições ou observações
Trilha principal
# Sinaliz. a trilha no Sinaliz. no final da Ângulo
mapa
trilha
secund.
1
2
3
4
5

às

trilhas

Cruzam
d’água

os

cursos

SOBRE A UNIDADE DE PRODUÇÃO ANUAL (UPA)
78. Como é marcada a UPA?
Picada
Sinalização
Limites naturais
Misto (p.ex. limites naturais e sinalização)
Outro
Especificar:
Não é marcada

79. Tem retornado a uma UPA já explorada?
Sim
Não
Em que caso você vai voltar?

PROTEÇÃO DA ÁREA DE MANEJO
80. Estão marcados os limites da área de manejo?
81. Vocês se relacionam com os vizinhos e com que
Sim
Não
Como? Marcos
Placas freqüência?
Outras empresas
- Freq.: Permanentemente
Freqüentemente
Árvores marcadas
Picada sinalizada
Algumas vezes
Limite natural
Nunca
Comunidades locais - Freq.: Permanentemente
Freqüentemente
Algumas vezes
Nunca
Invasões
- Freq.: Permanentemente
Freqüentemente
Algumas vezes
Nunca
Por que?
82. Que formas tem de se relacionar com os 83.
Quem se preocupa ou se encarrega do
vizinhos (p.ex. fazem reuniões?)
relacionamento?
84. Quais foram os resultados (problemas, avanços)?

85. Tem problemas com invasões?
Nenhum
Potencial (ameaça)
Leve (invasão espontânea)
Forte (assentados)
Que área estima-se que
tem sido afetada?
87. Tem tido problemas com fogo? Sim
Causas?
Que área estima-se que
tem sido afetada?

Não

86. Que medidas usam para prevenir invasões ou
atividades ilícitas?
Patrulhagem
Fechamento de estradas
Boas relações com os vizinhos
Outras
Especifique:
88. Que medidas usam para prevenir e controlar o
fogo?
Patrulhagem
Abertura de aceiros
Convênio com vizinhos
Outros
Especifique:
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CONTROLE DA CAÇA
89. É permitida a caça por pessoas da empresa e de 90. Para complementar a alimentação
fora da empresa?
trabalhadores, a empresa permite a caça?
Freqüentemente
Às vezes
Nunca
Sem restrição
Só para consumo da família
De jeito nenhum

dos

91. Como é realizado o controle de caça por 92. A empresa traz carne para o acampamento?
terceiros?
Sim
Não
Patrulhagem
Acordos com vizinhos
De que tipo?
Placas de proibição
Outro
Com que freqüência?

MONITORAMENTO DO CRESCIMENTO
93. Existem parcelas permanentes estabelecidas?
Sim
Não
Quando estabeleceu as parcelas?

94. Existe uma equipe que estabelece e mede as
parcelas? Sim
Não

95. Quais são as dimensões das parcelas?

96. Existe uma base de dados das parcelas?
Sim
Não
Onde está a base de dados? Sede da empresa
Acampamento
IBAMA
Instituição de pesquisa ou ensino
Outros

Qual é a densidade de parcelas?

97. Já foram refeitas medições das parcelas?
Sim
Não

98. Fazem análises dos dados? Sim
Não
Pode dar um exemplo sobre a utilidade dos dados
das parcelas?

TRATAMENTOS SILVICULTURAIS
99. Fazem algum tipo de tratamento para favorecer a 100. Caso sim, na pergunta anterior, qual é o
regeneração?
Sim
Não
tipo de tratamento que utilizam?
Por que?
Corte de cipós
Desbastes
É exigido por lei
Plantio de enriquecimento em clareiras
Aumenta a produtividade comercial da floresta
Plantio de enriquecimento em linhas
Tem interesse em melhorar a composição de espécies
Outro
Especifique:
Outro
Especifique:
PERGUNTAS ADICIONAIS
Vistorias do IBAMA
101. Foram feitas vistorias do IBAMA?

102. Que resultados tiveram as vistorias?

Antes da exploração: Sim

Antes da exploração (liberação):

Durante a exploração: Sim
Na UPA do ano anterior:

Sim

Não
Não
Não

Durante a exploração (confirmação de seguimento
das normas):
Na UPA do ano anterior:
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Informações sobre procedimentos da empresa, aspectos trabalhistas e condições de trabalho
103. A empresa tem normas ... ?
Operacionais: Sim
Não
Para tratamento de rejeitos: Sim
Outras normas ?:

104. Como você sabe a produção e custos das
atividades de manejo?
Não
Registram? Custos
Especifique:

Rendimentos

O que a empresa faz para que as normas sejam
cumpridas?
Com que freqüência? Diária
Mensal
O que fazem com essa informação?

Outros
Semanal

105. Qual é o equipamento de segurança previsto 106. Como são pagos os operadores?
para os funcionários?
Motosserristas: Salário fixo
Por produção
Operadores de trator florestal: Salário fixo
TABELA EM ANEXO

Por produção

107. Os operadores de motoserra tem sido treinados 108. Os operadores de skidder tem sido treinados
em corte com queda direcionada?
em arraste planejado?
Sim
Não
Quando?
Sim
Não
Quando?
Por quem?
Por quem?
Onde?
Onde?
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Percepções sobre as práticas de manejo florestal selecionadas
Qualificar de 1 a 5 a importância para sua empresa de cada uma das seguintes práticas de manejo
florestal:
É um obstáculo

1

2

3

4

5

É uma ajuda

(Usar 0 caso não sabe ou não deseja responder)
Prática

Ajuda
na
sustentabilidade

Ajuda no aspecto
econômico

1. Inventário 100%
2. Corte de cipós para exploração
3. Planejamento do arraste
4. Planejamento e construção de estradas e pátios
5. Corte com queda controlada
6. Proteção das árvores matrizes e de futura colheita
7. Arraste planejado
8. Estabelecimento e respeito da UPA
9. Proteção das áreas de preservação permanente
10. Controle da caça
11. Estabelecimento de parcelas permanentes

Quais dessas práticas você ou sua empresa
definitivamente continuaria aplicando CASO
essas práticas NÂO fossem obrigadas pela lei?

Quais dessas práticas você definitivamente NÂO
aplicaria?

Inventário 100%
Corte de cipós para exploração
Planejamento de arraste
Planejamento e construção de estradas e pátios
Corte com queda controlada
Proteção das árvores matrizes e de futura
colheita
Arraste planejado
Estabelecimento e respeito da UPA
Proteção das áreas de preservação permanente
Controle da caça
Estabelecimento de parcelas permanentes
Outras (especificar)

Inventário 100%
Corte de cipós para exploração
Planejamento de arraste
Planejamento e construção de estradas e pátios
Corte com queda controlada
Proteção das árvores matrizes e de futura
colheita
Arraste planejado
Estabelecimento e respeito da UPA
Proteção das áreas de preservação permanente
Controle da caça
Estabelecimento de parcelas permanentes
Outras (especificar)
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ARRASTE PLANEJADO

Observações e medições na UPA em arraste
Selecionar uma UT e amostrar 2 trilhas principais de arraste. Em cada caso fazer várias observações(#)
ao longo da própria trilha principal e em algumas trilhas secundárias.
#109. Pergunta ao operador do skidder: Tem sido
treinado em arraste planejado? Sim
Não
Caso sim, quando?
Por quem?
Onde?
111. O operador usa:
Mapa do inventário 100%
Mapa de derruba
Mapa do arraste
Nenhum
Que mostra o mapa que usa? Árvores de corte
Árvores a proteger e matrizes
Estradas
Pátios
Igarapés
APP
Relevo
Áreas cipoálicas

110. Pergunta ao operador do skidder:
pago?
Salário fixo
Por produção

Como é

112. O operador pode ver a sinalização das trilhas
de arraste?:
Trilha principal: Sempre
Algumas vezes
Nunca
Trilha secundária: Sempre
Algumas vezes
Nunca

113. Existe sinal visível ao final da trilha de arraste
(que ajude ao operador identificar onde parar)?
Trilha principal: Sempre
Algumas vezes
Nunca
Trilha secundária: Sempre
Algumas vezes
Nunca
115. As toras são arrastadas mantendo um extremo
levantado?
Todas as máquinas
Algumas máquinas
Nenhuma máquina

114. O operador segue a trilha sinalizada?
Sim
Não
Por que não?

117. Comprimento médio (m)
das trilhas principais:

118. Largura média (m)
das trilhas principais:

119. Declividade média das trilhas principais:
Trilha 1: < 20º
< 45º
> 45º
Trilha 2: < 20º
< 45º
> 45º

120. O encontro de trilhas secundárias com a
principal forma um angulo oblíquo:
Trilha 1: Sempre
Algumas vezes
Nunca
Trilha 2: Sempre
Algumas vezes
Nunca

116. Tem guincho? Sim
Não
Usa o guincho? Todas as máquinas
Algumas máquinas
Nenhuma máquina
Até que distância (m) é estendido o
guincho para puxar as toras?

121. Existe conexão entre trilhas secundárias?
122. Existem desvios nas trilhas secundárias?
Trilha 1: Sim
Não
Trilha 1: Sim
Não
Trilha 2: Sim
Não
Trilha 2: Sim
Não
123. Existem balões (voltas ao redor da árvore a 124. As trilhas de arraste cruzam os cursos d’água?
extrair) nas trilhas secundárias?
Trilha 1: Sim
Não
Não dá para observar
Trilha 1: Sim
Não
Trilha 2: Sim
Não
Não dá para observar
Trilha 2: Sim
Não
125. Se cruzam, que medidas tomam para evitar
danos aos cursos d’água?
Bueiro
Camaleão
Outra medida
127. Se existem sulcos, foram consertados?

126. Existem sulcos do trator nas trilhas?
Trilha 1: Sim
Não
Trilha 2: Sim
Não
128. Evidência de erosão no solo:
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Trilha 1: Sim
Trilha 2: Sim

Não
Não

129. Usam árvores comerciais como pivô?
Trilha 1: Sim
Não
Trilha 2: Sim
Não

131. Há árvores cortadas dentro da área de
preservação permanente?
Trilha 1: Sim
Não
Trilha 2: Sim
Não

Trilha 1: Nenhuma (estado natural)
Ligeira (superficial)
Moderada (erosão laminar)
Forte (cárcavas)
Trilha 2: Nenhuma (estado natural)
Ligeira (superficial)
Moderada (erosão laminar)
Forte (cárcavas)

130. Observação sobre o uso de equipamento de
segurança:
Operador: Completo
Incompleto
Inadequado
Inexistente
Ajudantes: Completo
Incompleto
Inadequado
Inexistente
132. Árvores cortadas não caem dentro da área de
preservação permanente:
Trilha 1: Sim
Não
Trilha 2: Sim
Não

Tabela auxiliar para medições ou observações (em trilhas principais de arraste)
#
Trilha 1
Trilha 2
Largura Declividade Profd.
Potencial de
Largura Declividade
Profd.
Potencial de
m
%
sulcos
erosão
m
%
sulcos
erosão
1
2
3
4
5
P
Profundidade de sulcos: 1 = < 20 cm; 2 = 30 – 50 cm; 3 = > 50 cm.
Potencial de erosão: 1 = nenhuma (estado natural); 2 = ligeira (superficial); 3 = moderada (erosão
laminar); 4 = forte (cárcavas)
Avaliação própria da qualidade do arraste:

CORTE COM QUEDA CONTROLADA
Observações e medições na UPA em corte

→ Acompanhar duas equipes de corte para observar o abate de 3 árvores cada.
133. Pergunta ao operador da motoserra: Tem sido 134. Pergunta ao operador da motoserra: Como é
treinado em técnicas de corte? Sim
Não
pago?
Caso sim, quando?
Salário fixo
Por produção
Por quem?
Onde?
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135. O operador de motoserra (ou seu ajudante) usa
...?
Mapa da UPA
Mapa da UT
Mapa da derruba
Tabelas do inventário 100%

136. Quais são os procedimentos ou passos que
segue
para o corte?
Definição da direção de queda natural
Verificação de galhos quebrados na copa
Outro
Especifique:
Limpeza do fuste
Nada
Teste para saber se o fuste tem oco
Abertura de caminhos de fuga
Direcionamento de queda para reduzir danos às
árvores matrizes, árvores de futura colheita ou de
espécies protegidas
Direcionamento da queda para clareiras
Outros (quais):
137. Com que freqüência as árvores marcadas não 138. Observação sobre o uso de equipamento de
segurança:
são cortadas?
Percentual
Motosserrista: Completo
Incompleto
Por que? (# árvores):
Inadequado
Inexistente
Têm oco
(
)
Completo
Incompleto
Não compensa extrair (p.ex.: só da uma tora) ( ) Ajudantes:
(de operadores) Inadequado
Inexistente
A espécie já não tem mercado
( )
Localização difícil para extração
( )
Diâmetro abaixo do requerido
( )
Diâmetro além da capacidade do skidder
( )
Outros
Especifique:
139. O pessoal identifica as árvores próximas à 140. Tem cunha? Sim
Não
árvore de corte?
Usam a cunha quando é necessário?
Arv. 1: Sim
Não
Não dá para observar:
Arv. 1: Sim
Não
Não dá para observar:
Caso sim, por que? Árvore matriz
Arv. 2: Sim
Não
Não dá para observar:
Árvore de futura colheita
Espécie protegida
Arv.
3:
Sim
Não
Não
dá para observar:
Outros
Arv. 4: Sim
Não
Não dá para observar:
Árv. 2: Sim
Não
Não dá para observar:
Caso sim, por que? Árvore matriz
Arv. 5: Sim
Não
Não dá para observar:
Árvore de futura colheita
Espécie protegida
Arv. 6: Sim
Não
Não dá para observar:
Outros
Árv. 3: Sim
Não
Não dá para observar:
Caso sim, por que? Árvore matriz
Árvore de futura colheita
Espécie protegida
Outros
Árv. 4: Sim
Não
Não dá para observar:
Caso sim, por que? Árvore matriz
Árvore de futura colheita
Espécie protegida
Outros
Árv. 5: Sim
Não
Não dá para observar:
Caso sim, por que? Árvore matriz
Árvore de futura colheita
Espécie protegida
Outros
Árv. 6: Sim
Não
Não dá para observar:
Caso sim, por que? Árvore matriz
Árvore de futura colheita
Espécie protegida
Outros
141. As árvores caem como planejado?
Árv. 1: Sim
Não
Não dá para observar:
Arv. 4: Sim
Não
Não dá para observar:
Árv. 2: Sim
Não
Não dá para observar:
Arv. 5: Sim
Não
Não dá para observar:
Árv. 3: Sim
Não
Não dá para observar:
Arv. 6: Sim
Não
Não dá para observar:
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Tabela auxiliar para medições ou observações
Usa
Cipós
Derruba
Avalia
Nº
cunha ou
na
dirigida a
árvores
outra
árvore árvore a
clareiras
próximos
ajuda
cortar
Local 1 / Equipe 1

Árvores
Árvores
Árvores
Derruba
vizinhas
cortadas em cortadas que
planejada
sofreram danos
APP
afetam APP

Local 2 / Equipe 2

Avaliação própria da qualidade do corte:

Observações em área explorada numa safra anterior (UPA do ano: _____)
143. As estradas têm sido bloqueadas?
Estrada 1: Sim
Não
Por que?
Estrada 2: Sim

Não

144. Que medidas tomaram para evitar danos aos
cursos d’água?
Trilha 1: Uso de bueiro Remoção de camaleão
Trilha 2: Uso de bueiro Remoção de camaleão

Por que?

145. Existem árvores cortadas que não foram 146. Consertaram os sulcos?
extraídas? Sim
Não
Trilha 1: Sim
Não
Trilha 1: Sim
Não
Trilha 2: Sim
Não
Trilha 2: Sim
Não

Observações no acampamento
147. Condições gerais do acampamento:
Localização: Bom
Regular
Ruim
Higiene da cozinha: Bom
Regular
Ruim
Qualidade da comida: Bom
Regular
Ruim
Manejo d’água: Bom
Regular
Ruim
Serviços higiênicos: Bom
Regular
Ruim
(banheiros e sanitários)

148. Existem restos de plumas, ossos ou peles de
animais silvestres no acampamento?:
Sim
Não

COMENTÁRIOS FINAIS
____________________________________________________________________________________
______________________________________________________________________
______________________________________________________________________
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Tabela auxiliar para medições ou observações ( UT INVENTARIADA)
Ut/Faixa

Num
Espécie
DAP Local. Local. Qual. Qual.
Espécie
DAP
Árvore
tabela
tabela Mapa correta fuste tabela

Corte
Corte
Corte
de
nos Altura
correto
cipós
vizinhos

Equipamento de segurança previsto para os funcionários

CAPACETE BOTA

CALÇA DE
PROTETOR
PERNEIRA
MOTOSERRISTA
AURICULAR

Motosserrista
Tratorista
Ajudantes de
Operadores
Pessoal
auxiliar
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ÓCULOS
DE
LUVAS OUTROS
PROTEÇÃO

ANEXO 8. Análise do grau de adoção de boas práticas de manejo florestal através dos principais
elementos indicativos da aplicação correta da pratica
CRITÉRIOS DE CLASSIFICAÇÃO DOS ELEMENTOS
Crítica (CRIT)
Benefício econômico (BENE)
Facilidade de aplicação (FACI)
1. elemento crítico: caso se 1. dá benefícios à empresa em 1. de custo ou investimento
apliquem todos os elementos,
curto prazo (na safra atual)
baixo (ex. requer só ajustar
mais de 50% dos benefícios 2. dá benefícios à empresa no
uma atividade e não fazer
da prática seriam atingidos
segundo ciclo de corta (ex.
investimentos ou ter pessoal
2. elemento moderado
profissional/técnico
proteger as árvores de futura
3. elemento não crítico
qualificado)
colheita)
3. dá benefícios à empresa 2. de custo ou investimento
moderado
depois da segunda colheita
Legislação (LEGI)
1. elemento é obrigatório nos
(ex. proteger as árvores 3. de custo ou investimento alto
regulamentos
(ex. requer de investimentos
matrizes, aplicar tratamentos
2. elemento é implícito nos
importantes
em
para a regeneração)
regulamentos, mas não está 4. beneficia a sustentabilidade
equipamentos, pessoal, mãode-obra adicional, maior
em longo prazo e para outras
bem definido ou é só
treinamento etc.)
recomendado
partes
interessadas
(ex.
3. não se encontra referência
controle da caça, proteção dos
alguma nos regulamentos
cursos d’água)
OBSERVAÇÃO: Os elementos dentro de cada prática estão ordenados segundo numeração consecutiva
única para os elementos (o primeiro número corresponde à prática, o número após o ponto corresponde à
numeração do elemento) e valor de crítica. Os números que faltam na seqüência correspondem a elementos
que receberam valor 3 de crítica, ou seja, elementos não críticos.
Nº

ELEMENTO

1) INVENTÁRIO 100%
O pessoal responsável tem recebido capacitação para o
1.1
inventário 100%
As árvores de espécies comerciais a explorar acima do DMC
1.2
são marcadas no terreno de forma facilmente visível
As árvores de espécies comerciais a explorar acima do DMC
1.3
são mapeadas corretamente (planejamento da exploração)
As picadas de orientação são alinhadas corretamente (não se
1.4
afastam da direção pré-estabelecida)
As picadas de orientação são marcadas no início e no
1.5
término
As picadas de orientação são sinalizadas corretamente (com
1.6 marcas intermediárias nas picadas de orientação indicando a
distância percorrida)
As informações sobre as árvores a explorar (espécie,
1.7 diâmetro, qualidade de fuste, posição) são levantadas e
registradas corretamente
As informações para o micro-zoneamento (fisiografia,
1.8 ambientes fitoecológicos, hidrografia, áreas de preservação
permanente) são registradas e mapeadas corretamente
No mapa do macrozoneamento consta: grade de
georeferência, ambientes fitoecológicos, hidrografia, área de
1.22 preservação permanente, estradas principais e secundárias,
cruzamentos de cursos d'água, sede, acampamentos, áreas
de produção e limites da AMF e das UPA
Existe o mapa da UPA atual mostrando as árvores a serem
exploradas, as árvores remanescentes, as unidades de
1.23
trabalho (UT) e as áreas de preservação permanente,na
escala indicada na legislação florestal em vigor
1.15 As árvores de espécies protegidas são marcadas no terreno
1.16 As árvores de espécies protegidas são registradas corretamente
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CRIT LEGI

BENE

FACI

1

2

1

2

1

1

1

1

1

2

1

1

1

1

1

2

1

1

1

2

1

2

1

2

1

2

1

2

1

1

1

2

1

1

1

2

1

2

1

1

2
2

3
3

2
2

1
1

Nº
ELEMENTO
CRIT LEGI
1.10 As árvores matrizes são registradas corretamente
3
As árvores de colheita futura ao redor das árvores a explorar são
3
1.13
registradas corretamente
1.17 As árvores de espécies protegidas são mapeadas corretamente
3
As árvores de espécies raras e de importância para a fauna são
3
1.18
marcadas no terreno
As árvores de espécies raras e de importância para a fauna são
1.19
3
registradas corretamente
As árvores de espécies raras e de importância para a fauna são
1.20
3
mapeadas corretamente
Na etiqueta das árvores inventariadas constam o número da
UPA, número da UT ou número da faixa a ser explorada e
1.21
3
número da árvore, e são de material que assegure a manutenção
das informações durante pelo menos dois anos
2) CORTE DE CIPÓS (Pré-Exploração)
Os cipós são cortados, quando necessário, nas árvores a
2.1 explorar e nas árvores vizinhas, quando houver
entrelaçamento com as árvores a explorar
O corte de cipós é feito pelo menos com seis meses de
2.3
antecedência da exploração
2.4 O corte de cipós é realizado corretamente
Os cipós são cortados, quando necessário, nas árvores
2.5 inventariadas e nas árvores vizinhas, quando houver
entrelaçamento com as árvores inventariadas

BENE

FACI

1

2

1

1

1

1

1

1

1

3

1

1

3

3) PLANEJAMENTO, CONSTRUÇÂO E MANUTENÇÃO DA INFRAESTRUTURA
O pessoal responsável tem recebido capacitação para a
3.1
1
2
1
construção de estradas
As estradas são sinalizadas previamente no campo de acordo
3.2 com o mapa-base contendo o traçado preliminar como
1
2
1
planejado
As estradas principais são construídas seguindo as diretrizes
técnicas mínimas, que incluem:
- têm largura do leito carroçável entre 5 e 6 m (de acordo
com o volume de transporte programado);
- têm declive menor a 20%;
2
- são mais altas que o terreno lateral
1
(1 só o
1
3.4
- são de formato ligeiramente convexo e mais acentuadas
item a)
para uma das extremidades;
- dispõem de um adequado sistema de drenagem das águas
de chuva;
- têm obras de conservação necessárias para minimizar a
erosão e os danos ao solo e à água
As estradas secundárias são construídas seguindo as
diretrizes técnicas mínimas, que incluem:
- têm largura do leito carroçável entre 3 a 4 m;
- têm declive menor a 30%;
2
- têm, no mínimo, o mesmo nível do terreno lateral, porém
3.5 mais altas que os pátios de estocagem;
1
(1 só o
(1)
- o uso está restringido normalmente aos períodos mais secos
item a)
do ano;
- dispõem de um eficiente sistema de drenagem;
- evitam atravessar cursos d’água;
- as estruturas para os cruzamentos d’água são funcionais
Pelo menos as estradas de acesso são construídas durante a
1
3
1
3.6
safra anterior
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2
2

3

3

2

Nº
3.8
3.9
3.10
3.12
3.13
3.15

3.16

3.17
3.18
3.19
3.20
3.21
3.23
3.24
3.26
3.3
3.7
3.11
3.14
3.22
3.25

ELEMENTO
CRIT LEGI
A construção de estradas procura minimizar os danos às
árvores de espécies protegidas e às árvores marcadas como
1
2
matrizes
As estradas evitam cruzar as áreas de preservação
1
2
permanente
As estradas incluem a construção de bueiros e pontes,
1
1
quando necessário, evitando o bloqueio de cursos d’água
As estradas a serem usadas durante a estação de chuvas são
1
3
revestidas com piçarra ou laterita
Ao finalizar a operação, existe manutenção apropriada das
1
3
estradas principais, incluindo a superfície de rolamento e as
estruturas de drenagem
Os pátios de estocagem não estão localizados ao longo das
1
2
estradas principais
A quantidade de pátios e sua distribuição em uma UT leva
em conta o volume a ser extraído e a dispersão das árvores
(conseqüentemente a distância de arraste) a serem
1
3
exploradas ( p. ex. , para uma UT de 100 ha com exploração
de 20-30m3/ha são necessários 8 pátios)
O tamanho do pátio leva em conta o sistema de transporte
das toras, dos veículos utilizados e do volume a ser extraído.
1
3
(p. ex. , para extração de 20-30 m3 por hectare em toras, as
dimensões são aproximadamente 25 x 20 m)
Os pátios estão em áreas planas e são bem drenados
1
3
O operador do trator florestal responsável pela construção
1
3
de pátios usa o mapa de infraestrutura e segue a sinalização
As estradas principais e de acesso apresentam boa drenagem
1
3
Os leitos das estradas principais e de acesso permitem um
1
3
tráfego regular
Como conseqüência da construção e uso das estradas, não há
cursos d’água obstruídos, água empoçada ou vegetação
1
2
morta em represamentos
Há medidas para controle da erosão em taludes e pentes
1
2
As pontes e bueiros são mantidas em bom estado
1
3
Existe um mapa-base indicando o percurso das estradas
3
As estradas secundárias são planejadas, sempre que possível,
3
com traçado aproximadamente retilíneo, paralelo e orientadas no
sentido leste-oeste para facilitar a secagem
As árvores cortadas na margem da estrada para construção da
3
infraestrutura são derrubadas paralelas à estrada
Ao finalizar a operação, as estradas secundárias são fechadas e
medidas são tomadas para evitar a erosão, atendendo à
3
manutenção do sistema natural de drenagem
Todas as estradas principais e de acesso são sinalizadas segundo
3
os regulamentos de trânsito
Não há excesso de acúmulo de resíduos nas laterais (entulho)
3

4) PLANEJAMENTO DO ARRASTE
O pessoal responsável tem sido treinado em planejamento de
4.1
arraste
O planejamento de arraste no terreno é realizado com base
4.2 no mapa de corte, de acordo com as condições do terreno e a
localização das árvores cortadas
O ramal principal de arraste é planejado para ser o mais
retilíneo possível, considerando a menor resistência ao
4.4
trator, melhorando sua produtividade e reduzindo os danos
às árvores na beira das trilhas
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BENE

FACI

2

2

1

2

1

2

1

3

1

2

1

1

1

2

1

2

1

2

1

1

1

2

1

2

2

2

1
1

2
2

1

3

1

3

1

3

1

1

1

3

1

1

Nº
4.5

4.6
4.8
4.9
4.3
4.7
4.10

ELEMENTO
CRIT LEGI
Os ramais de arraste são devidamente sinalizados no campo,
a fim de orientar ao operador de skidder (p.ex. com fitas
1
3
coloridas amarradas em estacas cuja altura permita a ser
avistada pelo operador do trator)
O final de cada ramal de arraste é marcado com sinalização
1
3
especial, indicando ao operador da máquina onde parar
Nenhuma trilha de arraste é localizada em áreas com
1
2
declives superiores a 45 graus (com relação a árvore
explorada)
Nenhuma trilha de arraste é localizada em áreas de
1
2
preservação permanente
O planejamento dos ramais de arraste considera que o trator saia,
3
sempre que possível, em ângulo oblíquo à trilha principal
(formato tipo "espinha de peixe").
A distância máxima de arraste não excede 250 m
3
As trilhas de arraste não cruzam os cursos de água
3

5) CORTE COM QUEDA CONTROLADA
Os operadores de motoserra estão capacitados em técnicas
5.1
de corte com queda controlada
A equipe de corte usa metodologia adequada (ex. mapa de
corte, pré-marcação das árvores, ficha de identificação,
5.2
planilha do inventário 100%) para identificar as árvores a
cortar
A equipe de corte escolhe o melhor local para direcionar a
5.4 derruba, seguindo critérios que incluem a proteção das
árvores matrizes e de futura colheita
As árvores selecionadas para o corte são testadas para a
presença de oco e podridão, e são rejeitadas caso esses
5.7
defeitos não sejam aceitáveis, segundo critério definido pela
empresa
O operador de motoserra usa corretamente as técnicas de
5.10
corte
5.13 A equipe de corte usa cunhas e marreta para ajudar no corte
As árvores cortadas não atingem as áreas de preservação
5.18
permanente
O mapa de corte possui as informações do mapa pré5.3 exploratório e ainda árvores a serem exploradas e os pátios de
estocagem para onde serão levadas
5.5 As árvores a explorar são marcadas de forma facilmente visível
Os cipós grossos ou que podem comprometer o corte direcional
5.6 ou a segurança pessoal aparentam ter sido cortados com
suficiente antecedência
5.8 As árvores matrizes são marcadas de forma facilmente visível
As árvores de colheita futura são marcadas de forma facilmente
5.9
visível
As técnicas de corte e o troçamento procuram reduzir o
5.11
desperdício
5.12 As árvores são cortadas o mais baixo possível.
O corte deve evitar a superposição de copas e,
5.14
conseqüentemente, a formação de grandes clareiras
As toras provenientes de um mesmo fuste são numeradas e
5.15
identificadas (ex. 1/3, 2/3, 3/3)
Não há árvores matrizes que foram seriamente danificadas pela
5.16
queda de arvores extraídas
Não há árvores de colheita futura que foram seriamente
5.17
danificadas pela queda de árvores extraídas
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BENE

FACI

1

1

1

1

1

1

1

1

1

2

1

2

1
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1
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3
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1

2

1

3

1
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2
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3
3
3
3
3
3
3
3
3
3
3

Nº
ELEMENTO
CRIT LEGI
5.19 O operador da motoserra desgalha a tora até a copa
3
O corte procura aproveitar galhos que tenham atingido as
3
5.20
dimensões mínimas requeridas pela indústria
5.21 Os tocos das árvores cortadas recebem o número de árvore
3
5.22 Não há evidências de árvores rachadas em demasia
3
Não existem árvores ocas derrubadas e abandonadas no campo
3
5.23
em demasia
Não existem tocos ou toras esquecidas ou outras sinais de
3
5.24
exploração nas áreas de preservação permanente
6a) PROTEÇÃO DAS ÁRVORES MATRIZES
Se aplicam critérios adequados para a seleção das árvores
6.1
matrizes
As árvores matrizes são marcadas no terreno de forma
1.9
visível
O corte das árvores é direcionado para evitar danos às
6.9
árvores matrizes
1.11 As árvores matrizes são mapeadas corretamente
6.3 As árvores matrizes são marcadas no terreno
6.4 As árvores matrizes são registradas corretamente
6.5 As árvores matrizes são mapeadas corretamente
Os cipós crescendo sobre as árvores matrizes são cortados,
6.10
quando necessário
6b) PROTEÇÃO DAS ÁRVORES DE FUTURA COLHEITA
O corte das árvores é direcionado para evitar danificar as
6.9
árvores de colheita futura
As árvores de colheita futura ao redor das árvores a explorar são
1.12
marcadas no terreno de forma visível
Aplicam-se critérios adequados para a seleção das árvores de
6.2
colheita futura
As árvores de colheita futura ao redor das árvores a explorar são
6.6
marcadas no terreno
As árvores de colheita futura ao redor das árvores a explorar são
6.7
registradas corretamente
As árvores de colheita futura ao redor das árvores a explorar são
6.8
mapeadas corretamente
7) ARRASTE CONTROLADO
O operador do skidder tem sido capacitado em arraste
7.1
controlado ou de impacto reduzido
O operador do skidder (ou seu ajudante) usa o mapa de
7.3 corte ou outra metodologia adequada para ajudar a localizar
as árvores cortadas
7.4 O operador do skidder segue a trilha previamente sinalizada
O mapa de arraste contém as informações do mapa de corte
e ainda o planejamento da retirada das toras, trilhas de
7.5 arraste principais e secundárias, aproveitamento de árvores
que estão no caminho, e de árvores derrubadas por ocasião
da queda
Quando fizerem curvas nas trilhas de arraste, devem ser
7.8 selecionadas árvores pivô sem valor comercial e que não
sejam de espécies protegidas
Durante o arraste a máquina não dá voltas ao redor da
7.9
árvore a ser removida (balão)
7.11 As toras são arrastadas tendo uma das extremidades
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Nº
7.12
7.13
7.14
7.15

7.2
7.6
7.7

7.10

ELEMENTO
CRIT LEGI
levantadas
O trator se desloca com a lâmina levantada, a fim de não
1
3
remover a capa orgânica da trilha onde transita
Se existem toras ou árvores caídas no meio do caminho, estas
1
3
são traçadas, evitando que o tratorista faça desvios no
caminho
Nenhuma tora em boas condições é deixada na floresta
1
2
Estabelecem-se e respeitam-se limites ao número de viagens
por trilha de arraste, por tipo de solo, época do ano e tipo de
1
2
máquina
As operações de arraste só se iniciam após o término da
3
construção das estradas principais e secundárias e os pátios de
estocagem
A largura da trilha de arraste deve ser limitada à largura da
3
máquina de arraste
O cruzamento do ramal principal com os secundários é livre de
3
obstáculos
O operador do skidder usa o guincho para o arraste da tora
quando necessário (p.ex. nos casos em que o solo está muito
úmido, em declives acentuados, quando uma tora está suspensa
3
ou com problemas para ser extraída ou quando não é possível se
aproximar da tora)

8) PROTEÇÃO DA ÁREA DE MANEJO FLORESTAL (AMF)
Os limites da AMF são delimitados e sinalizados (p.ex. com
8.1
picadas, postes, placas, etc.), no caso de riscos de invasões
O acesso à AMF é patrulhado durante o ano para prevenir
8.2
invasões e incêndios
Se existe e se implementa um plano de contingência
8.3
(prevenção e controle) para incêndios florestais
8.4 Se estabelecem e mantêm aceiros em áreas de maior risco
Se planejam se implementam atividades preventivas contra
8.5 invasões, corte e caça ilegais (ex. colocação de placas
proibindo a caça e a pesca predatória)
Se há invasão na AMF o proprietário toma as medidas legais
8.7
para a reintegração de posse
Se realizam reuniões periódicas com os vizinhos (outros
8.6 proprietários, comunidades, etc.) para manter um clima de
mútua cooperação
9) RESPEITO À UNIDADE DE PRODUÇÃO ANUAL (UPA)
Não há exploração fora da UPA (Indicador: Não existem
9.2 evidências da exploração (p.ex. tocos, árvores cortados etc.) em
áreas fora da UPA
Os limites da área de corte (UPA) são bem delimitados e
9.1
sinalizados (p.ex. com placas em cada canto, com picadas, etc.)
Não existem evidências da exploração não autorizada em UPA
9.3
já exploradas
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1
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2

1

3

2

3

2

1

2

3

1
3
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10) ESTABELECIMENTO E RESPEITO ÁS ÁREAS DE PRESERVAÇÃO PERMANENTE
10.2 As áreas de proteção estão indicadas no mapa da UPA
1
2
3
Não existem árvores cortadas dentro da área de exploração,
10.4 nem árvores cortadas fora que causem impacto sobre a área
1
2
3
de proteção
Não há estradas ou outra infraestrutura que atinja
1
3
3
10.6
desnecessariamente uma área de proteção
10.1 As áreas de preservação permanente são selecionadas segundo
2
2
1
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Nº

ELEMENTO
CRIT LEGI
critérios pré-estabelecidos, incluindo a legislação vigente
10.3 As áreas de proteção estão sinalizadas no terreno
3
As árvores cortadas não atingem as áreas de preservação
3
10.5
permanente
Não existem tocos ou toras esquecidos ou outros sinais de
3
10.7
exploração nas áreas de preservação permanente
11) CONTROLE DA CAÇA
A empresa tem diretrizes para o controle da caça
11.1 (Indicador: Não existem restos de penas, ossos ou peles de
animais silvestres nos acampamentos)
A empresa orienta seus trabalhadores e implementa controle
11.2 da caça (Indicador: As entrevistas com os trabalhadores
indicam que não há caça)
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1

3

3

2

1

3

3

2

12) MONITORAMENTO DO CRESCIMENTO (DESENVOLVIMENTO DA FLORESTA)
O pessoal foi treinado para executar o monitoramento do
1
2
2
12.1
desenvolvimento da floresta
O monitoramento do desenvolvimento da floresta é realizado
12.2
1
2
2
conforme estabelecido no PMFS e no POA
Se parcelas permanentes são usadas elas são sinalizadas,
12.3 estabelecidas antes da exploração e medidas antes e depois
1
3
2
da exploração
Os dados das medições nas parcelas permanentes são
12.7
1
3
2
adequadamente armazenados em um banco de dados
Os dados do monitoramento são analisados e os resultados
1
3
2
12.8
relatados
12.4 Há um mapa com a localização das parcelas permanentes
3
Há parcelas permanentes de amostragem estabelecidas segundo
12.5
3
as diretrizes existentes
As parcelas permanentes são medidas periodicamente, segundo
12.6
3
as diretrizes

2
3
3
2
2

13a) APLICAÇÃO DE TRATOS SILVICULTURAIS PARA AUMENTAR O CRESCIMENTO
DAS ÁRVORES DE FUTURA COLHEITA
Os cipós são cortados, quando necessário, nas árvores de
2.2 colheita futura e nas árvores vizinhas quando houver
1
3
2
1
entrelaçamento com as árvores de futura colheita
As árvores de futura colheita são liberadas (Opção: Se efetuam
13.5 desbastes para reduzir a competição nas árvores de futura
2
2
2
2
colheita)
13b) APLICAÇÃO DE TRATOS SILVICULTURAIS PARA FAVORECER A REGENERAÇÃO
Os cipós são cortados, quando necessário, nas árvores
2.2 matrizes e nas árvores vizinhas quando houver
1
3
2
1
entrelaçamento com as árvores matrizes
O PMFS define e são realizados tratamentos silviculturais
1
1
2
2
13.1 apropriados para favorecer a regeneração das espécies de
interesse para o manejo
Realizam e mantêm plantações de enriquecimento em clareiras
de exploração e outras áreas abertas dentro da floresta, usando
13.6 espécies de valor comercial e seguindo as recomendações das
2
2
3
2
diretrizes técnicas, para espécies com dificuldades de
regeneração
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Nº

ELEMENTO
CRIT LEGI
As árvores matrizes são selecionadas atendendo às
características fenotípicas recomendadas nas diretrizes técnicas,
13.2
3
se mantêm um registro fenológico dessas árvores e se tem
manutenção para melhorar a produção de sementes
São realizados inventários amostrais das árvores com diâmetro
abaixo do utilizado no inventário 100% e da regeneração natural
13.3
3
para determinar a composição, densidade e distribuição das
árvores de espécies de interesse para manejar
13.4 Os cipós são cortados nas árvores matrizes e de futura colheita
3
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ANEXO 9. Taxas de adoção das práticas avaliadas (por elemento e em média) e relações (positivas e
negativas) estatisticamente significantes com fatores explicativos
Inventário 100%
N°elementos = 8

Taxa média de adoção da prática = 87%

Variação = 76% – 100%

Elemento
Taxa média de
Nome do elemento
#
adoção (%)
As árvores de espécies comerciais a explorar acima do DMC são marcadas no
10102
100
terreno de forma facilmente visível
As árvores de espécies comerciais a explorar acima do DMC são mapeadas
10103
76
corretamente
10105 As picadas de orientação são marcadas no início e no término
100
As picadas de orientação são sinalizadas corretamente (com marcas
10106
100
intermediárias nas picadas de orientação indicando a distância percorrida)
As informações sobre as árvores a explorar (espécie, diâmetro, qualidade de
10107
78
fuste, posição) são levantadas e registradas corretamente
As informações para o microzoneamento (fisiografia, ambientes
10108 fitoecológicos, hidrografia, áreas de preservação permanente) são registradas e
77
mapeadas corretamente
No mapa do macrozoneamento consta: grade de georeferência, ambientes
fitoecológicos, hidrografia, área de preservação permanente, estradas
80
10122
principais e secundárias, cruzamentos de cursos de água, sede, acampamentos,
as áreas de produção e limites da AMF e das UPA
Existe o mapa da UPA atual mostrando as árvores a serem exploradas, as
10123 árvores remanescentes, as unidades de trabalho (UT) e as áreas de preservação
83
permanente, na escala indicada na legislação florestal em vigor
Relações positivas estatisticamente significantes:
Relações negativas estatisticamente significantes:
Número de trabalhadores permanentes treinados
Empresa certificada
Investimentos em equipamentos para a indústria
Percentual da produção que é exportada
Anos da empresa na atividade florestal
Corte de cipós
N°elementos = 3

Taxa média de adoção da prática = 33%

Variação = 0% – 63%
Taxa media de
adoção (%)

Código Nome do elemento
10201
10203
10204

Os cipós são cortados, quando necessário, nas árvores a explorar e nas árvores
vizinhas quando houver entrelaçamento com as árvores a explorar
O corte de cipós é feito pelo menos com seis meses de antecedência a
exploração
O corte de cipós é realizado corretamente

Relações positivas estatisticamente significantes:
Empresa localizada na fronteira velha
Investimentos anteriores na área de manejo

63
35
0

Relações negativas estatisticamente significantes:
Número de engenheiros florestais permanentes
Volume explorado do PMFS
Volume médio explorado por hectare
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Planejamento, construção e manutenção da infra-estrutura
N°elementos = 15

Taxa média de adoção da prática = 73%

Variação = 7% – 100%
Taxa média de
adoção (%)

Código Nome do elemento
10301
10302

10304

10305

O pessoal responsável tem recebido capacitação para a construção de estradas
As estradas são sinalizadas previamente no campo de acordo com o mapa-base
contendo o traçado preliminar como planejado
As estradas principais são construídas seguindo as diretrizes técnicas mínimas,
que incluem: a) têm largura de leito carroçável entre 5 e 6 m (de acordo com o
volume de transporte programado); b) têm declive menor a 20%; c) são mais
altas que o terreno lateral; d) são de formato ligeiramente convexo e mais
acentuadas para uma das extremidades; e) dispõem de um adequado sistema de
drenagem das águas de chuva; f) têm obras de conservação necessárias para
minimizar a erosão e os danos ao solo e à água
As estradas secundárias são construídas seguindo as diretrizes técnicas
mínimas, que incluem: a) têm largura de leito carroçável entre 3 e 4 m; b) têm
declive menor a 30%; c) têm, no mínimo, o mesmo nível do terreno lateral,
porém mais altas que os pátios de estocagem; d) o uso está restringido
normalmente aos períodos mais secos do ano; e) dispõem de um eficiente
sistema de drenagem; f) evitam atravessar cursos de água; g) as estruturas para
os cruzamentos de água são funcionais

15
7

85

75

10306

Pelo menos as estradas de acesso são construídas durante a safra anterior

15

10308

A construção de estradas procura minimizar os danos às árvores de espécies
protegidas e às árvores marcadas como matrizes

35

10309

As estradas evitam cruzar as áreas de preservação permanente

100

10318

As estradas incluem a construção de bueiros e pontes, quando necessário,
evitando o bloqueio de cursos de água
Ao finalizar a operação, existe manutenção apropriada das estradas principais,
incluindo a superfície de rolamento e as estruturas de drenagem
A quantidade de pátios e sua distribuição em uma UT leva em conta o volume
a ser extraído e a dispersão das árvores (conseqüentemente a distância da
arraste) a serem exploradas (ex. para uma UT de 100 ha com exploração de 2030 m3/ha são necessários 8 pátios)
O tamanho do pátio leva em conta o sistema de transporte das toras, dos
veículos utilizados e do volume a ser extraído (ex. para extração de 20-30
m3/há em toras, as dimensões são aproximadamente 25 x 20 m)
Os pátios estão em áreas planas e são bem drenados

10320

As estradas principais e de acesso apresentam boa drenagem

100

10321

Os leitos das estradas principais e de acesso permitem um tráfego regular

88

10310
10313

10316

10317

10323
10324
10326

Como conseqüência da construção e uso das estradas, não há cursos de água
obstruídos, água empoçada ou vegetação morta em represamentos
Há medidas para controle da erosão em taludes e pontes
As pontes e bueiros são mantidos em bom estado

Relações positivas estatisticamente significantes:
Empresa localizada na fronteira velha
Área da UPA
Investimentos em treinamento
Investimentos em reflorestamento
Percentual de produção que é exportada

100
66

72

81
100

100
100
98

Relações negativas estatisticamente significantes:
Número de engenheiros florestais permanentes
Número de espécies exploradas
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N°elementos = 7

Planejamento do arraste
Taxa média de adoção da prática = 29%

Variação = 0% – 100%
Taxa média de
Código Nome do elemento
adoção (%)
10401 O pessoal responsável tem sido treinado em planejamento de arraste
4
O planejamento do arraste no terreno é realizado com base no mapa de corte,
10402
0
de acordo com as condições do terreno e a localização das árvores cortados
O ramal principal de arraste é planejado para ser o mais retilíneo possível,
10404 considerando a menor resistência ao trator, melhorando sua produtividade e
0
reduzindo os danos às árvores na beira das trilhas
Os ramais de arraste são devidamente sinalizados no campo, a fim de orientar
10405 o operador de skidder (ex. com fitas coloridas amarradas em estacas cuja altura
0
permita a ser avistada pelo operador do trator)
O final de cada ramal de arraste é marcado com sinalização especial, indicando
10406
0
ao operador da máquina onde parar
Nenhuma trilha de arraste é localizada em áreas com declives superiores a 45
10408
100
graus (com relação à árvore explorada)
10409 Nenhuma trilha de arraste é localizada em áreas de preservação permanente
96
Relações positivas estatisticamente significantes:
Empresa localizada na fronteira velha
Área da UPA
Número de técnicos permanentes
Investimentos em treinamento
Investimentos em reflorestamento
Investimentos em segurança dos trabalhadores
Volume médio explorado por hectare

N°elementos = 8

Relações negativas estatisticamente significantes:
Número de engenheiros florestais permanentes
Número de espécies exploradas
Anos da empresa na atividade florestal
Área do PMFS

Corte com queda controlada
Taxa média de adoção da prática = 30%

Variação = 0% – 85%
Taxa média de
Código Nome do elemento
adoção (%)
Os operadores de motoserra estão capacitados em técnicas de corte com queda
11
10501
controlada
A equipe de corte usa metodologia adequada (ex. Mapa de corte, pré-marcação
10502 das árvores, ficha de identificação, planilha do inventário 100%) para
0
identificar as árvores a cortar
A equipe de corte escolhe o melhor local para direcionar a derruba, seguindo
33
10504
critérios que incluem a proteção das árvores matrizes e de futura colheita
Os cipós grossos ou que podem comprometer o corte direcional ou a segurança
35
10506
pessoal aparentam ter sido cortados com suficiente antecedência
As árvores selecionadas para corte são testadas para a presença de oco e
10507 podridão, e são rejeitadas caso esses defeitos não sejam aceitáveis segundo
22
critério definido pela empresa
10510 O operador de motoserra usa corretamente as técnicas de corte
51
10513 A equipe de corte usa cunhas e marreta para ajudar no corte
0
10518 As árvores cortadas não atingem as áreas de preservação permanente
85
Relações positivas estatisticamente significantes:
Empresa localizada na fronteira velha
Área da UPA
Investimentos em treinamento
Investimentos em reflorestamento
Número de técnicos permanentes
Contratação de pessoal técnico

Relações negativas estatisticamente significantes:
Número de engenheiros florestais permanentes
Volume explorado do PMFS
Volume médio explorado por hectare
Anos da empresa na atividade florestal
Investimentos em equipamentos
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Proteção das árvores matrizes
N°elementos = 3

Taxa média de adoção da prática = 52%

Variação = 15% – 100%
Taxa média de
adoção (%)

Código Nome do elemento
10601

Se aplicam critérios adequados para a seleção das árvores matrizes

15

10602

As árvores matrizes são marcadas no terreno de forma visível

100

10609

O corte das árvores é direcionado para evitar danos às árvores matrizes

41

Relações positivas estatisticamente significantes:
Relações negativas estatisticamente significantes:
Empresa localizada na fronteira velha
Número de engenheiros florestais permanentes
Número de trabalhadores permanentes treinados
Percentual da produção que é exportada
Contratação de pessoal técnico
Número de espécies exploradas
Investimentos anteriores na área de manejo
Anos da empresa na atividade florestal
Investimentos na segurança dos trabalhadores
Arraste controlado
N°elementos = 9

Taxa média de adoção da prática = 36%

Variação = 0% – 87%
Taxa média de
adoção (%)

Código Nome do elemento
10701
10703
10704
10705

10708
10709
10711
10714
10715

O operador do skidder tem sido capacitado em arraste controlado ou de
impacto reduzido
O operador do skidder (ou seu ajudante) usa o mapa de corte ou outra
metodologia adequada para ajudar a localizar as árvores cortadas
O operador do skidder segue a trilha previamente sinalizada
O mapa de arraste contém as informações do mapa de corte e ainda o
planejamento da retirada das toras, trilhas de arraste principais e secundárias,
aproveitamento de árvores que estão no caminho, e de árvores derrubadas por
ocasião da queda
Quando fizer curvas nas trilhas de arraste, devem ser selecionadas árvores pivô
sem valor comercial e que não sejam de espécies protegidas
Durante o arraste a máquina não dá voltas ao redor da árvore a ser removida
(balão)
As toras são arrastadas tendo uma das extremidades levantada
Nenhuma tora em boas condições é deixada na floresta
Se estabelecem e respeitam limites ao número de viagens por trilha de arraste,
por tipo de solo, época do ano e tipo de máquina

Relações positivas estatisticamente significantes:
Área da UPA
Investimentos em treinamento
Investimentos em reflorestamento
Investimentos em equipamentos
i

19
0
0
0

83
65
41
87
33

Relações negativas estatisticamente significantes:
Volume explorado do PMFS
Número de trabalhadores permanentes treinados
Investimentos anteriores na área de manejo
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Proteção da área de manejo florestal
N°elementos = 5

Taxa média de adoção da prática = 82%

Variação = 37% – 96%
Taxa média de
adoção (%)

Código Nome do elemento
10801

Os limites da AMF são delimitados e sinalizados (ex. com picadas, postes,
placas, etc.), no caso de riscos de invasões

93

10802

O acesso à AMF é patrulhado durante o ano para prevenir invasões e incêndios

94

10803

Existe e implementa-se um plano de contingência (prevenção e controle) para
incêndios florestais

37

10804

Se estabelecem e se mantêm aceiros em áreas de maior risco

96

Se planejam e implementam atividades preventivas contra invasões, corte e
91
caça ilegais (ex. colocação de placas proibindo a caça e a pesca predatória)
Relações positivas estatisticamente significantes:
Relações negativas estatisticamente significantes:
Empresa certificada
Percentual da produção que é exportada
Anos da empresa na atividade florestal
Investimentos em treinamento
Número de trabalhadores permanentes treinados
Investimentos em reflorestamento
Investimentos em segurança dos trabalhadores
Número de técnicos permanentes
Volume explorado do PMFS
Volume médio explorado por hectare
10805

Proteção das áreas de preservação permanente
N°elementos = 3

Taxa média de adoção da prática = 95%

Taxa média de
adoção (%)

Código Nome do elemento
11002

Variação = 89% – 100%

As áreas de proteção estão indicadas no mapa da UPA

100

Não existem árvores cortadas dentro da área de exploração, nem árvores
89
cortadas fora que causam impacto sobre a área de preservação permanente
Não há estradas ou outra infraestrutura que atinjam desnecessariamente uma
11006
96
área de proteção
Relações positivas estatisticamente significantes:
Relações negativas estatisticamente significantes:
Área da UPA
Empresa certificada
Investimentos em reflorestamento
Percentual da produção que é exportada
Investimentos na segurança dos trabalhadores
Número de engenheiros florestais permanentes
Número de técnicos permanentes
Volume médio explorado por hectare
Anos da empresa na atividade florestal
Investimentos anteriores na área de manejo
11004

Controle da caça
N°elementos = 2

Taxa média de adoção da prática = 77%

Variação = 66% – 89%

Taxa média de
adoção (%)
11101 A empresa tem diretrizes para o controle da caça
89
11102 A empresa orienta seus trabalhadores e implementa controle da caça
66
Relações positivas estatisticamente significantes:
Relações negativas estatisticamente significantes:
Área da UPA
Empresa localizada na fronteira velha
Empresa certificada
Investimentos em reflorestamento
Número de técnicos permanentes
Percentual da produção que é exportada
Anos da empresa na atividade florestal
Número de espécies exploradas
Código Nome do elemento
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Monitoramento do crescimento
N°elementos = 4

Taxa média de adoção da prática = 45%

Variação = 15% – 67%
Taxa média de
adoção (%)

Código Nome do elemento
11201
11203

O pessoal foi treinado para executar o monitoramento do desenvolvimento da
floresta
Se parcelas permanentes são usadas e são sinalizadas, estabelecidas antes da
exploração e medidas antes e depois da exploração

63
35

11207

Os dados das medições nas parcelas permanentes são adequadamente
armazenados em um banco de dados

67

11208

Os dados do monitoramento são analisados e os resultados relatados

15

Relações positivas estatisticamente significantes:
Empresa certificada
Área do PMFS
Investimentos em equipamento
Investimentos anteriores na área de manejo

Relações negativas estatisticamente significantes:
Área da UPA
Número de engenheiros florestais permanentes

Tratamentos silviculturais para o crescimento
N°elementos = 1

Taxa média de adoção da prática = 26%

Variação = -Taxa média de
adoção (%)

Código Nome do elemento

Os cipós são cortados, quando necessário, nas árvores matrizes e nas árvores
26
vizinhas quando houver entrelaçamento com as árvores matrizes
Relações positivas estatisticamente significantes:
Relações negativas estatisticamente significantes:
Empresa localizada na fronteira velha
Volume explorado do PMFS
Empresa certificada
11302

Proteção das árvores de futura colheita
N°elementos = 1

Taxa média de adoção da prática = 41%

Variação = -Taxa média de
adoção (%)

Código Nome do elemento

O corte das árvores é direcionado para evitar danificar as árvores de colheita
41
futura
Relações positivas estatisticamente significantes:
Relações negativas estatisticamente significantes:
Empresa localizada na fronteira velha
Volume explorado do PMFS
Investimentos anteriores na área de manejo
Número de técnicos permanentes
Investimentos em segurança dos trabalhadores
11401

Tratamentos silviculturais para a regeneração
N°elementos = 2

Taxa média de adoção da prática = 19%

Variação = 11% - 26%
Taxa média de
adoção (%)

Código Nome do elemento

Os cipós são cortados, quando necessário, nas árvores matrizes e nas árvores
26
vizinhas quando houver entrelaçamento com as árvores matrizes
O PMFS define e são realizados tratamentos silviculturais apropriados para
11
11502
favorecer a regeneração das espécies de interesse para o manejo
Relações positivas estatisticamente significantes:
Relações negativas estatisticamente significantes:
Empresa localizada na fronteira velha
Volume explorado do PMFS
Empresa certificada
Área do PMFS
11501
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