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Resumo

Este estudo objetivou levantar e analisar potenciais indicadores sociais e econômicos

do manejo florestal em três municípios do Estado do Amazonas: Itacoatiara, Lábrea e
Manicoré, visando conhecer e contribuir para o conhecimento da atividade florestal com a

finalidade de apresentar sugestões e recomendações para o aprimoramento de políticas

públicas direcionadas para a atividade florestal. A pesquisa se baseou em informações e
dados oficiais disponibilizados pelo IBAMA e IBGE. As conclusões do presente estudo
apontam para: a falta de informações sobre a exploração madeireira e, necessidade urgente

de implementação de um banco de dados para gerenciar a atividade de maneira integrada,
bem como, estudos para analisar a dinâmica entre exploração madeireira e outras atividades

do uso do solo. O estudo mostra ainda que apenas 5 espécies representam 59% do total do
volume extraído para desmataménto, enquanto que para o manejo florestal, as 5 espécies
mais exploradas representam 31,8%.
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1. Introdução

A preocupação com a utilização desordenada dos recursos naturais tem sido foco de

inúmeras discussões nas últimas décadas, seja ao nível nacional como ao nível

internacional. Na Amazônia, a utilização desses recursos, especialmente a floresta, passa

por um processo de mudanças no modo de pensar, visto que até o momento a produção tem

sido de forma não-sustentável.

Esse modelo de exploração causa impactos ambientais significativos sobre a floresta,

levando a perdas severas no dossel da mata, ao aumento da propensão a incêndios florestais

e à invasão de cipós. Além disso, a exploração madeireira catalisa a ocupação desordenada

da região e contribui indiretamente para o desmatamento regional (Veríssimo et al., 1999).

Por outro lado, se as florestas forem bem manejadas, têm o potencial papel de gerar

empregos (na floresta e na indústria) e impostos, além de abrir oportunidades para diversos

fatores econômicos como pequenos produtores, extratores, transportadores autônomos e

empresários (Veríssimo, 2000).

Iniciativas variadas com o objetivo de gerenciar a utilização desses recursos têm sido

difundidas. O manejo florestal sustentável é um dos mais importantes instrumentos da

política ambiental para orientar a exploração da floresta com garantias de manter sua

produtividade. Atualmente o manejo florestal é visto como a principal ferramenta ao bom

uso da floresta. As suas bases estão definidas de maneira que se possa explorá-la com a

manutenção indefinida dos recursos, o que redundaria na viabilidade econômica com

múltiplos benefícios sociais.

Estudos sinalizam que a adoção do manejo florestal como prática corriqueira é tarefa

árdua para ser concretizada, pois a exploração de madeira na região é uma realidade difícil

de ser mudada (ProManejo, 2002). Ela não só depende da conscientização quanto ao

esgotamento dos recursos, como de políticas públicas voltadas para o setor, que segundo

Schneider, et al. (2000) incentivem atividades que mantenham a floresta e a oferta de bens

e serviços.

O principal objetivo da exploração florestal é a obtenção de dividendos econômicos,

mas que podem vir acompanhados de sustentabilidade, qual seja, econômica, ambiental e



social. Dessa forma, pode contribuir para o desenvolvimento do país através de benefícios

econômicos e sociais.

Para monitorar esses potenciais benefícios advindos de práticas ambientalmente

adequadas utilizam-se indicadores. Estes servem para medir o grau de desempenho da

atividade e diagnosticar a real situação do setor, a fim de proporcionar informações aos

tomadores de decisão, contribuindo para a discussão em tomo das questões que envolvem a

exploração dos recursos naturais.

Informações que permitam conhecer o desempenho econômico e social

proporcionados pela atividade florestal são importantes a medida que nos antecipam a rever

e reorientar políticas e processos institucionais de fiscalização e monitoramento com o

intuito de responder as necessidades e compartilhamento de informações e corroborar para

o estabelecimento de melhores práticas de gestão do uso dos recursos. Vale ressaltar que

são ainda incipientes estudos com o objetivo de avaliar os impactos sócio-econômicos, uma

vez que a maioria da literatura existente enfatiza tais benefícios, mas não observa-se os

resultados alcançados como prática de pesquisa. Portanto, analisar indicadores sócio-

econômicos do manejo florestal é contribuir para orientar propostas para o planejamento e

tomadas de decisão visando melhorar a participação econômica da atividade florestal para o

desenvolvimento econômico da região é o propósito maior deste trabalho e como objetivos

específicos:

•  Identificar indicadores sócio-econômicos relevantes para a atividade florestal;

•  Analisar os indicadores sócio-econômicos existentes do manejo florestal nos

municípios de Itacoatiara, Lábrea e Manicoré, visando conhecer o estado social e

econômico das áreas receptoras de projetos de manejo florestal;

•  Levantar a airecadação gerada pela atividade madeireira para os três municípios;

1.10 problema e sua importância

A configuração da exploração dos recursos naturais na Amazônia passa

obrigatoriamente pela exploração madeireira. Esta, por ser uma atividade que ainda ocorre



quase que na sua totalidade sem planejamento, preocupa especialistas do mundo inteiro,

uma vez que os recursos são finitos e a floresta contribui para a manutenção de uma série

de fatores, entre outros, o ciclo hidrológico, microclima, biodiversidade.

A adoção do manejo florestal como atividade que concilia a extração de madeira com

a conservação dos recursos naturais por meio do manejo florestal tem sido adotada no

Estado do Amazonas com mais freqüência nos últimos anos, mas sabe-se muito pouco dos

reflexos dessa atividade como fonte geradora de dividendos para a economia local,

A atividade madeireira constitui-se em um segmento de intenso dinamismo e com

boa perspectiva econômica de contribuição para a arrecadação fiscal nas áreas receptoras

dessa atividade. Entretanto, seus reflexos econômicos no plano social tem sido de projeção

bastante limitada, haja vista suas especificidades (processos seletivos) que se manifestam

em favor de um número restrito de empresas. Dessa forma, o extrativismo madeireiro não

favorece de modo substancial ao grande contingente da população pobre das áreas onde

ocorre tal atividade (Melo &Souza 1990 Barbosa, 1995).

Embora haja uma tendência de modificar essa situação, quer no plano ambiental -

onde o poder público institui normas e padrões adequados de extração dos recursos

florestais através de planos de manejo, e onde ainda prevalecem as antigas estruturas de

extração e lucro fácil que privilegiam poucas espécies madeireiras -, quer no plano social,

mesmo o extrativismo sendo um dos principais vetores de produção econômica do interior

do Estado não se pode dizer que há uma mudança visível nos padrões de compartilhamento

de dividendos desta atividade.

A exploração madeireira ainda não correspondeu a uma opção desejável de

desenvolvimento sócio-econômico para o interior do Estado, visto que até o momento não

existe uma política direcionada para o setor florestal que possa fomentar a geração de

renda. O atual modelo de exploração predatória negligencia a dinâmica do setor
extrativo/madeireiro da mesma forma que o faz com as populações que têm na atividade

agrícola, na maioria das vezes, a única opção de sobrevivência.

Essa constatação assume importância à medida que falta alternativa de investimentos

na base produtiva local, seja pelo pouco conhecimento do setor produtivo ou pela fácil
acessibilidade aos recursos, restringindo, assim, as atividades econômicas a poucas opções,

de retomo financeiro insuficiente para a fixação da riqueza necessária a deslanchar um



processo de contínuo crescimento. Corrigir essas distorções é um desafio ao planejamento

econômico e social, enquanto mecanismo de transformação da realidade.

As condições fiscais e institucionais, sobretudo para infra-estrutura impulsionadas

com a criação da Zona Franca, cujo objetivo foi criar condições de expansão de

desenvolvimento para o interior, não só do Estado, mas para toda a região, causou um

esvaziamento dos setores extrativista e agrícola. O crescimento econômico proporcionado

por esse modelo favoreceu a expansão da indústria madeireira, porém, com aproveitamento

limitado, na medida em que não houve transformação tecnológica capaz de agregar valor

aos bens produzidos por este setor.

No momento em que a sociedade se vê diante de novos valores e conceitos como o de

desenvolvimento sustentável onde busca a exploração dos recursos naturais acompanhados

de crescimento econômico baseados em princípios de viabilidade econômica e justiça

social, sem comprometer o meio ambiente, o manejo florestal é visto como o instrumento

se não mais adequado, porém o mais indicado para reorganizar a exploração madeireira ao

mesmo tempo em que é capaz de proporcionar capital.

Paralelamente aos novos conceitos, percebe-se que são muitos os desafios e

questionamentos para tomar o manejo florestal uma atividade ambientalmente saudável. Há

correntes que defendem que a possibilidade de tomá-lo exeqüível não passa somente pela

manutenção da floresta em pé, mas depende de fatores como os sócio-econômicos aliados à

políticas públicas. Outras que defendem que a extração racional já é o suficiente para

garantir a sobrevivência das florestas.

Em parte essas divergências são em face ao número restrito de resultados promissores

que possam atestar a floresta como área de oportunidade para a implementação de
investimentos econômicos e, principalmente a questão maior que hoje se apresenta, é a

dificuldade em traduzir o que dentro do conceito de desenvolvimento sustentável remete às

políticas redistributivas sociais. O que significa transformar o uso dos recursos naturais em
soma positiva com as populações de áreas afetas pela exploração florestal.

A situação em que se encontra a extração madeireira no Estado do Amazonas, seja no

âmbito econômico, ecológico ou social só pode ser compreendida se estiver calcada em

estudos que possam conhecer a sua realidade a fim de contribuir para a recomendação de
políticas públicas de condução ou reordenamento da atividade e ainda possam servir de



instrumentos aos tomadores de decisão baseados em informações consistentes de maneira

que possa contribuir para um melhor aproveitamento dos recursos naturais, especialmente a

floresta.

2. Embasamento Teórico

2.1 Exploração Madeíreíra na Amazônia

A maior parte do território brasileiro está coberta por florestas e parte destas estão

concentradas na região amazônica. A Amazônia é responsável por cerca de 90% da madeira

nativa produzida no Brasil, representando 15% do Produto Interno Bruto (PIB) dos Estados

do Pará, Mato Grosso e Rondônia (Schneider et dl., 2000).

A expansão da exploração/industria madeireira na Amazônia se deu a partir da

implantação dos grandes projetos governamentais de colonização com o objetivo de

desenvolver a região na década de 70. O estilo de desenvolvimento implementado durante

este período, com crescimento econômico e expansão demográfica, provocou uma grande

pressão sobre os recursos naturais (SUDAM, 1992). Desse período até os dias atuais a

forma como a exploração é realizada não mudou muito. Ou seja, ainda tem sido realizada

de forma intensiva, sem o devido planejamento e altamente destrutiva (Oliveira & Braz,

1995), o que é uma ameaça à biodiversidade e aos serviços ambientais como controle da

erosão, temperatura, umidade e assoreamento (Higuchi, 1999). Anda assim, é a principal

atividade econômica de uso da terra na Amazônia. Segundo relatório do MCT^, citando

dados do Banco Mundial e da ONGIMAZON, a região amazônica tem vocação florestal,

rejeitando a produção agrícola e pecuária. Em 1997, a renda bruta gerada por esse setor

ficou em tomo de R$ 2 bilhões. Aém disso, as projeções indicam que o setor madeireiro

deverá crescer a uma taxa superior a 5% ao ano nas próximas décadas. No entanto, essa

importância econômica se confronta com um padrão generalizado de exploração florestal

predatória na região (MCT, 2001), a qual é predominantemente realizada sem
gerenciamento dos recursos, de pobre execução, com pouca tecnologia e.

^ MCT Ministério de Ciência e Tecnologia



conseqüentemente, com pouco investimento, gerando um alto retomo econômico em curto

prazo, o que Veríssimo (1996) chama de garímpagem florestal.

A exploração florestal no estado do Amazonas até a década de 70 concentrava-se

principalmente às margens dos rios de água branca. A partir dos anos 80, houve um

incremento na utilização de madeira oriunda de florestas de terra-firme, face à abertura de

eixos viários nas proximidades de Manaus, notadamente no Distrito Agropecuário da

SlJFRAMA(SUraAMA, 1999).

Atualmente, a exploração de madeira concentra-se principalmente ao longo das

bacias hidrográficas dos rios Pums e Juruá e, em menor escala, nos rios Solimões e

Madeira (IBAMA/DITEC, 2002). De acordo com o relatórío da SUFRAMA (1999), as

indústrias são abastecidas, em grande parte por terceiros, onde existe uma rede de três a

cinco grandes comerciantes de madeira, que por intermédio de uma determinada escala de

produção, tendo como base o sistema de aviamento, garante o abastecimento das indústrias.

O município de Lábrea, no alto Purus, só em 1993 representou aproximadamente

24% (117.994 m^) da produção total de madeira do Estado e atualmente ainda é o

município com maior número de planos de manejo aprovados pelo IBAMA. Em 1998,

representava 10,8% dos PMFS^, mas tem uma participação modesta 4,5 % e 4,8% da área e

do volume de madeira comercial do Estado. Em relação à área envolvida em planos,

Carauarí, em 1998 era o município de maior porcentagem com 20,6% e, sob o aspecto do

volume de madeira comercial, o município de Itacoatiara, com 13,1% de peso relativo. Essa

mudança reflete a pouca disponibilidade de madeira, de boa aceitação no mercado, em

várzeas já tradicionalmente exploradas (IBAMA, 1998).

Apesar da escassez e da falta de regularidade e qualidade das informações

disponíveis, sabe-se que, a madeira extraída em toras ou em pranchas é comercializada
principalmente na região e utilizada por indústrias na produção de madeira serrada,
laminada e compensada, que juntas somaram, aproximadamente, 600.000 mVano, só em
1992.

Nesse cenário, um dos atrativos para a instalação de indústrias madeireiras no

Amazonas, se deve principalmente ao baixo custo de matéria-prima. No entanto, o processo

^ Plano de Manejo Florestal Sustentável



de formação desse custo, nos diversos escalões de produção, ainda não foi devidamente

estudado, pois os dados disponíveis são mínimos (SUFRAMA, 1999).

Com um possível esgotamento de madeira dos antigos centros de extração no estado do

Pará, novas fronteiras poderão ser abertas no estado do Amazonas, com mais de 90% de

sua floresta preservada, poderia se tomar um dos grandes centros de produção de madeira.

2.2 Manejo Florestal

2.2.1 Aspectos Técnicos

O manejo florestal sustentável pode ser definido como o conjunto de princípios,

técnicas e normas, que tem por fim organizar as ações necessárias para ordenar os fatores

de produção e controlar a sua produtividade e eficiência, para alcançar objetivos definidos.

Os princípios estariam definidos através da exploração sustentada dos recursos de maneira

prática, dinâmica e iterativa, onde todos os fatores que fazem parte do ambiente inclusive ò
homem se interagem e devem ser cuidadosamente considerados antes de qualquer

intervenção (Higuchi, 1999). É um conceito que está em constante evolução a medida que

os novos conhecimentos sejam adquiridos por meio da prática e da pesquisa, como uma

resposta às mudanças de necessidades e valores humanos.

Amaral et al. (1998) dizem que a adoção do manejo possibilita a manutenção da

estrutura e composição de espécies da floresta enquanto gera benefícios sociais e

econômicos. Entretanto, quando se fala em manejo florestal sustentável a dimensão

restringe-se apenas aos benefícios econômicos e ambientais que poderia proporcionar, ou

ainda, à interpretação restritiva de produção de madeira (World Bank, 2000).

Do ponto de vista da conservação das florestas, (Hummel, 1997; 2000) sustenta que é

de fundamental importância que se promova a exploração florestal sustentável como parte

integrante de uma estratégia de desenvolvimento. Para Amaral et al. (1998^, as principais
razões para se adotar o manejo florestal são: a continuidade da produção, rentabilidade,

segurança no trabalho, respeito às leis, melhores oportunidades de mercado, conservação

florestal e os serviços ambientais que a floresta proporciona.



Assegurar a capacidade da regeneração da floresta e, conseqüentemente, a

manutenção da biodiversidade é uma das premissas do manejo florestal. Para tanto,

necessita de uma exploração de baixo impacto, aplicação de tratamentos silviculturais e

monitoramento (MMA, 1997). Entretanto, algumas espécies como o mogno e o angelim

necessitam de clareiras maiores para a sua regeneração (Vieira, comunicação pessoal). Em

meio a essas contradições, busca-se ainda, alternativas viáveis de execução do manejo dada

a carência de dados práticos e confiáveis que sejam de fato condizentes com a realidade

local face às características da região.

2.2.2 Aspectos Legais

Administrar a floresta para a obtenção de benefícios econômicos e sociais,

respeitando-se os mecanismos de sustentação do ecossistema objeto de manejo, é o

principal objetivo do manejo florestal sustentável regulamentado através do Decreto n°

1.282/94 (MMA, 1997).

Este decreto dispõe da estrutura funcional técnica dos requisitos a serem considerados

em um plano de manejo. Higuchi (1999) faz uma série de observações acerca desses

requisitos examinando os pontos principais da estrutura de um plano. A começar pelos

objetivos, ele comenta que os planos de manejo deveriam ter um objetivo superior ao que é

comumente proposto, ou seja, somente a produção de madeira. Como objetivo maior, os

empreendimentos deveriam proporcionar desenvolvimento a área receptora de manejo

florestal, o que poderia ser feito através dos ciclos de corte e não apenas com o primeiro.

Outras condicionantes deveriam ser consideradas como o apoio das instituições de

pesquisas e da comunidade local e o preço justo a ser pago aos produtos. Além disso,

propõe ainda meios de verificação baseada na arrecadação de impostos, taxa de

desemprego e qualidade de vida como uma forma de garantir que os empreendimentos

florestais tenham compromissos de longo prazo com o município, só assim, permitir o

aproveitamento dos recursos naturms pelas comunidades.

Neste sentido, os sistemas de exploração florestal via manejo florestal sustentável,

instrumento da política ambiental, não seriam um mero entrave a ser cumprido, mas um



instrumento gerador de benefícios sociais e econômicos capaz de proporcionar

desenvolvimento regional.

Do ponto de vista dos empreendedores, parece notório o pouco convencimento

cjuanto à adoção e importância do manejo. Em geral a nao adoçao se faz em face ao alto

custo que é despendido para a implementação do sistema e a abundância dos recursos. Este

último faz com que os produtos cheguem com menor preço no mercado provenientes de

exploração sem nenhum critério de planejamento ambiental, gerando assim, retomo

imediato se comparado àqueles de origem de sistemas de manejo ambientalmente

adequados. Aliado a isso, a ineficiência dos órgãos fiscalizadores contribui, de certa forma,

para a exploração insustentada da floresta o que compromete medidas técnicas e de gestão.
Apesar do excelente arcabouço jurídico e legislativo, a ineficiência dos sistemas de

monitoramento e controle do Estado associada a um conjunto de políticas públicas que

privilegiam outros usos da terra, faz com que o índice de ilegalidade na produção de

madeira seja muito grande na Amazônia, da mesma forma que facilita uma participação

expressiva do desmatamento no abastecimento das indústrias madeireiras na região

(Sucupira, 2001).

Sucupira citando FAO (1994) e MMA (1997) enfatiza que no campo das relações

extemas, o desafio de promover o manejo sustentável de florestas tropicais vem, há muito,

fazendo parte da agenda de governos e organismos internacionais. Para o Brasil, esse

desafio está expresso em diversos instrumentos internacionais, ou seja, convenções e

acordos assinados, tais como a Convenção sobre o Clima, Convenção sobre a

Biodiversidade, Convenção sobre as Espécies Ameaçadas (CITES), Tratado de Tarapoto

(TCA) e participado de discussões no Fórum Intergovemamental de Florestas (IPF)

(Valverde, 2001). Além disso, tem feito avanços para a implementação da Agenda 21.

2.2.3 Desafíos do manejo florestal sustentável

Esforços científicos têm sido envidados para avaliar a sustentabilidade do manejo

florestal para demonstrar que é viável a adoção de tal técnica de exploração florestal. Do
ponto de vista econômico. Veríssimo (1996) aponta que os custos despendidos com a



implementação do sistema de manejo podem ser recompensados com o aumento da

eficiência da exploração. Além disso, há a possibilidade de produtos não-madeireiros, como

óleos, resinas e frutas serem comercializados e incrementarem os retornos do manejo

florestal.

Barreto et ai. (1998) realizaram um estudo com o objetivo de avaliar a viabilidade

técnica, a eficiência e a rentabilidade do manejo florestal no leste da Amazônia comparando

a exploração de madeira com e sem manejo. O estudo concluiu que houve um aumento no

lucro da exploração manejada e este foi duas vezes maior do que os custos do planejamento

da exploração. Esse aumento é derivado da maior produtividade no trabalho e da redução

de desperdícios de madeira. Além disso, a exploração manejada ocasiona benefícios de

longo prazo, uma vez que, também reduz os danos nas árvores extraídas.

Em uma análise feita por Schneider et al. (2000), comparando a exploração manejada

com outra atividade de uso do solo, revelou que a base econômica do manejo florestal é a

melhor opção para a Amazônia. A renda bruta inicial na exploração predatória é maior em

curto prázo, mas diminui à medida que a madeira de valor comercial começa a exaurir. O

estudo mostra também as implicações para o emprego. Ambos os modelos empregam o

mesmo número de pessoas nos primeiros oito anos de exploração. Entretanto, no modelo

predatório quando os recursos começam a desaparecer, este muda-se para outro lugar,

reduzindo assim a mão-de-obra empregada. Já no sistema de manejo, os empregos serão

mantidos indefinidamente. Em outro estudo, Barros & Uhl (1997) mostram que no início

dos anos 90, as indústrias madeireiras do estuário e do baixo Amazonas geraram 25.400

empregos.Cinqüenta por cento desse total estava relacionado ao trabalho dentro das

indústrias e a outra metade estava relacionada à exploração.

Barreto et al. (1998) apontam que, embora o manejo seja economicamente viável,

ainda existem barreiras para a sua aplicação em ampla escala na região amazônica. Isto se

deve a fatos como: difusão incipiente das técnicas de manejo aos usuários da floresta; a

maior rentabilidade da agropecuária no curto prazo em compará-lo com o manejo; e a falta

de controle eficiente da exploração de madeira sem manejo, tomando-a lucrativa no curto

prazo. Além disso, o investimento em terras florestais é amscado, dada as freqüentes
disputas pela posse da terra. O estudo diz ainda que para superar essas barreiras em escala
regional é necessário, portanto, uma política florestal incluindo planejamento da ocupação
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de terras públicas da região, controle eficiente da exploração madeireira, incentivos

econômicos ao manejo e extensão florestal. Valverde (2001) argumenta que se bem

manejadas, as florestas nativas representam um grande potencial para o desenvolvimento

socioeconômico do pais. Fato que é da mesma forma endossado por Barros & Uhl (1997)

ao afirmarem que o uso da floresta já apresenta uma possibilidade tangível para

desenvolver uma economia sustentável baseada na exploração e no manejo florestal com

fins madeireiros.

2.2.3.1 Sustentabilídade Social

Buschbacher (1990) diz que o manejo florestal é demonstravelmente viável em bases

técnicas, mas pode ser falho do ponto de vista econômico e social. Nesse sentido, os

sistemas de manejo florestal não podem ser propalados com sucesso sobre um vácuo sócio-

econômico e que o êxito do manejo é resultado direto da congruência de três aspectos: o

ecológico, o econômico e o social. Se qualquer um destes componentes que formam a

cadeia for fraco, o sistema como um todo falhará.

Sob o impacto do conceito de desenvolvimento sustentável, surgiu a concepção teórica

de manejo florestal sustentável para o qual a floresta deve manter a sustentabilídade

volumétrica da colheita sob regime de rendimento sustentado. Este conceito é

extremamente simplificado na medida em que se refere somente à produtividade florestal.

Entretanto, este conceito tomou dimensões sócio-culturais, ambientais e econômicas. Esta

definição está baseada principalmente em termos técnicos de como fazer o planejamento e

o ordenamento de uma unidade de manejo, ou seja, é freqüentemente definido em termos

de viabilidade técnica (Viana, s/d).

Em tempos mais recentes o termo 'bom manejo' florestal tem sido muito propalado na

literatura. Este está baseado nos mesmos princípios do manejo florestal sustentável, o qual

considera os âmbitos sócio-econômico e ambiental. Entretanto, Viana estabelece uma

diferença entre os dois. O primeiro pode ser definido como as melhores práticas de gestão

aplicáveis para uma determinada unidade de manejo florestal, asseguradas as
condicionantes sócio-culturais, ambientais e econômicas, bem como o conhecimento

técnico-científico existente. O segundo refere-se às práticas ideais de gestão de uma
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unidade de manejo florestal, capazes de assegurar a sua sustentabilídade sócio-culturai,

ambiental e econômica, o que, segundo ele, é uma utopia para a qual procuramos orientar

nossos sistemas de manejo florestal.

Os projetos de manejo deveriam ser avaliados à base de suas contribuições ao bem-

estar dos atuais residentes na região amazônica e aos seus descendentes e que os benefícios

devem ser gozados por todas as camadas da sociedade e pelas gerações futuras, na mesma

medida que a atual (Feamside,1989). Nesse sentido, uma abordagem que considere a

sustentabilidade social, se faz necessário. Além disso, ter uma visão geral das necessidades

humanas que considere não só variáveis econômicas, mas também, saúde e educação.

Desse ponto de vista, a solidez dos sistemas de saúde e educação em uma sociedade podem

tomar os indivíduos mais produtivos e dessa forma, o crescimento econômico pode

aumentar o desenvolvimento social (Ribeiro, 2002).

A dimensão social, uma das premissas do manejo florestal sustentável, ainda pode ser

considerada como uma utopia do ponto de vista de sustentabilidade, pois parece estar longe

de ser alcançada. Considerando a literatura científica existente a respeito das justificativas e

viabilidades econômicas e ambientais e a pouca atenção dispensada à questão social do

manejo florestal sustentável, essa afirmação se justifica.

Não só do ponto de vista social, mas ambiental e econômico, o manejo florestal

sustentável tem sido alvo de muitas dúvidas e críticas negativas face à exposição de suas

vantagens e benefícios. Isso é fiuto da escassez de resultados mais concretos que

comprovem a sua eficiência em relação ao que é, de si, alardeado; economicamente viável

ecologicamente correto e socialmente justo.

Para que essas premissas possam ser asseguradas, ou seja, para garantir que elas

estejam sendo realizadas, só terão validade se forem monitoradas ao longo do tempo. Esse

monitoramento seja ele econômico, ecológico ou social deve estar baseado em critérios de

sustentabilidade, caso contrário, não redundarão em resultados efetivos, qual seja, em

garantia de rendimento sustentável. Segundo Mendoza & Prabhu (2000), a sustentabilidade

tem se tomado um paradigma dominante principalmente para o manejo de florestas

tropicais, mas pode permitir que este possa ser realizado.
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2.2.4 Desenvolvimento sócio-econômico

Valverde (2001) comenta que a principal meta da atividade florestal é a

sustentabilidade e que a partir desta, serão obtidas todas as respostas econômicas e sociais.

Dessa forma, propiciará a solidificação do uso adequado dos recursos naturais e do

desenvolvimento regional, suprindo as necessidades sociais características de cada região,

uma vez que introduz uma nova perspectiva de renda para uma parte significativa da

população, proporcionando melhoria nas condições de vida (saúde, saneamento e

habitação), principalmente para a população rural.

O desenvolvimento rural só existirá de fato, se vir acompanhado de uma

transformação social positiva, sem excluir os que vivem e dependem da floresta. Sem

considerar esse fato, não existe manejo florestal sustentável, pois as comunidades seriam os

contemplados dos benefícios gerados pela floresta (Hummel &Freitas, s/d).

O manejo florestal, como alternativa econômica em detrimento das atuais práticas de

uso do solo, pode vir a ser um fator indutor ao desenvolvimento local e até mesmo regional,

pois estaria na contra-mão da degradação ambiental. Ele se converteria em motor de

desenvolvimento sustentado, onde os recursos gerados a partir dessa atividade poderiam ser

canalizados para outros fins, com possibilidades de promover a diversificação da base

produtiva local.

Embora uma série de benefícios seja creditada ao manejo fiorestal, na prática ainda é

difícil medir esses créditos. Primeiro porque não se tem visualizado o manejo florestal

como atividade única geradora de benefícios. Segundo porque há outra atividade do uso do

solo que tradicionalmente concorre para a geração de renda no meio rural.

O reconhecimento das atuais políticas e o uso dos recursos naturais talvez precisem

ser revistos e reformulados a fim de permitir retornos sociais e econômicos capazes de

sustentar não só a manutenção dos recursos naturais, mas também os setores produtivos

fundamentais para o desenvolvimento da sociedade.
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2.2.5 Fragilidade institucional

Muito se tem destacado a cerca da falta de competência das instituições que

gerenciam as atividades ligadas ao meio ambiente. Inúmeros são os fatores que

comprometem uma maior/eficiência no cumprimento de suas atribuições, principalmente às

questões ligadas a questão madeireira. Cabe destacar, que a atividade é licenciada por dois

órgãos, um em escala federal - IBAMA e outro em escala estadual - secretarias estaduais

de meio ambiente. Os dois possuem normas distintas para orientar os executores e

interessados na atividade de exploração florestal.

Convém ressaltar que o IBAMA merece o maior destaque quanto a competência para

implementar políticas e monitorar essa atividade. Portanto, também cabe a ele ser

responsabilizado pelas falhas de planejamento e gestão, da mesma forma pela incapacidade

^  de fazer cumprir a legislação.

A ausência de cooperação e interação entre as instituições que monitoram a atividade

florestal e promovem a política agrária é caso corrente. Essas agências deveriam monitorar

conjuntamente os resultados das iniciativas exitosas, não só da atividade madeireira, mas de

qualquer atividade de exploração dos recursos naturais e ajustar os instrumentos ou normas

para tentar lograr melhor eficiência de gestão. A distinção de responsabilidades no manejo

ambiental causa conflitos de competências entre os órgãos, seja no nível nacional ou

estadual, como conseqüência, há justaposição da legislação estadual e federal gerando

excessos de burocracia e falta de clareza na definição das atribuições de competência.

Por vezes, a autonomia do IBAMA, como principal órgão fiscalizador da atividade

madeireira toma-se limitada por políticas adotadas por outros órgãos como o INCRA,

responsável pela política de reforma agrária ou ainda por políticas cuja finalidade é o

aumento de áreas produtivas para a agricultura. Todo esse conjunto de elementos acaba por

gerar conflitos entre e dentro das instituições, da mesma forma que causa conflitos entre as

políticas de ocupação e de proteção ambiental.

A construção de consenso entre as instituições é um passo importante não somente

para agilizar os processos para a liberação de projetos, tal como para facilitar o bom
funcionamento das instituições no cumprimento de suas atribuições.
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Não menos importante é o fato de existir pouco recurso disponível para fazer a

fiscalização dos projetos. Frisa-se aqui, recursos de ordem técnica (equipamentos e pessoal

em número suficiente em função da extensão territorial) e financeira para a realização do

efetivo controle da atividade florestal. Ainda merece destaque, a falta de capacidade técnica

e administrativa por parte dos órgãos fiscalizadores, diz-se da falta de conhecimento na

aplicação da legislação e conceitos técnicos sobre manejo florestal, mais, sobre a regulação

direta dos instrumentos legais pelos agentes diretamente responsáveis pelo cumprimento

dessas normas.

O êxito do manejo florestal depende em parte da implementação correta dos

instrumentos legislativos e técnicos. Para que isso aconteça, requer, instituições fortes, com

capacidade administrativa, resistência e vontade política para a coordenação e aplicação de

políticas para o gerenciamento da atividade.

2.2.6 Políticas públicas

Teoricamente, as políticas públicas idealizadas para a região amazônica deveriam

resultar em desenvolvimento, este, freqüentemente associado a crescimento econômico,

caracterizavam os objetivos gerais e o espírito 'desbravador' desenvolvimentista do

governo federal, o que por concepção resultaria em benefícios sócio-econômicos para a

região.

Ao longo dos tempos foram inúmeras as políticas adotas para a região com o mesmo

propósito desenvolvimentista tentando enquadrar a região numa escala mais ao nível

nacional com o objetivo de corrigir as distorções de desigualdade social e regional. Nesse

contexto, o governo cria a SUDAM e a Zona Franca de Manaus, que através de um

conjunto de medidas e incentivos fiscais, federais e estaduais, tinham como estratégia atrair

investimentos para a região gerando oportunidades para a exploração dos recursos naturais

com garantias de apropriação física, da mesma forma que garantia a soberania nacional.

Diante dessa nova perspectiva, esse modelo proporcionou a dinamização da economia

regional por um lado, criando e recriando o espaço produtivo regional. Por outro, a

colonização não teve o êxito desejado - a colonização foi lenta e onerosa, estimulando
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imigrantes de grande poder econômico, resultando na expansão das empresas de mineração

e agropecuária (Becker, 2001). Esta última tem sido relatada como um dos maiores agentes

causadores da destruição das florestas e conseqüentemente da degradação ambiental, uma

vez que facilitou a generalização da prática das queimadas destinadas a eliminação da

vegetação para abrir espaço para os pastos ( Gómez, 2002).

Para Arimatéia (2001), desde os primeiros planos de desenvolvimento propostos para

a Amazônia, já havia um enfoque florestal. O Plano de Valorização Econômica da

Amazônia (PVEA) de 1953 tinha em seu escopo a utilização dos recursos florestais e que a

partir dele, outras ações foram empreendidas nessa direção. Outros planos se sucederam,

mas os objetivos, no entanto, não foram atingidos uma vez que as estratégias foram mal

encaminhas. Para o autor somente nos últimos programas regionais a preocupação com a

utilização com os recursos naturais passou a ser evidente, propondo medidas para amenizar

as avarias ambientais. No entanto, essas medidas mostraram - se bastante limitadas o que

deu margem a um novo plano chamado Nossa Natureza o qual propunha a contenção da

ação predatória ao meio ambiente e aos recursos naturais. Este se deu após o

reconhecimento de que o desenvolvimento experimentado pela região gerara grandes

impactos ambientais.

Após o reconhecimento das mal sucedidas políticas sem ações concretas, na década

de 80, houve uma reversão dessas ações com a suspensão dos incentivos fiscais e o

aumento da fiscalização, criação de unidades de conservação e a tentativa de reestruturar os

órgãos responsáveis pela política ambiental.

Mais recentemente foi criado o programa Avança Brasil (1996), que além de outras

atividades, visa a construção de infra-estrutura planejada buscando estimular a atividade

econômica, não só para a região amazônica, mas para todo o Brasil. O programa foi motivo

de previsões um tanto apocalípticas quanto a sua contribuição para a destruição das

florestas. Em uma previsão menos pessimista proposta por Lawrence et al., em 2001, prevê

que 25% das florestas seriam devastadas e 42% num modelo mais pessimista em um

período de até 20 anos.

Becker (2001) considera que essas previsões apresentam falhas na sua elaboração,

uma vez que se trata de uma concepção linear e simplificadora, baseadas em projeção

mecânica de processos passados. Além disso, não considera as probabilidades de alteração
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dessa trajetória decorrentes de políticas e tecnológicas já em curso. A autora diz também

que os incentivos são necessários para a região e cuja fatia nos recursos corresponde a 12%,

sendo que 48% são disponibilizados para infra-estrutura, desenvolvimento social a 30,9%, e

mesmo que a dimensão social não seja considerada, não é apontada como um fator

restritivo, mas como um 'leque de oportunidades' e como estado presente na 'concepção'

dos projetos.

Todas essas políticas em maior ou menor grau tiveram ou têm sido apontadas como

fatores da degradação ambiental na Amazônia, e que as tendências para o futuro próximo

não são tão otimistas, mas cabe ressaltar que tem havido avanços institucionais no sentido

de deter ou amenizar os danos ambientais.

2.2.6.1 Avanços institucionais nas políticas ambientais

Na década de 90 houve uma preocupação maior com a questão ambiental. Esse fato

foi visível após a Conferência das Nações Unidas para o Meio Ambiente realizada em 1992

no Rio de Janeiro, através da estruturação de hierarquias e funções dos órgãos federais,

ressaltando o mais importante, a criação do Ministério do Meio Ambiente em 1993. A

partir daí, foram tomadas outras iniciativas como o Programa Piloto para Conservação das

Florestas Brasileiras que foi criado para proteger a biodiversidade das Florestas Amazônica

e Atlântica, reduzir as emissões de gás carbônico para a promoção da melhoria da

qualidade de vida das populações.

Outros programas contam da política nacional de meio ambiente como ,o Programa

Nacional de Florestas, a Agenda 21 Brasileira, que além da proteção ao meio ambiente,

procura enfocar a Amazônia num contexto multisetorial dentro da realidade regional e

brasileira.

Como se pode ver são vários os programas que se destinam à proteção e conservação

do meio ambiente, somadas as de desenvolvimento sustentável, especificamente para as

florestas, mencionam-se políticas de demonstração, disseminação e fomento de manejo

sustentável dos recursos florestais.
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2.2.6.1.1 Políticas públicas X manejo florestal

São indiscutíveis os avanços nas políticas publicas de meio ambiente. Mas cabe

perguntar: tudo isso foi suficiente para deter o avanço da deterioração dos recursos

naturais?.

Ao criar uma estrutura para a gestão do meio ambiente, uma serie de outras políticas

também são implementadas para favorecer outras atividades, dentre elas, a política agrária e

a política fundiária que concorrem para o uso dos espaços naturais proporcionando novas

pressões sobre os recursos acabando por comprometer o bom andamento da política de

meio ambiente.

No que concerne à política âmdiária, esta visa principalmente intensificar os

assentamentos. Mas ao longo do tempo têm se mostrado colaboradora do processo de

desmatamento. Isto se deve ao fato de que muitos assentamentos não possuíem quase ou

nenhum tipo de planejamento, seja técnico ou ambiental. Com o passar do tempo, face à

situação precária em termos econômicos e sociais, são alvos de madeireiros e pecuaristas,

uns em busca de espécies valiosas e outros simplesmente em busca da terra para

satisfazerem suas necessidades econômicas.

A política agrária deve ser analisada como parte de um contexto maior, pois afeta

praticamente cada decisão na Amazônia, desde investimentos em capital e trabalho por

proprietários até os processos migratórios; Conseqüentemente, as taxas de desmatamento e

a atividade madeireira são resultados diretos do conjunto das políticas públicas,

especialmente, as agrárias. Os pecuaristas se consideram obrigados a desmatar para

garantir suas propriedades, sem o que ficam sujeitos à expropriação ou à invasão, dessa

forma ampliam as suas áreas no processo de registro (Promanejo, 2001 apud, lAG, 2001).

Muito embora essas políticas tenham surtido algum efeito no que diz respeito ao

crescimento de alguns setores produtivos, no contexto global foram imperceptíveis, pois

restringiram-se em determinados pólos implantados em regiões específicas

(Promanejo,2001 apud, IAG,2001). Além disso, um dos equívocos mais comuns tem sido a

transposição de modelos de desenvolvimento de outras regiões, o que tem causado

resultados catastróficos para o ambiente e, principalmente, para os habitantes

(Portugal,2002).
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o manejo florestal vem na contramão dessas políticas, pois concilia extração de

madeira e produtos não madeireiros com a manutenção da floresta em pé. Tanto a política

fundiária como a agrária, preconizam o inverso, ou seja, quase sempre o primeiro passo é a

retirada da floresta para o uso do solo. No caso dos assentamentos, as famílias conhecem

pouco sobre meio ambiente, produtos da floresta e alternativas sustentáveis para se

manterem em suas terras (Promanejo2001), o que contribui para o desmatamento,

diminuindo as reais chances de melhoria na qualidade de vida desses assentados.

Assentados mais bem organizados e mais qualificados podem desenvolver uma

consciência ambientai coletiva, reduzindo o desmatamento mesmo com incentivos

econômicos insuficientes. Incluir o manejo florestal em áreas de assentamento pode ser

uma medida de desincentivo ao desmatamento de latifúndios e desapropriação de áreas para

a reforma agrária (Promanejo2001).

No Amazonas a política agrícola foi intensificada a partir de 1995 com a criação por

parte do governo estadual do Programa UI Ciclo — instrumento que tem como finalidade

garantir a sociedade amazonense lírna nova ordenação de sua economia, interiorizando o

desenvolvimento através de políticas que reduzam as desigualdades regionais

(IDAM, 1996). Entre as ações do projeto está a produção de grãos em áreas identificadas

como cerrado que ocorrem em: Canutama Humaitá, Lábrea, e Tapauá. Ainda recebe

financiamento a bovinocultura e infi'aestrutura para dar apoio a atividade (IDAM, 1999).

O resultado dessa política ainda não é conhecido, mas percebe-se que no afã de se

promover o desenvolvimento rural, o governo mais uma vez prioriza a agricultura e a

pecuária. O favorecimento dessas atividades é significativo no momento em que o principal

modelo de desenvolvimento do Estado já não corresponde às expectativas de continuar a

representar o único modelo de sustentação econômica, mas tampouco menciona o manejo

florestal como atividade potencial de gerar benefícios para as áreas rurais.

Essas atividades juntamente com o manejo florestal não seriam excludentes, mas

segundo Portugal (2002) é preciso perceber que as características econômicas e sociais de
grande parte da Amazônia estão associadas com os recursos florestais. Por isso, qualquer
programa que pretenda desenvolver de fato a região, sem causar impactos ambientais
danosos, deve considerar os recursos florestais como referência.
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Dentro desse contexto, há a necessidade de se tomar mais eficaz e disseminada, de

maneira integrada o uso das políticas dos diferentes setores dentro de uma estrutura mais

ampla de políticas voltadas para a utilização dos recursos naturais dadas as condições

específicas da região para a promoção do tão almejado desenvolvimento sustentável.

3. Material e métodos

3.1 Coleta de Dados

A metodologia adotada para este trabalho considerou dados a partir de estatísticas

oficiais apresentados em registros censitários e registros públicos divididos em duas etapas:

3.1.1 Identificação das fontes de pesquisa

A disponibilidade de dados e estatísticas para a identificação e levantamento de

indicadores estão condicionados principalmente a órgãos e agências governamentais de

pesquisas e monitoramento. O levantamento de informações privilegiou instituições como o

Instituto Brasileiro de Meio Ambiente e Recursos Hídricos da Amazônia (IBAMA),

Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística (IBGE). Instituto de Desenvolvimento do

Estado (IDAM), Instituto de proteção Ambiental do Amazonas (IPAAM), Secretaria de

Fazenda (SEFAZ), e ainda em 'web sites' relacionados à questão.

3.1.2 Levantamento e recopíiação de dados

O levantamento inicial constou de informações quanto ao PIB, renda, população,

número de empregos gerados, área explorada, volume de madeira extraído, produtos não-

madeireiros, estudos desenvolvidos, bem como aqueles relacionados à qualidade de vida da

população (índice de desenvolvimento humano: nível de escolaridade, esperança de vida e
educação) dando suporte a um perfil sócio-econômico dos municípios estudados.
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o levantamento das informações foi realizado em pesquisa bibliográfica e documental

por meio de registros, fichas cadastrais, anuários, relatórios técnicos, publicações
especializadas, estatísticas e 'web sites' de interesse para o estudo para permitir uma

completa visualização dos fatos.

Pelo fato das informações estarem dispersas e descontínuas, procedeu-se de maneira

gradual a eliminação de alguns dados após a exaustiva análise por concluir que os mesmos
não tinham confiabilidade ou não estavam desagregados ao nível de produto ou município

como é o caso da arrecadação de ICMS para produtos madeireiros e não madeireiros. Neste

quesito, a pesquisa foi prejudicada não só pelo citado anteriormente, mas também pela não
disponibilização por parte da Secretaria de Fazenda do Estado desses dados.

Para o desmatamento e manejo florestal os dados foram coletados da base de

cadastro do IBAMA, através das ATPFs - autorizações de transporte florestal, DVPs -

declaração de vendas de produtos florestais, AUTBX - autorização de exploração- cadastro

de planos de manejo aprovados e em atividade, informações como área, volume, extratores

e espécies, bem como a origem e destino do produto.

Inicialmente o período de análise privilegiou o período de 1991 a 2000, mas este foi

prejudicado pela inexistência de dados e associações de dados entre instituições no período

de 1991 a 1994 de maneira a extrair índices que pudessem contribuir para análise da

pesquisa, considerando-se, portanto, o período de 1995 a 2000.

Os dados sócio-econômicos dos municípios estudados foram utilizados os dados do

IBGE ~ Instituto de Geografia e Estatística - SIDRA

3.2 Sistematízação e análise dos dados

Os dados brutos foram armazenados e sistematizados em planilhas em um banco de

dados onde sucedeu a organização para a verificação e controle dos mesmos.

Após a sistematização dos dados, foram definidos os indicadores dentre aqueles que
possuíam informações para todo o intervalo de tempo e para toda área de estudo, com
ênfase nos aspectos sociais e econômicos da exploração florestal e em seguida as
interpretações embasadas em estatística exploratória dos dados.
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3.3 Área de estudo

Os municípios de Itacoatiara, Lábrea e Manicoré estão localizados segundo o IBGE

nas microrregiões de Itacoatiara, Purus e Madeira. As duas últimas se concentra boa parte

da extração madeireira do Estado. Os três municípios têm um histórico de atividades

extrativistas bastante diferenciado, sendo que Itacoatiara tem o setor industrial mais

organizado e competitivo.

Lábrea: está localizado à margem direita do rio Purus entre as coordenadas geográficas T

18' 43" de latitude sul e 64® 47' 15" de longitude oeste de Greenwich. Com área territorial

de 66.993 km^ tem uma população de 28.956 (IBGE,2000). O município vive da produção

agropecuária, como mandioca, feijão, farinha, hortaliças e gado, bem como da extração de

madeira. A produção de madeira segundo dados do IBAMA é caracterizada por projetos de

pequena escala, mas tem despontado como o município que tem o maior número de planos

de manejo de todo o Estado.

Manicoré: está localizado à margem do rio Madeira entre as coordenadas geográficas 5®

50'de latitude sul e 61® 18' 30"de longitude a oeste de Greenwich. A população é de 38.038

habitantes (IBGE,2000). A área territorial do município é de 65.633 km^ e produz banana,

açaí, arroz, milho, mandioca, juta e melancia. Este último é considerado o maior produtor

do norte do Brasil. A produção de gado concorre com 18% da produção contra 62% da

agricultura, segundo dados do Projeto Democracia (1999). O município possuí 5 projetos

de exploração florestal, sendo que dois são considerados pelo IBAMA de grande porte, um

deles com área de manejo certificado.

Itacoatiara: está localizado à margem esquerda do rio Amazonas entre as coordenadas

geográficas 3® 8' 54" de latitude sul e 58® 25' de longitude a oeste de Greenwich. A área

territorial do município é de 8.600 km^ e com uma população de 72.105 habitantes (IBGE,

2000). A produção agropecuária é caracterizada pela piscicultura, produção de maracujá e
cupuaçu, criação de gado e, ultimamente, é o pólo exportador de grãos. O setor florestal é
caracterizado como bem desenvolvido por apresentar um número expressivo de indústrias

florestais.
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3.4 Estrutura conceituai para Indicadores do manejo florestai

A necessidade de informações consistentes e atualizadas para servirem de

instrumentos de análises e tomadas de decisão sobre a utilização dos recursos naturais,

questão tratada no trabalho através do levantamento e geração de dados estatísticos, requer

primeiramente conceituar indicador.

É um termo usado para dar indicação ou sugestão ou ainda, qualquer dispositivo para

exibir condições presentes de um determinado sistema. Os indicadores são uma resposta a

valores ou dados que podem se encontrar dispersos, convertendo-os em informações para

uso direto dos tomadores de decisão (Schimding, 1998). Um indicador quantifica e

simplifica situações que nos ajudam a entender uma realidade complexa e se usados

efetivamente revelam condições e tendências que ajudam no planejamento (Thschirley,

1996). Para ele, são importantes à medida que:

•  Desenvolvem melhor uma série de informações;

•  Integram indicadores ambientais, econômicos e sociais com uma maior sensibilidade

no planejamento e tomada de decisão com vistas ao desenvolvimento sustentável e;

•  Garantem uma pesquisa confiável e podem ser aplicados regularmente sobre

condições e tendências.

O estudo de indicadores para medir a sustentabilidade de um processo de

desenvolvimento é recente (Ribeiro, 2002), mas tem sido o processo pelo qual os mais

diferentes sistemas lançam mão para gerar dados, pois fornecem informações mais

simplificadas dos fatos e representam uma medida do comportamento de um sistema em

termos de significado e atributos perceptíveis.

No ensejo de adoção de melhores práticas de exploração florestal, ultimamente tem-se

discutido muito como fazer a avaliação dessa atividade e quais os resultados

proporcionados às áreas que realizam tal atividade. Esforços nacionais e internacionais têm

sido realizados com o propósito de elaborar meios que possam monitorar e avaliar para que

a implementação do manejo florestal possa ser sustentável. Um passo importante é a
formulação de critérios e indicadores do manejo florestal que sejam compatíveis com o
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desenvolvimento econômico e social baseados em claros critérios ambientais (Toledo,

1995).

Dentre as iniciativas pode-se citar o Tratado de Cooperação Amazônica (TCA),

realizado em 1995 no Peru com o objetivo de formular e elaborar propostas quanto a

identificação de critérios e indicadores para o manejo de florestas, principalmente a

amazônica. Outras fontes como a Organização Internacional de Madeiras Tropicais

(OIMT), Centro de Pesquisas Florestais (CIFOR) e FSC (Conselho de manejo Florestal),

desenvolveram métodos (critérios e indicadores) para avaliar e monitorar o manejo florestal

sendo que o último, aplica-se principalmente em áreas de manejo florestal certificado.

Esses esforços desenvolveram-se em resposta às deficiências e falta de progresso,

percebidos em processos anteriores em prevenir a degradação ambiental (Savenije, 1999).

Pare este trabalho, inicialmente, adotou-se como indicadores sociais, o IDH - índice

de Desenvolvimento Humano (indicador de renda, escolaridade, expectativa de vida da

população). Este necessário para diagnosticar o perfil socioeconômico dos municípios

estudados, reportando-se à questão do desenvolvimento sustentável. Questão essa que está

presente em qualquer atividade relacionada ao uso dos recursos naturais. Um segundo

aporte estão os indicadores relacionados ao manejo florestal, como: número de projetos,

área, volume e espécies, e dados referentes ao desmatamento e arrecadação gerada pela

atividade florestal.

A constatação mais imediata de mudanças econômicas em uma determinada região

pode ser medida através do ICMS - Imposto sobre Circulação de Mercadorias e Serviços,

sendo o principal imposto cobrado sobre qualquer mercadoria que esteja sendo

comercializada e é bastante apropriado para medir a progressão econômica da exploração

florestal.

Vale destacar que o uso de indicadores como medida para qualificar ou quantificar

determinada atividade requer ajustes com o desenrolar da atividade e é dependente do que

se desejar mensurar ou qualificar. No caso da exploração florestal, mais especificamente o

manejo florestal, ultimamente tem-se realizado esforço considerável por parte de

instituições no sentido de formular critérios e indicadores para medir o grau de desempenho

da atividade. Talvez a questão mais considerada até o momento seja em relação ao

ambiente fisico-biológico, de fácil mensuração. Mas questões político-institucionais e
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sócio-econômicas ainda tem sido pouco estudadas dando margem para futuras discussões e

falta de definição de quais indicadores poderiam ser considerados para mensurar essa

questão.

4. Resultados e discussões

4.1 Perfil sócio-econômico dos Municípios de Itacoatiara, Lábrea e Manicoré

Os municípios de Itacoatiara, Lábrea e Manicoré estão localizados segundo a

classificação do IBGE nas microrregiões de Itacoatiara, Purus e Madeira. São

microrregiões com características bem distintas, sendo que as duas últimas têm sido

submetidas a processos industriais de desenvolvimento bastante restritos.

Tabela 01: População

População

Itacoatiara Lábrea Manicoré

1991 58.787 33.052 37.857

2000 72.015 28.956 38.038

Fonte: IBGE - httpy/www.ihge.net

A variação da taxa de crescimento demográfico é um fenômeno de médio a longo

prazo e é fundamental para a formulação de políticas públicas de natureza econômica,

social e ambiental. Este último é fieqüentemente associado em termos de degradação, pois

o aumento da população, aumenta as pressões sobre o meio ambiente. O quadro mostra que

para os três municípios analisados, somente o município de Itacoatiara teve um aumento

expressivo na sua população, para os demais municípios se manteve estável, chegando até

diminuir no caso de Lábrea.
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Esse decréscimo da população do município de Lábrea se deu unicamente no

contingente rural que em 1991 era de 17.608, passando a 9.680 habitantes e para Mamcoré,

que em 1991 tinha uma população de 23.484, em 2000 registrou uma população de 22.699
habitantes.

Vale destacar que Lábrea tem um uma expressiva população indígena e dois projetos

de assentamento sob responsabilidade do INCRA.

De maneira sumária os dados mostram que o IDH (medido através da renda, educação

e longevidade) do Estado do Amazonas em 1991 era de 0,638 e em 2000 registrou uma

variação negativa de 0,7% chegando a 0,634, um dos poucos estados que não tiveram

variação para cima nesse período.

Em 1991, Itacoatiara obteve IDH de 0,658; Lábrea de 0,489 e Manicoré de 0,549. Em

2000, registrou-se 0,711; 0,598 e 0,621 para os municípios em ordem anterior.Observa -se

que os três municípios subiram no ranking em 10 anos. A melhor posição alcançada foi
Lábrea que saiu da posição 52 em 1991 para a posição 40 em 2000, ainda assim é

considerado um índice de desenvolvimento baixo (índice vai de O a 1, sendo 1 o melhor

desempenho) e os demais alcançaram um índice médio de desenvolvimento. Apesar da

melhoria nesses índices, pode-se dizer que o Estado, detentor de um vasto potencial

econômico e ambiental não tem usado essa riqueza para assegurar melhores condições de

vida da população. Em se tratando de Zona Franca, tem usado esse modelo como estratégia

de proteção ambientalE como detentor de grandes recursos naturais não usufrui de maneira

correta esse potencial como fonte geradora de benefícios à população interiorana para

reduzir as desigualdades sociais.

Esse fato reflete no índice de renda, o qual refere-se ao grau de desigualdade baseada

na apropriação e renda. É um importante instrumento para subsidiar estratégias no combate

a pobreza e à redução das desigualdades. Esses valores refletem o contexto anterior, cujo
modelo desenvolvimentista industrial baseado na capital, estrangulou o setor extrativo

rural, permitindo por um lado, a preservação dos recursos naturais.Por outro, o desleixo em
relação ao próprio uso desses recursos em função de poucos, não propiciou os retornos
necessários capazes de sustentar a expansão de outros setores da economia que permitissem

melhores oportunidades sócio-econômicas para a população.
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Políticas compensatórias de natureza sócio-econômica e ambiental poderiam ter

algum efeito para a melhoria dos indicadores, principalmente da renda dos municípios mais

pobres e uma das maneiras para visualizar essas melhorias seria a diversificação da base

produtiva local

Tabela 02: Indicadores sociais

Indicadores Sociais Municipais

1991 2000

Esperança
de vida ao

nascer

(anos)

Taxa de

alfabetização
de adultos

í%)

tndice de
educação

índice
de renda

Esperança
de vida ao

nascer

(anos)

Taxa de

alfabetização
de adultos

(%)

índice de
educação

índice
de

renda

Itacoatiara 65,00 80,22 0,747 0,560 69,44 87,64 0,825 0,568

Lábrea 60,91 39,69 0,367 0,500 66,26 58,67 0,633 0,473

Manicoré 62,29 58,14 0,522 0,504 66,57 72,79 0,6870 0,483

Fonte: http://wwwundp.org.bi/IDHM-Br

No que tange aos aspectos produtivos, segundo dados do SEBRAE (1997) a

estrutura está configurada da seguinte forma: agricultura, pecuária e extrativismo. Este

último fazem parte para Itacoatiara, por ordem de importância, madeira, castanha, óleo de

copaíba, cumaru e juta. Lábrea da mesma forma, o extrativismo se caracteriza pela extração

de madeira e óleos vegetais (copaíba e andiroba), ainda a borracha e castanha. O município

de Manicoré tem maior expressividade no setor primário notadamente a agricultura que

concorre com 62% contra 15% para o extrativismo e 18% para a pecuária. Itacoatiara,

diferentemente dos outros municípios já tem um parque industrial mais bem modelado com

destaque para a indústria madeireira que tem neste setor uma das maiores fontes de geração

de emprego para o município, além do setor público.

O mesmo não se verifica com Lábrea e Manicoré que têm basicamente seus

repasses de origem federal FPM (Fundo de Participação dos Municípios) e estadual do

ICMS as suas receitas. A aplicação dos recursos é basicamente para pagar os funcionários

públicos, que também é a maior fonte empregadora.
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o Instituto de Desenvolvimento Agropecuário (IDAM), a partir de 1995 implementou

o programa in Ciclo em municípios do interior do estado com vistas a desenvolver o setor

produtivo baseado na produção agrícola e pecuária. Essa preocupação em viabilizar a

produção de base local se deu após a constatação que o setor industrial que tem sustentado

a economia do Estado tem dado indícios que já não é mais o carro-chefe da economia. Uma

demonstração desse fato é a arrecadação de ICMS do setor eletro-eletrônico que vem

caindo. Em 1995 correspondia a 42,15% e em 2001, representou apenas 19,95%

(http://www. sefaz.am.gov.br/).

Através do programa pretende-se promover o crescimento na produção de grãos,

estimulando os produtores com crédito principalmente para as culturas de arroz e soja, bem

como financiamento de melhorias de infra-estrutura de apoio à produção (IDAM, 1996). Em

1997, de acordo com o relatório técnico do IDAM, as áreas plantadas com arroz totalizaram

9.339 ha e soja, 545 ha. Esse resultado é somente para aquelas áreas que receberam algum

tipo de financiamento, mas vale ressaltar que algumas empresas ampliaram suas áreas

plantadas com recursos próprios.

Os debates em tomo do programa têm apenas focalizado os aspectos negativos dessa

política, porém é necessário, o que talvez ainda é precipitado avaliar, os resultados sócio-

econômicos provenientes desse novo modelo de desenvolvimento regional. Uma parcela

dessa infra-estmtura política foi destinada a agricultura familiar e é sabido que a agricultura

familiar é muitas vezes, a única fonte de renda para as populações interioranas.

Os questionamentos são da parte da real vocação dos subespaços e suas

potencialidades. Em tomo disso, pergunta-se até que ponto houve uma avaliação prévia,

diagnóstico das principais atividades dos municípios e sua predisposição para plantação de

grãos e sua rentabilidade, a necessidade de mecanização ou fertilizantes ou ainda insistir na

pecuária?

Sob essa ótica, novas áreas serão incorporadas ou não a esse novo-velho processo

produtivo, constituindo-se em procedimento usual de ocupação e utilização dos recursos

naturais, contudo, implica reconhecer que a intensificação da agricultura pode gerar

impactos ambientais em determinadas áreas, mas também, significa menor pressão sobre

áreas remanescentes, tais como: reservas indígenas, seringais ou áreas de preservação.
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4.2 Panorama do desmatamento

O desmatamento para diferentes usos do solo é considerado um dos principais

motivos da destruição das florestas, seja ele ilegal ou autorizado. Por esse motivo é que se

toma importante verificar as tendências temporais à medida que a madeira proveniente de

áreas de desmatamento pode ser um fetor indutor e tem sido apontada como vilã para não

adoção do manejo florestal.

Para o ano de 1991, o número de autorizações concedidas pelo IBAMA não teve um

número expressivo, foi de 54. Desse total, o município de Itacoatiara obteve sete

autorizações e os demais mimicípios analisados na pesquisa não obtiveram nenhuma

autorização. Para esse período, constatou-se que os mimicípios que foram autorizados a

desmatar são todos vizinhos a Manaus como handuba, Presidente Figueiredo e

Manacapum. A figura 01 mostra o resultado do número de autorizações para os três

municípios analisados na pesquisa.
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Figura 01: Número de autorização para desmatamento nos municípios de Itacoatiara,
Lábrea e Manicoré no período de 1991 a 2000
Fonte: IBAMA (DITEC) — produto do autor
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Veríficã-se que é bastante variável o número de autorizações concedias ao longo do

tempo analisado. Para os anos de 1992 e 1993, o número foi menor em relação ao ano

anterior 20 e 25, duplicando esse número para os seguintes anos, com média de 60 para os

anos de 1994, 1995 e 1996. Das 62 autorizações em 1996, Itacoatiara recebeu 42

correspondendo a 67,74% do número total de áreas autorizadas para todo o Estado,

correspondendo a um total de 12 municípios.

Em 1997 foram 268 autorizações para desmatamento em 22 municípios.O quádruplo

do ano anterior e cinco vezes mais do que no início da década. Desse total, Itacoatiara

representou 2,20 %, com 58 autorizações e o município de Lábrea que aparece com um

número expressivo de autorizações em relação aos outros anos recebeu um total de 10,

representado 0,27%.

Em 1998 foram 262 autorizações expedidas, desse total 50 foi para o município de

Itacoatiara, 11 para Lábrea e somente três para Manicoré. Em termos percentuais a parcela

de cada município foi de 19,08%, 4,20% e 1,15% respectivamente. Tal como em outros

anos Itacoatiara teve uma parcela significativa, mas não tanto. Isso se deveu ao fato de um

número maior de municípios com autorizações. Em 1991, eram somente oito municípios e

para o ano em questão foram 25, sendo que um número maior de autorizações por

município.

Duplicou o número de autorizações em relação ao último ano, sendo que três

municípios Manaus, Guajará e Presidente Figueiredo responderam por 72,88%. O número

chegou a 553, sendo que desse total, Manicoré teve o mmor número de autorizações,

seguido de Lábrea e Itacoatiara, com percentuais de 1,27%, 0,90% e 0,54%,

correspondendo a 7, 5,3 respectivamente para os municípios em questão.

Depois de um grande salto no número de autorizações observados nos últimos três

anos, o ano de 2000 teve um número seis vezes menor se comparado ao último.Registrando

apenas 88 autorizações (entretanto, esse número não corresponde ao número registrado no

site do próprio IBAMA"*, que indica um total de 736 autorizações). Desse total, 3,41%

corresponderam ao município de Itacoatiara, 2,27% a Lábrea e 3,41% ao município de

Manicoré.

^ (http7/www2.ibama.gov.br/diesinatamento/aiitorizacoes/aiiiazonas_00_Seni/)
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o visível aumento no número de autorizações para o desmatamento a partir de 1996 e

maior número de municípios autorizados a desmatar pode ser resultado de pelo menos dois

fatores: um, em decorrência de um maior vigor na fiscalização por parte do IB AMA que faz

com os proprietários de terra busquem a legalização para não sofirerem as conseqüências

penais e dois, pode ser resultado da atual política do governo do Estado que através do

programa III Ciclo, onde viabiliza recursos financeiros, técnicos e equipamentos para os

mimicípios desenvolverem a sua economia, podem estar requerendo novas áreas para

incrementarem projetos, seja para agricultura ou pecuária.
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Figura 02: Área autorizada para desmatamento nos municípios de Itacoatiara,
Lábrea e Manicoré no período de 1991 a 2000

Fonte: IBAMA (DITEC) — produto do autor

Durante o intervalo de 1991 a 1994, o número de autorizações para desmatamento

não foram tão grandes como na segunda metade da década, conseqüentemente esse número
também se refiete para a área autorizada para o mesmo período. Para os municípios
analisados, Itacoatiara, foi o único entre eles a obter autorização para os anos de 1991 e

1993, representando 6,63% para 58 ha do total de 875 ha em 1991 e 140 ha, representando
33,8% de uma área total de 488 ha para 1993. Para o ano de 1992, somente o município de
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Manicoré registrou autorização, o que correspondeu a 6,2%, com somente 30 ha para um

total de 414 ha. Observa-se que houve uma redução de 47% da área total liberada de 1991

para 1993 para o estado. Laurence et ai. (2002) analisando dados de desmatamento para

toda a Amazônia, observaram que houve uma redução na taxa de desmatamento e a média

para o período de 1991 a 1994 ficou em 1.348 + 0,125 milhões de ha por ano.

Apesar do significativo aumento do número de autorizações em 1995, os municípios

analisados tiveram pouca expressão e em 1996, Itacoatiara representou 10% da área total

que foi de 2.805 ha, correspondendo a 283,5 ha. Lábrea obteve somente 0.71% da área

autorizada.

Em 1997 7.165,6 ha foram autorizados para desmate, desse total Itacoatiara obteve

469,5 ha e Lábrea 1.120 ha, representando 6,55% e 15,63% respectivamente (gráficos 03 e

04), Apesar de Lábrea ter um número menor de autorizações, o tamanho individual para

cada área autorizada é sempre maior do que para Itacoatiara, onde as áreas variam de 2 a

150 ha, enquanto que para Lábrea o tamanho das áreas quase sempre tem 20 ha. Em

levantamento do INPE para a região amazônica, mostrou que 54% das áreas de

desmatamentos entre 1998 e 1999 ocorreu em extensões de 6 a 100 hectares, enquanto 26%

foram realizados em áreas de 100 a 500 hectares e 24% em faixas acima de 500 hectares.

Em relação a área autorizada, Lábrea obteve 47,3% para o ano de 1998, o equivalente

a 2.740 ha do total de 5.799 ha. Itacoatiara e Manicoré obtiveram 4,69% e 1,15% de 272 ha

e 1.500 ha respectivamente.

Em 2000 Lábrea se manteve como a maior área autorizada, 53,5 ha representando

53,55% do total. Esse valor representou pouco em relação ao ano de 1997, mas foi superior

ao ano de 1999 que apesar do total da área para esse ano ter sido de 4.649,6 ha, só

representou 0,69% de área total liberada. Esses valores são em função de um maior número

de municípios com autorizações o que não acontecia, principalmente para os primeiros anos

da década em que a maior parte situava-se no entorno de Manaus como Manacapuru,

Presidente Figueiredo, Iranduba e Careiro. Esses números também podem indicar que a

fiscalização surtiu algum efeito ou produziu uma consciência ambiental, o que é difícil

constatar, ou fazendo com que os interessados preferissem a legalidade de suas ações.
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O Estado do Amazonas teve maior número de autorizações no ano de 1999, no total

foram 553, entretanto, o ano de 1997 foi o que registrou a maior área autorizada no valor de

7.165,6 ha. Observando os gráficos 03,04 e 05, verifica-se que o município de Itacoatiara

obteve o maior número de autorizações e maior área autorizada no ano de 1997, Lábrea, no

anode 1998 e Manicoré no ano de 1999. Esse resultado é diferente quando se analisa para o

Estado.

Números disponíveis no site do IBAMA analisados através de imagem de satélite,

mostram-se diferentes dos números que constam do cadastro da mesma instituição, que são

os dados utilizados para este estudo. Vale ressaltar que os dados disponíveis na intemet dão

conta de áreas que foram desmatadas legal ou ilegalmente e o que está sendo analisado aqui

é proveniente de autorizações expedidas pelo referido órgão.

Comparando os resultados para o Estado, verifica-se que há a mesma tendência em

relação ao número de autorizações cedidas pelo órgão e o número de áreas desmatadas nos

dois casos para o ano de 1999. Verifica-se também que para o ano de 1997, ambos

resultados apontam com a maior área desmatada (tabela 03 e anexo 04).
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Tabela 03: Número de áreas e área desmaiada no Estado do Amazonas no período de 1996 a 2001
Itacoatiara Lábrea Manicoré Amazonas

Ano N** de áreas Área (ha) N" de áreas Área (ha) N" de áreas Área (ha) N** de áreas Área (ha)

96/97 115 498 246 19.880 145 1.856 1.205 32.735

97/98 - - 248 16.920 217 2.418 - -

98/99 - - 273 9.632 95 1.085 1.538 21.968

99/00 - - 631 11.864 168 2.067 2.461 30.967

00/01 - - 67 2.662 121 1.285 905 9.690

Fonte: \vww.ibania.gov.br(2002)
- dados não disponíveis

O município de Lábrea se sobressai em relação aos outros municípios quanto ao

volume autorizado para desmatamento nos anos de 1997, 1998 e 2000. Em 1997 esse

resultado expressa a mesma tendência para o tamanho das áreas, o município de Lábrea

possui quase o dobro de volume extraído em relação à Itacoatiara, sendo de 20% e 10%

respectivamente, para um total de 230.334 m^.

Em 1998 o volume autorizado foi de 5.916 m^, 86.691 m^ e 1.500 m^, em termos

percentuais, expressos em 4,18%, 61,22% e 1,06% do volume total de 141.596 m^, para

Itacoatiara, Lábrea e Manicoré. Os três municípios juntos alcançaram 66,5% do volume

total autorizado para esse ano para todo o Estado.

Para os anos de 1999 e 2000, o volume autorizado caiu seguindo a mesma tendência

da área autorizada, sendo que Lábrea representou 45% do volume autorizado para o ano de

2000.

Vale ressaltar que os números correspondentes ao volume não correspondem ao

volume efetivamente extraído ou *guiado'^. Por motivos diversos os detentores de

autorizações deixam de extrair a madeira ou não comercializam todo o volume extraído,

dessa forma pode haver uma diferença significativa entre o volume autorizado e o volume

que foi declarado nas autorizações de transporte de produtos florestais.

Em alguns casos essa diferença se dá de maneira inversa, sendo o volume declarado

em ATFs maior que o autorizado. Esses dados contraditórios mostram que ainda é falho o

guiado: produto que foi extraído e comercializado ou teve outro tipo de uso
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sistema de controle de autorizações para o desmatamento, seja por práticas de controle de

fiscalização e monitoramento ineficazes ou por sistematizações de dados pouco criteriosas.

Para o ano de 2000 não foi possível verificar o volume guiado para os três

municípios. Esses dados não constavam no sistema de controle do IBAMA(SISMAD), seja

por motivos citados anteriormente ou por falta de prestação de contas por parte dos

interessados ao referido órgão. Desse modo não foi possível averiguar os resultados.

Os volumes apresentados na figura 06 (tabela 05) mostram que o município de Lábrea

teve o maior volume extraído para os anos de 1996,1998 e 1999, sendo o maior volume

extraído para o último ano, no entanto, a maior quantidade de área autorizada foi para o ano

de 1998. O mesmo se repetiu com Manicoré, onde a maior área não refletiu maior volume

explorado. Este último teve maior expressão para o ano de 1998 e maior área explorada em

1999. Itacoatiara obteve maior volume extraído no ano de 1997 - o que coincidiu com

maior número de autorizações e quantidade maior de área autorizada.
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Tabela 04: Volume de madeira em tora (m^) proveniente de desmatamento nos municípios

Ano

Município
1996 1997 1998 1999

Itacoatiara 145,0 2048,6 16383 220,0

Lábrea 1877,0 13093 3614,9 6054,8

Manicoré 76,0 370,0 79,6

Fonte: IBAMA (DITEC) - produto do autor

O visível aumento no número de autorizações para o desmatamento a partir de 1996 e

maior número de municípios autorizados a desmatar pode ser resultado de pelo menos dois

fatores: um em decorrência de um maior vigor na fiscalização por parte do IBAMA que Êiz

com que os proprietários de terra busquem o licenciamento para não sofrerem as

conseqüências penais - o que em parte pode ser evidência de mudança no processo de

utilização do uso do solo mesmo que através de coibição ou repressão por parte do

IBAMA, mas sem garantias de uma mudança de consciência. Dois, podem ser resultados da

atual política do governo do Estado que através do programa in Ciclo, cujo objetivo maior

é proporcionar meios para o desenvolvimento econômico e social do interior através de

financiamentos e fomentos para a agricultura fruniliar e pecuária, bem como a criação de

infia-estrutura para a plantação de grãos, refletindo a expansão gradativa da atividade

econômica do interior através do uso extensivo do espaço. Os mini e pequenos produtores

absorvem 80% dos recursos aplicados (IDAM, 2001).

A agricultura familiar amazonense não tem alcançado um patamar de produtividade

econômica que conseguisse manter um certo grau de prosperidade a ponto de materializar-

se em expressiva renda para a população interiorana. Esse feito pode ser resultado do

reduzido grau de profissionalização dos agricultores, o que tem contribuído para o seu

baixo nível de produtividade, predominando ainda agricultura de caráter de subsistência

(IDAM, 1997), onde é fortemente caracterizada pela combinação de culturas de
subsistência, notadamente a mandioca, que é o principal produto do agricultor, além de

milho e feijão.
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Nesse sentido é que a política agrícola do Estado busca desenvolver alternativas de

aproveitamento do potencial agrícola, promovendo assistência técnica e financeira a fim de

resgatar as potencialidades econômicas e sociais disponíveis no ambiente rural, através de

pontos de desenvolvimento regional em busca de um processo de zoneamento das

atividades produtivas baseado nas potencialidades locais (IDAM, 1999).

Ainda é cedo para se tirar conclusões desse modelo, mas vale ressaltar que a abertura

de novas áreas seja para a agricultura ou para a pecuária, concorre diretamente para a

sustentabilidade do manejo florestal, uma vez que a madeira proveniente dessas áreas chega

às serrarias/ industrias a baixo custo, tomando-se mais viável que o manejo florestal.

43 Panorama do manejo florestal

O número de planos de manejo no Estado do Amazonas é variável a cada ano. Para os

três municípios analisados, o município de Lábrea possui o maior número, 10; Itacoatiara

possui 1 e Manicoré possui 5 planos de manejo.

Em relação a área sob efetivo plano de manejo está disposta da seguinte maneira:

Tabela 05: Número de planos de manejo e área nos municípios de Itacoatiara, Lábrea e

Município Itacoatiara Lábrea Manicoré Total

N® Planos 2* 10 3 17

Área (ha) 50.000 27327 40.671 118.198

Fonte: IBAMA - DITEC (2002)

Os números de extração madeireira para o estado do Amazonas são contraditórios

entre diferentes instituições e até mesmo em uma mesma instituição (*), não sendo possível

visualizar os números para outro plano de manejo. Dados do relatório Parcial sobre situação

dos Planos de Manejo Florestal Sustentável n a Amazônia Legal (1998), mostram a

situação bem diferente para os três municípios, sendo o número de planos de manejo: 3, 13

e 5 para Itacoatiara, Lábrea e manicoré, respectivamente. O IBGE mostra números acima
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daqueles licenciados pelo IBAMA para os três municípios investigados na pesquisa, neste

considera como silvicultura.

A figura 07 mostra que a extração de madeira para o Estado teve uma ligeira queda

em 1992, mas que ao longo da década teve aumento. Os números do DBGB são

provenientes de todas as formas de extração, seja do manejo florestal, desmatamento, corte

seletivo (não está mais em voga), pois a pesquisa é realizada através da PIA (Pesquisa

Industrial Anual), onde são contempladas as indústrias de benefíciamento de madeira.

Verifica-se que o município de Lábrea teve maior extração de madeira para todos os

anos, excetuando-se 1994 e 1995, onde o município de Itacoatiara teve maior expressão.

Para o município de Manicoré, observa-se que a extração madeireira é muito pequena

comparada aos demais.

Devido a falta de dados do IBAMA acerca da exploração madeireira no Estado, as

análises privilegiaram os anos de 1995 a 2000, não sendo possível, portanto, analisar os

anos de 1991 a 1994 como previamente definido.

Para os seis anos analisados o volume de madeira em tora proveniente de manejo

florestal para os três municípios foi de 702.708,7805 m^, as espécies mais extraídas foram

assacu (Hura crepitans), os diferentes tipos de angelim (Dinizia spp), diferentes tipos de

louro {Hymenolobium spp.\ sumaúma {Ceiba pentandrd) e copaíba {Copaifera spp) para

um total de 97 espécies (anexo).

O volume em tora proveniente de desmatamento no período de 1996 a 1999 foi de

17.467.41 m^. Para o ano de 2000, não houve registro de venda da madeira constando no

SISMAD para os três municípios. A não declaração dos valores autorizados pode ser que

nenhum detentor de autorização tenha guiado a madeira, pode ter utilizado para fins

próprios, pode não ter prestado conta da venda do produto ou ainda poderia ter

comercializado a madeira no ano de 2001, ou ainda falha no computo dos dados no sistema.

Em relação ao corte seletivo, somente foi possível coletar dados para os anos de 1998

e 1999, pois essa modalidade de manejo já não existe mais sendo substituída pelo manejo

simplificado. Nesse período, o volume total de madeira em tora extraído para os três

municípios foi de 55.786 m^. Observa-se que somente para esses dois anos, esse volume

correspondeu a 8% do volume total do manejo florestal e volume proveniente de

desmatamento em quatro anos correspondeu a 2,5% do volume total do manejo. Sendo,
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entretanto, o manejo simplificado computado junto com o manejo florestal para o volume

total de produção de madeira em tora. Anexo (05).

Tabela 06: Volume de madeira em tora (m^) de manejo florestal, desmatamento autorizado e corte
seletivo para os municípios de Itacoatiara, Lábrea e Manicoré no período de 1995 a 2000
Manejo florestal Desmatamento Corte Seletivo

Ano Itacoatiara Lábrea Manicoré Itacoatiara Lábrea Manicoré Itacoatiara Lábrea Manicoré

1995
1716.8 44770,0 842,0

- - - - - -

1996
21116,5 77436,0 1785,0 145,0 1877,0

•

1997
29452.3 32289,2 2259,7 2048,6 13093 76,0 30803 28436,0 20,0

1998
56738,6 11192,6 29993,1 1638,2 3614,9 370,0 75,0 23108,0 1066,0

1999
151131,0 18230,1 17861,4 220,0 6054,8 79,6

2000
172457,0 9146,6 24291,6

- - - - - -

Fonte: IBAMA (DITEC) - produto do autor

O município de Itacoatiara obteve maior volume de madeira nos anos de 1998,1999 e

2000, sendo os anos de 1995 a 1997, de maior exploração para Lábrea, que também teve

maior volume explorado para corte seletivo, da mesma forma para os quatro anos estudados

para desmatamento, excetuando-se o ano de 1997.
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Figura 07: Madeira em tora proveniente de manejo florestal nos municípios de

Itacoatiara, Lábrea e Manicoré no período de 1995 a 2000
Fonte: IBAMA (DITEC) - produto do autor
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Merece destaque o fato do município de Lábrea comercializar a maior da sua

produtividade para o Estado de Rondônia, excetuando o ano de 1996 que comercializou

63% para Itacoatiara e 100% para o município de Nova Extrema em Rondônia, da madeira

em tora proveniente de desmatamento. Sobra muito pouco para a economia municipal, uma

vez que'os produtos são predominantemente de reduzido benefíciamento e a transformação

da madeira em tora em produtos acabados com agregação de valor se dá em outro

município. Esse fato pode ser em fimção da não existência de um setor florestal organizado

não só no município, mas em todo o Estado, o que exige um certo padrão administrativo

por parte das indústrias. Além disso, é visível a ausência de uma estratégia de

industrialização, tal como mão - de - obra especializada, o que sobremaneira exige recursos

financeiros consideráveis, tomando-se este último a principal queixa do setor.

Para o município de Manicoré a maior parte da extração madeireira proveniente de

manejo vai para o município de Itacoatiara, sendo a maior detentora de plano de manejo,

também a detentora da fábrica de compensados e laminados. O pouco que permanece no

município é utilizado em movelarias. A madeira proveniente do desmatamento é

comercializada tanto no município como para as serrarias de Manaus.

Nas tabelas 06 e 07, é possível visualizar as três principais espécies mais exploradas e

de maior valor para cada ano e município, tanto para desmatamento como para manejo

florestal, mas não sendo possível assinalar todas as informações como valor médio das

espécies mais valiosas. O campo de preenchimento da ATPF onde indica o valor do

produto, não é obrigatório, não sendo, portanto, possível analisar os dados para os campos

em asterisco.

Tabela 07: Espécies mais exploradas no manejo florestal e desmatamento autorizado para os
municípios de Itacoatiara, Lábrea e Manicoré no período de 1995 a 2000

Desmatamento Manejo Florestal

Anos Itacoatiara Lábrea Manicoré Itacoatiara Lábrea
1995

Manicoré

louro gamela assaca tauan
tauari muiiatinga angelim veimelho
louro preto sumaúma garrote

1996 angelim pedra cumaru
louro

cedrinho

1997 cedrinho
angelim
jacareúba

angelim
muiracatiara

tauari vermelho sumaúma
louro gamela assacu
maçaranduba muiratinga

tauan

copaíba jacaré
angelim vermelho

cumaru angelim
cedro cedro

sumaúma copaíba

angelim fava assacu
tauari vermelho sumaúma

louro gamela muiratinga

copaíba jacaré
tauari

angelim vermelho
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1998 louro cumaru angelim louro gamela muiratinga copaíba
angelim cerejeira muiracatiara maçaranduba assacu tauari

muiiatinga cedro cupiúba acanquara boieira xuru

1999 jacareúba sumaúma cedro cajuí assacu copaíba

cedrinho cumaru faveira maçaranduba muiratinga amapá

angelim garapeira jatobá angelim fava virola xuru

" não foi possível coletar informação
Fonte: IBAMA (DriEC) - produto do autor

Tabela 08: Espécies de maior valor comercial no manejo florestal e desmatamento autorizado

Desmatamento Manejo Florestai

Anos Itacoatiara Lábrea Manicoré Itacoatiara Lábrea Manicoré

1995 * * ♦ angelim vermelho
louros

angelim pedra

louros

sumaúma

jacareúba

angelim vermelho
angelim branco
ganote

1996 itaúba

louros

cedrinho

cerejeira
cedro

fieijó

violeta

louro itaúba

angelim

caxinguba
louro inhamuí

sumaúma

angelim vermelho
angelim branco
copaíba

1997 jacareúba
acariquara
angelim

cedro

fireijó
cerejeira

cedro

angelim
copaíba

* louros
rastanharanfl

&veira

*

1998 * cedro

cerejeira

* mulateiro

louros

castanhaiana

*

1999 angelim
cedrinho

jacareúba

cedro

cerejeira
cumaru

cedro

âveira

jatobá

* louros, ipê
sucupira
cedro

*

* não foi possível coletar informação
Fonte: IBAMA (DITEC) - produto do autor

Verifica-se que das cinco espécies mais exploradas, anteriormente citadas, somente

assacu, não configura na lista das espécies com maior valor comercial. A superexploração

dessas espécies constitui-se um grave problema ambiental e até mesmo social, pois

configurado o declínio dessas espécies em áreas de exploração privadas e a demanda por

tais espécies continuar, a tendência é que a exploração ilegal em unidades de conservação e

terras indígenas como já vem acontecendo tende a aumentar.

A copaíba, que além da madeira, possui o óleo, de grande potencial econômico de

aceitação no mercado nacional e internacional como fitoterápico, é uma das espécies mais

valiosas e importantes para a economia familiar rural que extrai o óleo para utilização

própria e vende o excedente para a complementação da renda.
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o assacu é outra espécie que além da madeira utilizada pela indústria para a produção

de laminados tem valor de uso pelas populações locais, que usam o leite extraído das

árvores como remédio.

Além da madeira, a borracha e a castanha-do-brasil são outras fontes extrativas dos

municípios, as quais são opção desejável como alternativa econômica para as populações

rurais, além de, proteção da biodiversidade. Para estes dois produtos, Lábrea e Manicoré,

têm maior expressão. Este último parte dos castanhais fica na área de influência de manejo

(relatório público de Certificação da Gethal, 2000). Segundo o relatório, são permitidas a

extração e venda do produto. A borracha é expressiva para Lábrea e Manicoré (figuras 08 e

09).

O segmento de produtos não-madeireiros que poderia ser um fator aliado ao manejo

florestal como um complemento para a geração de renda da população e coadjuvante na

conservação dos recursos naturais ainda está muito desorganizado, não só do ponto de vista

de transformação industrial como também de comercialização. A sensibilização dos

tomadores de decisão tanto da iniciativa privada como do governo para a criação de

mecanismos que possam explorar tais produtos como oportunidade de desenvolvimento

local não tem sido visível.

O desempenho da produção madeireira e não-madeireira no estado não tem sido

avaliado, seja para fins comparativos com outros estados da região, como para fins de

averiguar o grau de amadurecimento do setor ou ainda averiguar os meios de contribuição

do setor para a economia dos municípios onde o setor é bem mais desenvolvido.

Admitindo-se que poucos são os estudos dentro do contexto anterior, Barbosa (1995)

estimou a participação na arrecadação de ICMS proveniente de produtos florestais e não

florestais para, dentre outros municípios Itacoatiara e Lábrea no período de 1991 a 1994^ o

qual permitiu concluir que o município de Lábrea tem na base de produção extrativa, maior

contribuição para a arrecadação municipal, seja, castanha, borracha e madeira. Essa ordem

se invertendo ao longo do período analisado. O mesmo foi observado para Itacoatiara,

apesar de ter decrescido ao longo do período analisado, a madeira tem contribuído

® Os víilores estimados por Barbosa só foram possíveis porque nesse período havia um núcleo de contabilização e
conferência de documentos do interior na SEFAZ - SCDI/NAI, sendo mctinto um ano após a realização do trabalho
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expressivamente para a arrecadação, o que pode ser um potencial motor dinamizador da

economia do interior do estado.

Õ 500

1991 1992 1993 1994 1995 1996 1997 1998 1999 2000

BItacoatiara DLábrea □Manicoré~|
Figura 08: Castauba-do-brasil nos municípios de Itacoatiara, Lábrea e Manicoré

DO período de 1991 a 2000
Fonte: IBGE - produto do autor

e

2 200
V

"2 150

1991 1992 1993 1994 1995 1996 1997 1998 1999 2000

ED Lábrea P Manicoré

Figura 09: Borracha produzida nos municípios de Lábrea e Manicoré no período
de 1991 a 2000
Fonte: IBGE - produto do autor



5. Conclusão

A exploração madeireira na Amazônia nem sempre recebeu maior destaque na

economia regional quanto a ser um modelo de desenvolvimento. Ao contrário, essa

atividade vem se mostrando incapaz de contribuir para a diminuição das desigualdades

sociais, ou até mesmo, a causadora do aumento desta última. No caso do Estado do

Amazonas, onde a economia é centralizada na capital, essa atividade recebeu pouco

incentivo no sentido de ser geradora de benefícios econômicos e sociais para a promoção de

um desenvolvimento rural como forma de manutenção e aumento da renda das populações

interioranas. A existência de uma enorme reserva florestal e o crescente aumento da

extração madeireira, reforça a expectativa de que a industria madeireira no Estado do

Amazonas tome rumos de escala industrial cada vez mais acentuada.

A falta de informações sobre a atividade florestal no Estado e um certo descontrole na

operacionalização dessas informações como outrora mencionado, impõe dificuldades para a

realização de análise mais aprofíindada, em qualquer dos campos que se pretenda estudar,

entre eles o sócio-econômico.

Informações

Tendo em vista os objetivos do trabalho e os conteúdos das fontes pesquisadas, a

quantidade e qualidade dos dados ficaram condicionadas pela fragilidade de informações.

De maneira geral as inftirmações podem até existir, porém não são sistematizadas. A

dificuldade de obter dados para uma abordagem embasada em estatísticas oficiais, tanto no

que diz respeito a qualidade como a quantidade das informações, prejudicou a extração de

informações mais seguras, foto este que compromete uma análise mais acurada do setor

florestal para o Estado do Amazonas. Vale destacar que houve a preocupação de assegurar

que os indicadores previamente selecionados pudessem ser mensurados.

Diante do exposto, vislumbramos as seguintes características que dificultaram o

levantamento dos indicadores:
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a) carências de informações

Tomando-se como fontes de pesquisa instituições que trabalham diretamente com a

atividade madeireira (órgãos que fiscalizam e monitoram a exploração e arrecadação dos

recursos naturais), é importante salientar que esses órgãos atuam como meros cumpridores

de normas burocráticas, ou seja, toda a atividade desenvolvida está diretamente relacionada

ao cumprimento do exercício da atividade técnica de escritório. Não há nesses órgãos a

preocupação em sistematizar informações de ações corriqueiras. Isso se dá devido a não

disponibilização de recursos ou ainda pela deficiência de pessoal nas instituições,

principalmente em escala federal e também pela pouca motivação dos funcionários que, na

maioria das vezes, se ocupam em administrar rotinas obsoletas, somando-se a isso a falta de

equipamentos adequados à compilação de dados e levantamentos estatísticos.

b) informações ̂ formes, com rupturas nas séries temporais

Trabalhar com a questão ambiental exige uma série de reflexões e conceitos

interdisciplinares com análise no espaço e no tempo.

A análise e interpretação de dados distribuídos em séries temporais podem ser um

instrumento importante para a elaboração mais detalhada de estudos que visem a

reorganização da utilização dos recursos naturais ou a implementação de normas ou

políticas, ou, ainda, ser objeto de simples avaliação do comportamento de determinada

atividade, gerando diagnósticos para que se possa identificar modelos e projetar possíveis

cenários.

As poucas informações existentes e disponíveis sobre a atividade florestal para o

Estado do Amazonas são provenientes de estudos de institutos de pesquisa e universidades

disponibilizadas por estudantes. Outras fontes são instituições de classe diretamente ligadas

ao setor florestal/madeireiro, bem como aquelas que têm ação participativa em defender o

melhor uso dos recursos naturais, tais como ONGs.

As rarefeitas estatísticas dizem respeito, em maior parte, da indústria madeireira. Não

existe um quadro mostrando como tem se caracterizado o setor produtivo - a extração

propriamente dita -, e de acordo com Lima (2001), informações de caráter geral como área.

46



volume e espécie. Até mesmo para a industria as séries não são continuadas. Os dados

existentes com freqüência são compilações de dados anteriores, o que deixa margem para

erro de interpretação dos mesmos.

c) nível de agregação inadequado e pouca confiabilidade das infonnações

Como não existe uma continuidade na sistematização de informações,

conseqüentemente, o nível de agregação das mesmas também fica comprometido. Essa

constatação se verifica quando se busca publicação relacionada ao assunto, pois os autores

freqüentemente fíisam a importância da disponibilização de informações e a precariedade

das mesmas. De maneira geral elas não existem e quando existem não são sistematizadas

por parte dos órgãos que monitoram a exploração florestal.

A transparência dos dados ambientais pode ser usada para diversas finalidades, que

atendem tanto aos interesses dos empresários quanto da comunidade de negócios e, de

forma indireta, servem também para prestar contas à sociedade.

Outro detalhe que merece destaque é a confiabilidade das informações cedidas pelos

órgãos competentes como pelos extratores/empresários. Isso se dá devido a erros de

computação ou a sistemas de informatização que trabalham com precariedade, o que vem a

causar distorções nessas informações. Cita-se ainda a declaração de informações

incompletas ou evasivas cedidas pelas próprias empresas, que, se por um lado querem

cumprir as normas exigidas pelas instituições (que não são poucas), algumas vezes até

ocultam e manipulam os dados, criando embaraço a todos os envolvidos. Por outro, citam

dados que vão além daquilo que realmente estão dispostos a fazer, superestimando ou

subestimando informações para se livrar ou conseguir benefícios.

d) falta de integração entre as instituições que fiscalizam a atividade madeireira

É difícil fazer um diagnóstico preciso a cerca dos problemas que permeiam a extração

florestal no Amazonas. Entre as razões para isso está o fato de não existir, até o momento,

um banco de dados para o gerenciamento da atividade. Pode-se dizer que nenhuma

instituição possui informações sistematizadas, pois as atividades de fiscalização e
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monitoramento são baseadas em decisões puramente de ação, ou seja, não é baseado em

informações para fazer projeções, compor cenários e tomadas de decisão para o uso e

manejo dos recursos florestais.

Nesse contexto, os órgãos trabalham de maneira independente, têm praticamente as

mesmas funções - controle e fiscalização - mas com freqüência não compartilham as

mesmas políticas ou ações.

A má qualidade das informações, a falta de integração das instituições, aliadas à falta

de sensibilidade e execução correta dos projetos de uso e manejo dos recursos florestais se

refletem na inconsistência das iniciativas de produção sustentáveis das florestas no

Amazonas.

Dentre as falhas de controle/produção de informações damos especial relevo à

potencial corrupto dos sistemas de administração pública do setor florestal, que é

freqüentemente citada pelos próprios executores de planos de exploração e pela mídia

nacional, sendo responsável, em parte, pelo uso predatório e pelo mau gerenciamento dos

recursos naturais.

e) necessidade de um banco de dados

A implementação de um banco de dados é importante para o conhecimento da

realidade da atividade e contribuir para dar suporte na elaboração de pesquisas, avaliação

de projetos, demandas observadas nos contextos ambiental, econômico e social, banco esse

que deve ser alimentado tanto por instituições de cunho público quanto por empresas

privadas.

Contribuir para uma base legal, no sentido de oferecer diretrizes para a elaboração e

implementação de políticas públicas voltadas à conservação do meio ambiente é uma das

serventias dos bancos de dados.

O banco de dados, em especial o sobre a exploração madeireira, deve incluir questões

como extratores - grandes e pequenos questão fundiária, reservas, espécies,

desmatamento e suas relações com fazendeiros, pecuaristas e madeireiros, aproveitamentos,

incentivos fiscais e outros, além de fornecer subsídios e ferramentas para a elaboração de

políticas florestais.
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As instituições públicas, em princípio, deveriam centralizar as informações do setor

madeireiro, uma vez que são elas as responsáveis pelas formulações de políticas voltadas

para o gerenciamento da atividade. Dados confiáveis e informações padronizadas,

integradas e atualizadas são necessários para que se possa estabelecer prioridades e corrigir

distorções.

A centralização das informações poderia ser um meio para corrigir carências de

municípios que, devido à feita de recursos humanos treinados, de infra-estrutura e às

dificuldades de envio ocasionadas pelas longas distâncias - no próprio território municipal,

e no espaço intermunicipal -, além da ocorrência, muitas vezes, do extravio das

informações no percurso unidade de municipio-sede (no caso do IBAMA), resulta em

dados controversos.

A ausência de um esquema de sistematização baseado na retroalimentação entre a

superintendência e as unidades locais e entre instituições, se transforma em entrave para os

chefes das unidades locais ao conhecimento mais abrangente da situação em seu meio,

dando margem para adoção de medidas inadequadas à solução de problemas no âmbito

local.

As ações de fiscalização e monitoramento se tomariam mais efetivas se embasadas

em um conjunto de medidas extraídas de um suporte de dados que permita avaliar, sem

sobreposição de funções, instituições, políticas, legislação e territorialidade, meios e

altemativas para o combate a ilegalidade e, sobretudo, colocar em prática medidas de uso e

proteção dos recursos naturais.

f) disseminação das informações

É consenso que a informação é útil não somente para empresários como também para

legisladores ou até mesmo para investidores, em última análise. Com o país inserido num

processo de competição global, devemos demonstrar a capacitação gerencial das

instituições públicas e privadas na administração de questões ambientais, integrando-as na

sua estratégia geral de longo prazo.

Nesse sentido, é importante registrar que compartilhar informações resultantes de

pesquisas provenientes de universidades e projetos demonstrativos é essencial para um
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melhor aproveitamento dos recursos, além de poder gerar conscientização dos atores

envolvidos na cena ambiental.

A sistematização das informações beneficiaria não somente os detentores de planos de

manejo, mas a população rural como um todo, à medida que novos conhecimentos e

técnicas poderiam úteis à profissionalização das áreas rurais, com necessária implicação na

transformação da forma de explorar e usar adequadamente os recursos florestais, evitando

assim, a degradação da floresta.

Pode-se argumentar, nessa esteira de entendimento, sua serviência não somente para a

aplicação de novas técnicas de manejo florestal, mas sobre práticas adequadas às condições

locais, legislação melhorada, incentivos fiscais, identificação de espécies exploráveis e as

mais exploradas, tendências e ferramentas de mercado como a certificação florestal e

transformações de matérias-primas e mesmo o aproveitamento de resíduos, resultando em

melhor gestão da atividade.

Através do banco de dados as informações poderiam chegar até o destino a que lhes

convém, então estariam interligados instituições, pequenos e grandes extraíores, produtores

rurais e a sociedade civil. Dessa forma, poder-se ia tomar mais fácil ou considerar para

quem fazer, como fazer e o que fazer. Quais as medidas econômico-políticas a serem

tomadas e qual o papel a ser desempenhado por cada um dos atores envolvidos, o que

talvez proporcionasse definições claras para qual caminho seguir.

Hummel (s/d) argumenta que as informações existentes sobre manejo florestal

raramente são usadas nos projetos e não chegam aos usuários dos recursos florestais. Isso

reflete profundamente no setor industrial madeireiro que acaba por realizar práticas de

exploração que com graves seqüelas ambientais, econômicas e sociais para a região.

Alves (2002), considera que as instituições devam concentrar esforços na coleta e

organização dos dados de diversas fontes para reduzir os problemas de escassez e dispersão

de dados. Atenção especial deve ser dada à constituição e atualização de séries históricas de

dados, permitindo investigar as rápidas transformações por que passa a Amazônia e que

esses estudos têm como finalidade, reconhecer diferentes regiões, levando-se em conta,

particularidades dos sistemas de produção e seus grupos sociais, diferentes padrões de
desflorestamentos e de uso da terra, padrões e processos econômicos, agrários, fundiários e

sociais e que essas relações possam ser continuamente investigadas entre si. Esses estudos.
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segundo o autor, são importantes para gerar subsídios para refinar as políticas públicas já

existentes.

Identificação dos indicadores

Em relação à identificação dos indicadores, estes ficaram sujeitos às considerações

feitas outrora, A pesquisa foi prejudicada pela não disponibilização pela Secretaria de

Fazenda dos dados sobre arrecadação proveniente da extração madeireira nos municípios

analisados e para todo o Estado. Esse fiito, segundo técnicos da própria instituição, se dá

pela falta de pessoal para a sistematização das informações e também pela falta de interesse

pela economia do interior pelo fato de a economia do Estado estar centrada na capital não

havendo, portanto, atenção ao processo produtivo extrativo. Ainda, segundo os técnicos,

computa-se os dados da produção como um todo "produtos in natura", sem haver distinção

entre madeira e fibra, por exemplo, dificultando assim, a geração de estatísticas.

Dessa forma, tomou-se impossível averiguar o quanto a extração madeireira

corresponde para a contribuição da arrecadação (ICMS). Pôr conseguinte, não se pode

precisar o quão tal atividade se faz importante no interior do Estado, relacionando-a com

outros processos produtivos para melhor ressaltar entre quais estaria mais compatível com a

conservação dos recursos naturais acompanhada de benefícios sócio-econômicos.

A consolidação de metas de planejamento que busque o desenvolvimento do interior

através da base produtiva local (como é o caso do Programa do atual govemo - Zona

Franca Verde), sem estar baseado em informações claras e confiáveis que mostre

tendências, tende a repetir erros de políticas passadas embasadas no vazio. Como

conseqüência poderia contribuir para a exaustão dos recursos naturais sem o retomo social

e econômico almejado.

Os dados fi'eqüentemente dispersos, sem séries continuadas e o descompasso de

informações entre e dentre as instituições, demonstra claramente a falta de uma política

diretamente relacionada para o setor madeireiro no estado do Amazonas, o que começana

com a organização das informações sobre o setor como parte de um processo de mudanças.
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Verifica-se também que há muita informação, mas notadamente de caráter biológico.

Investigações de cunho mais econômico ainda são incipientes, e, social, são menos

freqüentes ainda.

Análise dos Indicadores

Em relação ao número de espécies ainda se verifica, apesar de aproximadamente 100

espécies estarem sendo extraídas no manejo florestal, mas poucas espécies ainda

representam (anexo 02) o maior consumo. Para o desmatamento esse fato é ainda mais

expressivo, pois apenas 04 espécies representam 51,4% do volume total extraído, o que em

um futuro não tão distante poderia induzir à escassez dessas espécies.

O aumento significativo do volume explorado em Itacoatiara provavelmente pode ser

em fimção de uso mais intenso e melhoria na capacidade de extração em função da

qualificação do pessoal que trabalha na extração ou pode-se supor que a madeira de

desmatamento poderia estar esquentando a madeira proveniente do manejo florestal, uma

vez que o número de autorizações para desmatamento é alto e que boa parte dessa

produtividade não é declarada oficialmente guiada.

Maior número de áreas para desmatamento e aumento significativo no volume

proveniente de áreas de manejo, é um indicador na ausência de estatísticas confiáveis da

expansão incontrolada da indústria predatória madeireira que cada vez mais busca novas

áreas para suprir sua demanda.

Lábrea e Manicoré são municípios que não estão totalmente integrados no contexto

industrial, ou seja, não participam de grande parte da cadeia produtiva, que poderia chegar

até o consumidor final, são meros extratores de madeira deixando de agregar valor ao

produto.

Dados relacionados a emprego e a utilização de produtos não madeireiros em áreas ou

não de manejo florestal não existem, nem mesmo no IBAMA, para este último. Os dados

sobre produtos extrativos estão condicionados às estatísticas do IBGE.
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6. Recomendações

• Estudos que visem a reconstrução histórica do setor florestal no Estado do

Amazonas para situá-lo no contexto regional e bem mais ao nível nacional a fim de

conhecer, prever tendências, compor cenários e como parte de uma política maior,

estabelecer diretrizes. Isso se faz necessário, uma vez as antigas fronteiras de

exploração madeireira começam a ruir e o Estado do amazonas tende a ser um

potencial pólo fornecedor de madeira.

• Estudos que permitem avaliar a dinâmica das relações entre atividade madeireira e

os agricultores e entre os pecuaristas visando configurar qual o papel de cada um e

sua relação com extração madeireira.

•  Fortalecimento do serviço florestal nas esferas governamentais, federal, estadual e

municipal que possa organizar e monitorar a atividade de maneira eficiente.

• Criação de pólos madeireiros em áreas de maior expressão da atividade madeireira

com a finalidade de contribuir para a geração de renda para a população rural. Esses

pólos estariam embasados em pesquisas pré-qualitativas, como por exemplo, em

resultados do zoneamento ecológico econômico.

• Para o município de Lábrea se faz urgente a viabilidade de estudos

multidisciplinares visando empreender melhor a relação causa-efeito da exploração

madeireira, desmatamento, terras indígenas, pecuária e por último e mais recente a

produção de grãos. Essa urgência tem sentido, também á medida que se consolide a

construção do gasoduto Brasil - Bolívia que tem o município como uma das

principais bases.
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Anexo I. Volume (m^) de madeira em tora proveniente de desmatamento autorizado pelo

IBAMA para as 15 espécies mais exploradas no período de 1996 a 1999 para os municípios

de Itacoatiara, Lábrea e Manicoré.

Espécie Volume (m"*) %

cuamru 3721,31 21,3

cedro 1785,64 10,2

sumaúma 1774,01 10,2

angelim 1643,80 9,4

garapeira 1356,35 7,8

cerejeira 837,64 4,7

tauari 584,50 3,3

jacareúba 530,90 3,0

louro 527,72 3,0

copaíba 513,36 2,9

muiracatiara 469,33 2,7

caucho 383,33 2,2

roxinho 371,19 2,1

cupiúba 310,95 1,8
♦  A

ipe 240,77 1,4

Subtotal 15050,81 86,2

Total 17467,41 100
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Anexo m. Volume (m^) de madeira em tora proveniente de manejo florestal e
desmatamento para as 15 espécies mais exploradas no período no período de 1995 a 2000

para os municípios de Itacoatiara, Lábrea e Manicoré.

Espécie Volume (m^) %

assacu 61136,00 7,9

muiratinga 50320,71 6,5

angelim 47332,39 6,1

louro 44109,04 5,7

sumaúma 42844,51 5,5

copaíba 35481,62 4,6

amapá 25903,23 3,3

cajuí 24009,16 3,1

maçaranduba 23848,39 3,1

breu 21257,44 2,7

tauari 16102,25 2,1

cuamru 14058,75 1,8

cedro 13836,58 1,8

jatobá 11803,35 1,5

guariúba 11377,37 1,5

Subtotai 443.420,79 57,0

Total 776.863,41 100
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Anexo IV Número de áreas, área e volume autorizados para desmatamento nos municípios
de Itacoatiara, Lábrea e Manicoré no período de 1991 a 2000

Itacoatiara Lábrea Manicoré Amazonas
A. VoL A. VoL A. VoL

NO Aut Aut m Aut Aut m Aut Aut N^ AAut
AÚt % (ha) % (m^ % Aut % (ha) % (m^ % Aut % (ha) % (m^ % Aut (ha)
rT«Í ^ ̂ ^ ^ ^ ^ - - ' '■* - - 62 i234

1996 42 43,8 283.5 10,0 6.014 43,9 1 1,6 20 0,71
62 2.805

58 21,6 469,5 6.55 24.855 10,8 10 0,3 1.120 15,6 46.204 20,1 268 7.165
1998 50 0,05 272 4,69 5.916 4,18 11 4,2 2.740 47,3 86.691 61,2 Tlã 50 0,9 1.500 1,1 262 5?m

3-1^4 8~Õl7 200 0,54 5 0,9 32 0,69 855,3 2,3 7 1.3 81 1.7 2.524 6,8 553 4.649,6
-jÕM 3 3,41 27 3,19 748 3,19 2 2,3 452,5 53,5 10.620 45 3 3,4 39 0,2 889 0,3 88 845,5
Total 178 1214,5 29 4364,5 220^6 1450 . 27652,6

Fonte: BAMA (DUEC) - produto do autor
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Produção extrativa de madeira no período de 1991 a 2000 para dez diferentes municípios
do Estado do Amazonas segundo dados do IBGE.

a) 1991

b) 1992
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