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Conflito de Uso

Perspectivas diferentes

Conflitos de uso

A floresta tem diferentes valores dependendo da perspectiva de cada um. Por exemplo, um caçador
entra na mata e logo vê o rastro do tatu. O madeireiro está interessado no ipê; a parteira, nas cascas e folhas;
enquanto o geólogo anda com a cabeça para baixo olhando as pedras no chão. A floresta pode oferecer
recursos para todos por muito tempo; para isso ela precisa ser manejada de acordo com os diferentes
objetivos de exploração.
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Hoje em dia, tem muita gente explorando a floresta amazônica. Sabe
por que? Na década de 1960 e 1970, a construção de estradas abriu novas
áreas de floresta que antigamente eram acessíveis apenas por barco. Logo
chegaram os fazendeiros, madeireiros e colonos do Sul do País para
aproveitar os recursos que a mata oferece. No Sul também havia muita
madeira e outros recursos florestais, mas a mata foi explorada de maneira
predatória e acabou. Sem as matas do Sul, a Amazônia tornou-se a nova
fonte de madeira para satisfazer a demanda doméstica. Além disso, como
as florestas da Ásia e África também estão acabando, a Amazônia pode
tornar-se a principal fonte de madeira tropical do mundo.

Pesquisas recentes têm mostrado que é o
conjunto, freqüência e intensidade de muitas
atividades sem controle que tornam a mata
vulnerável.1 Depois do desmatamento e vários
ciclos de corte e queima a mata volta, mas nem
sempre com todas as espécies. A Drª. Ima Vieira,
ecóloga do Museu Goeldi, descobriu no município
de Peixe Boi que depois de vários ciclos de corte e
queima, cerca de 65% das espécies de árvores
nativas parecem não regenerar bem e
aproximadamente 43% estão sob risco ou ameaça
de extinção local.2  Entre essas espécies estão as
frutas, remédios e cipós mais usados pelas
pessoas do campo e cidades amazônicas. As
mudanças no uso da terra como extração de
madeira, corte e queima e agropecuária funcionam
como uma peneira, impedindo a regeneração de
várias espécies importantes. Os cientistas estão
descobrindo agora o que pessoas da mata já
sabiam há muito tempo. Como disse Sr. Marcelo do
Ananim: “depois do corte e queima a mata nunca
volta a ser a mesma coisa”.

Espécies
favorecidas

Espécies sob
risco

Espécies sensíveis
a alterações da

vegetaçâo

Espécies muito
ameaçadas

Regeneração das espécies da floresta
depois do corte e queima2
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FLORESTA FUTURA Floresta atual

Juquira

A mata  nunca
volta a ser

a mesma coisa

Mudanças no uso da terra

Madeira Fogo Agropecuária

Espécies sob risco
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Madeira: troca justa
Mesmo sabendo bem o valor que a mata tem em pé, é fácil vender barato a madeira ou as frutas que

ela oferece. Assim aconteceu com muita gente no mundo inteiro; as pessoas necessitadas acharam que o
dinheiro “chegaria rápido, sem suar”. Na realidade, pouco dinheiro chega e logo desaparece. Hoje, vários
caboclos querem ajudar os outros a pensar bem antes da venda da madeira. Uma forma é compartilhar as
histórias já vividas. A seguir, veja exemplos de pessoas que venderam barato, outras que negociaram e
outras que conservaram suas matas.

Madeira por forno
Sr. Sebastião trocou 5 alqueires de mata virgem por 1 forno que custou

R$ 140. Logo, ele se arrependeu. Porém, 2 anos depois, entrou num novo
negócio e vendeu 20 alqueires de mata virgem por apenas R$ 150 o alqueire,
ou seja, aproximadamente R$ 3 a R$ 4 por árvore. O madeireiro pagou apenas
uma parte do dinheiro, foi passear e nunca mais voltou.

Madeira por bicicletas
Na mesma época, no final de 1997, uma comunidade vizinha

vendeu 148 alqueires de mata por R$ 100 cada alqueire. Dizem que o
madeireiro tirou até as varas e, logo depois, o fogo “comeu” o resto. E o
que aconteceu com o dinheiro? A maior parte foi gasta em “besteiras e
festa”. Como dona Severina disse: “até gato andou de bicicleta.” Mas
alguns meses depois todo mundo estava passando fome, enquanto as
peças de bicicletas, radiozinhos e gravadores ficaram espalhados pelo
chão.

Madeira por remédio
Também tem muitos casos de pessoas doentes, precisando de tratamento médico,

vendendo madeira sob pressão. Por exemplo, sentindo pena do filho doente, um pai no
Baixo Tocantins vendeu 5 pés de piquiá para conseguir uma injeção. Sobrou um pouco de
dinheiro para comprar um prato de comida em frente ao hospital. Se a madeira em tora
dessas 5 árvores fosse vendida nas serrarias poderia render mais de R$ 600.
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Cuidado com o Zé Madeireiro
Zé não gostava de trabalhar na roça nem de caçar ou coletar

frutas na mata. Um dia um madeireiro chegou dizendo: “se você
convencer a sua comunidade a vender a mata, vou te pagar bem”.
O madeireiro colocou R$ 300 na mão de Zé e 1 parcela de R$ 3
mil na mão da comunidade. A comunidade logo aceitou vender
180 alqueires por R$ 18 mil divididos em 6 parcelas. Mas depois
da madeira retirada, quantas parcelas você acha que eles
receberam? Só mais 1 e, para consegui-la, o coordenador da
comunidade viajou 250 quilômetros por 3 vezes, ficando 7 dias
fora da roça. No final, cada uma das 30 famílias da comunidade
recebeu R$ 200. O dinheiro acabou rápido e ficou cada vez mais
difícil arranjar frutas e cipós da mata. Zé mudou para a cidade,
onde tudo tem que ser comprado e custa caro. Sem dinheiro, ele
voltou a andar com os madeireiros visitando outras comunidades.

Cuidado, pois um homem chamado Zé um dia pode bater a
sua porta! Esse exemplo mostra como as pessoas da mata têm
poucas opções para garantir a renda e por isso acabam vendendo
madeira por um preço bem baixo. Nesses casos, é bom pesquisar
o preço para receber o valor justo da madeira.

O campo de futebol - e o que mais?
No Baixo Tocantins algumas comunidades passaram a

negociar melhor com os madeireiros. É possível negociar para
conservar as frutíferas, as plantas medicinais e outras árvores
úteis. Além disso, as comunidades podem identificar uma parte
da floresta mais rica em caça e assim marcar limites de uma
reserva. As famílias que negociam com o madeireiro ficam com
caça e frutas, além do campo de futebol que o madeireiro
oferece para as comunidades onde ele compra madeira.

Reserva para o futuro
A comunidade de Muruteuazinho, no Rio Guamá,

reconhecendo a enorme perda da floresta, decidiu
proteger o pedaço de mata que ainda restava e colocar
suas roças apenas na capoeira. Eles intensificaram a
produção das capoeiras plantando laranja, maracujá e
coco. Mapearam a reserva e criaram uma barreira contra
o fogo, cercando a mata. Também começaram a criar
abelhas.
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Renda invisível

Consumo médio por família depois de 5 vendas de madeira (1993)

De graça da mata
P. Shanley, M. Cymerys, L. Luz, J. Galvão e G. Medina

 O Sindicato dos Trabalhadores Rurais de Paragominas, no Pará, junto com comunidades ao longo do
rio Capim queria saber se a mata vale mais pela madeira ou por outros produtos como caça, frutas e cipós.
A pergunta parece simples, mas a resposta depende de muitas informações, por exemplo, espécies de valor,
abundância, produção, distância para o mercado e preços.

A equipe de pesquisa fez um levantamento da mata, do mercado e do consumo de produtos florestais.
Grande parte da coleta de dados foi feita pelas comunidades do Rio Capim que contaram e pesaram todas
as frutas, fibras e caça de uso familiar em 1993. Quando a pesquisa começou, em 1993, os 3.000 hectares
de mata já tinham sido vendidos 5 vezes. Nesses casos, as vendas foram seletivas, com a extração de
apenas 10 espécies.

Os resultados mostram que mesmo depois dessas vendas, embora as famílias tivessem que andar
mais distante, cada uma ainda consumiu em média 96 quilos de caça, 20 quilos de cipó e 89 quilos de frutas
por ano. Na época, se elas tivessem que comprar tudo isso, custaria o equivalente a US$ 300, no qual
correspondia a  R$ 900 naquele período.
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De compatível para conflituoso

depois de 5 extrações seletivas de madeira depois de mais 8 extrações predatórias de madeira

Consumo de piquiá depois 13 de extrações de madeira

Nas comunidades do Capim, depois de a mata ter pego fogo em 1997, o consumo médio de
piquiá diminuiu de 72 frutos (14,5 quilos) para 14 frutos (2,8 quilos) por família - uma queda de 80%.
A partir daí, passou a existir um conflito de uso entre a extração industrial de madeira e o consumo
comunitário de produtos não-madeireiros. Além disso, estudos têm mostrado que para cada árvore
tirada na extração de madeira, outras 27 morrem ou são danificadas no processo.5 Como a estrutura
da mata é bastante alterada com a extração convencional de madeira, torna-se fácil para o fogo
entrar e “comer”o que resta.1

Em 1993,  cada família das comunidades do Capim consumiu em média 383 frutas. Foram 161
bacuris, 150 uxis e 72 piquiás por família. Mas mesmo conhecendo bem o valor que a mata tem em
pé, é fácil vender madeira ou terra bem barato. Assim acontece com muita gente no mundo inteiro. De
1993 a 2003, as comunidades do Capim venderam madeira mais 8 vezes.3 Quando as vendas se
tornaram muito freqüentes e a exploração muito intensa (mais de 50 espécies), o acesso às frutas e
outros produtos da mata diminuiu.4
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E por que será que o consumo de piquiá diminuiu? Porque dos 109 piquiazeiros, dos quais a
comunidade coletava frutos em 1993, só sobraram 41 vivos em 2003, ou seja, 63% dos piquiazeiros
morreram. Nas primeiras vendas, os madeireiros só tiraram madeira de lei, portanto os piquiazeiros
e outras frutíferas foram poupados. Mas a partir de 1996, o número de espécies extraídas aumentou
e chegou a mais de 50. Nas últimas décadas, o número de espécies extraídas pela indústria de
madeira na Amazônia Oriental aumentou de 12 para 300.6 Um terço delas também tem valor como
alimento, remédio, goma e resina.2 Nas comunidades do Capim, em 1996, as 15 espécies mais
valorizadas por atrair caça, produzir frutos e remédios começaram a ser extraídas para a produção
de madeira, entre elas, os piquiazeiros.

Mortalidade das frutíferas

1993 1998 2003 % de Morte

109 98 41 63

16 14 3 81

24 12 4 83

Piquiá

Bacuri

Uxi

Frutífera
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Causas da mortalidade
A extração de madeira foi a causa da morte de 80% dos piquiazeiros (55 árvores).

O fogo na roça contribuiu para a morte de 10 árvores, o vento derrubou 2 árvores e uma família da
comunidade derrubou 1 árvore para a construção de 1 barco.

Extração de madeira      Roça, Fogo        Vento               Construção

                  55                    10                  2                       1

                 2                   4                 2                     0

                 3                 12               4                     0

Piquiá

Bacuri

Uxi

Frutífera
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Perdas irreversíveis

A história mostra que:

• O uso da madeira pode ser compatível ao uso dos outros produtos da mata dependendo da freqüência e
intensidade da extração. Nas comunidades do Capim, isso aconteceu até 1997, quando foram extraídas
poucas espécies e somente as árvores adultas de cada espécie.

• Existe um ponto irreversível a partir do qual a floresta não consegue mais se recuperar das perdas
provocadas pela extração da madeira. No Capim, em 1997, foi extraída uma grande quantidade de árvores
de um grande número de espécies e, depois da extração, um fogo acidental queimou 1/4 da área das
comunidades. A partir daí, o consumo de frutas pelas famílias diminuiu significativamente.

• Para avaliar os custos e benefícios da venda de madeira, as comunidades e os madeireiros precisam de
informações ecológicas, econômicas e culturais. Além disso, precisam de planejamento e treinamento
para o manejo florestal de baixo impacto e uso múltiplo. É importante levar em consideração os produtos
florestais não-madeireiros (frutas, caça, remédios e cipós) de importância local na hora de negociar a
venda de madeira.

Aconteceram 3 tipos de venda de madeira que, ao longo do tempo, afetaram muito a comunidade.
Primeiro, os madeireiros extraíam as poucas espécies mais valiosas. Em seguida, um número bem maior
era extraído, incluindo frutíferas e oleosas. Por último, os madeireiros passaram a comprar por área (alqueire),
tirando todas as árvores que queriam. Quando a intensidade e a freqüência da exploração foram maiores que
a capacidade de recuperação da floresta, o consumo de frutas pelas famílias da comunidade diminuiu de
forma irreversível. Essa mesma história acontece em muitas comunidades da Amazônia. No entanto,
reconhecendo e avaliando os custos e benefícios da exploração, as comunidades podem vender madeira e
também ficar com o que precisam para sobreviver.

Extração compatível virou conflituosa
Consumo de piquiá pelas famílias do Capim, depois de 13 vendas de madeira
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Está claro que o produtor pode receber mais vendendo por metro cúbico e por
árvore que por alqueire. No Pará, as comunidades ainda se sentem pressionadas
para vender por alqueire. No Mato Grosso, ao contrário, elas só vendem por metro
cúbico, valorizando o recurso e recebendo mais por ele.

Árvore, alqueire ou metro cúbico?

Se você for vender madeira, qual é o melhor negócio: vender por árvore, alqueire ou metro cúbico?
Sabia que os madeireiros podem tirar o quanto eles quiserem da sua área se você vender a madeira por
alqueire? Normalmente, eles extraem entre 25 e 50 árvores por alqueire quando a extração é seletiva e até
200 árvores por alqueire se a extração é predatória (convencional).

Quando você vende por árvore, é mais fácil controlar o que fica e o que vai. E, quando vende por metro
cúbico, você sabe exatamente quanta madeira está saindo e pode negociar melhor e ganhar mais dinheiro.
Vamos comparar para saber qual negócio renderia mais, tirando uma média do que as pessoas do Rio
Capim estão recebendo recentemente por venda. Os preços da árvore por alqueire variam de R$ 2 a R$ 6
(R$ 100 a R$ 150 por alqueire); enquanto os preços da árvore em pé estão em torno de R$ 10 e R$ 25.
Quando a comunidade vende por metro cúbico e negocia bem, pode receber entre R$ 20 e R$ 45 por árvore
(R$ 6 a R$ 15 por metro cúbico).

Valor de 1 árvore conforme o tipo da venda: Região do Rio Capim 2002

Valor de 1 árvore
venda por alqueire

R$ 2 a R$ 6

Valor de 1 árvore
venda por árvore em pé

R$ 10 a R$ 25

Valor de 1 árvore
venda por metro cúbico

R$ 20 a R$ 45
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É aconselhável pensar sobre como vender sua madeira, procurar saber por quanto o madeireiro a
revende para a serraria e por quanto a serraria revende a madeira já serrada. Uma árvore de maçaranduba é
comprada no Capim por R$ 4. O madeireiro a revende por R$ 150 para a serraria de Tomé-açu (R$ 50 por
metro cúbico). Depois de serrada, a serraria revende a árvore por R$ 1.500 (R$ 300 por metro cúbico). Vale
lembrar que precisamos descontar os custos da extração, transporte e manejo da madeira vendida pelo
madeireiro (estimados em R$ 25 por metro cúbico).7

Fazendo esse cálculo por espécie, 1 árvore de piquiá vale R$ 3 quando vendida por alqueire; R$ 13
quando vendida em pé; e pode valer R$ 24 se for vendida por metro cúbico (R$ 8 por metro cúbico). Veja
outro exemplo: 1 árvore de maçaranduba por alqueire vale R$ 4; em pé vale R$ 20; enquanto a mesma árvore
por metro cúbico vale R$ 36 (R$ 12 por metro cúbico).

piquiá R$ 3 R$   13 R$ 24
maçaranduba R$ 4 R$ 20 R$ 36
ipê R$ 4,50 R$ 25 R$ 45
madeira branca R$   2,50 R$ 10 R$ 20

Preço da árvore vendida pela comunidade, Paragominas, 2004

Valor de 1 árvore
venda por alqueire

Valor de 1 árvore
venda por árvore em pé

Valor de 1 árvore
venda por metro cúbico

Ganho bruto por árvore de maçaranduba vendida em 2004

pela comunidade         pelo madeireiro                  pela serraria

R$ 4,00 R$ 150 R$ 1.500
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Caboclos aprendem as técnicas dos madeireiros
André Dias e Marli Mattos

Para saber a quantidade de madeira de uma árvore, os madeireiros calculam seu volume em metros
cúbicos. Por isso, estão sempre falando em cubagem de madeira e dizendo: “esta árvore tem 3 metros
cúbicos” ou “esta só tem 2 metros cúbicos”.

Mas você sabe como calcular quantos metros cúbicos uma árvore tem? Para poder negociar bem
com os madeireiros, a comunidade precisa aprender a língua deles.
Os madeireiros usam o cálculo do volume geométrico para conhecer
o volume da árvore em pé. Nesse cálculo, é preciso saber qual é o
rodo (circunferência) da árvore e qual é o comprimento do tronco. O
rodo é medido à altura do peito (aproximadamente a 1,30 metro do
solo) usando uma fita métrica. Se a árvore tiver catanas (sapopemas)
baixas, deve-se medir o rodo logo acima das catanas. Se as catanas

forem muito altas, como em certos
tauaris, o rodo deve ser estimado “a
olho”. O comprimento do tronco pode
ser estimado com o auxílio de uma
vara de 4 metros. Como as toras
serradas pelas indústrias possuem
mais ou menos 4 metros, é possível
calcular quantas toras de 4 metros
pode-se obter do tronco. Basta
aproximar a vara do tronco para
estimar quantas vezes ela “cabe”
nele. Por exemplo, se a vara couber 5
vezes no tronco, então ele terá 20
metros.

Se você sabe qual é o rodo e o comprimento do tronco, é fácil
saber o volume geométrico da árvore. Basta multiplicar como na fórmula abaixo:8

O rodo e o comprimento do tronco devem ser medidos em metros.
Por exemplo, uma árvore com 2 metros de rodo e 20 metros de tronco terá:
Volume = 2 x 2 x 20 x 0,06
Volume = 4,8 metros cúbicos

Tem 2 metros
de rodo

Tem 20 metros
de comprimento
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É importante saber como se calcula o volume de uma árvore em pé, como fizemos anteriormente. Mas
você também pode descobrir esse volume usando a tabela que preparamos. Para usar a tabela, você precisa:
(1) marcar o rodo da árvore na primeira linha da tabela e ( 2) marcar o comprimento da árvore na primeira
coluna. Em seguida, basta ligar o rodo com o comprimento para descobrir a quantidade de metros cúbicos de
sua árvore.

C
O

M
PR

IM
EN

TO

1,4 1,6 1,8 2 2,2 2,4 2,6 2,8 3 3,2 3,4 3,6 3,8 4 4,2 4,4

4 0,5 0,6 0,8 1,0 1,2 1,4 1,6 1,9 2,2 2,5 2,8 3,1 3,5 3,8 4,2 4,6
6 0,7 0,9 1,2 1,4 1,7 2,1 2,4 2,8 3,2 3,7 4,2 4,7 5,2 5,8 6,4 7,0
8 0,9 1,2 1,6 1,9 2,3 2,8 3,2 3,8 4,3 4,9 5,5 6,2 6,9 7,7 8,5 9,3

10 1,2 1,5 1,9 2,4 2,9 3,5 4,1 4,7 5,4 6,1 6,9 7,8 8,7 9,6 10,6 11,6
12 1,4 1,8 2,3 2,9 3,5 4,1 4,9 5,6 6,5 7,4 8,3 9,3 10,4 11,5 12,7 13,9
14 1,6 2,2 2,7 3,4 4,1 4,8 5,7 6,6 7,6 8,6 9,7 10,9 12,1 13,4 14,8 16,3
16 1,9 2,5 3,1 3,8 4,6 5,5 6,5 7,5 8,6 9,8 11,1 12,4 13,9 15,4 16,9 18,6
18 2,1 2,8 3,5 4,3 5,2 6,2 7,3 8,5 9,7 11,1 12,5 14,0 15,6 17,3 19,1 20,9
20 2,4 3,1 3,9 4,8 5,8 6,9 7,3 9,4 10,8 12,3 13,9 15,6 17,3 19,2 21,2 23,2
22 2,6 3,4 4,3 5,3 6,4 7,6 8,9 10,3 11,9 13,5 15,3 17,1 19,1 21,1 23,3 25,6
24 2,8 3,7 4,7 5,8 7,0 8,3 9,7 11,3 13,0 14,7 16,6 18,7 20,8 23,0 25,4 27,9
26 3,1 4,0 5,1 6,2 7,6 9,0 10,5 12,2 14,0 16,0 18,0 20,2 22,5 25,0 27,5 30,2
28 3,3 4,3 5,4 6,7 8,1 9,7 11,4 13,2 15,1 17,2 19,4 21,8 24,3 26,9 29,6 32,5
30 3,5 4,6 5,8 7,2 8,7 10,4 12,2 14,1 16,2 18,4 20,8 23,3 26,0 28,8 31,8 34,8

RODO

Cubagem de madeira nos planos de manejo
Natalino Silva

Os engenheiros florestais calculam o volume das árvores em pé nos inventários florestais usando
uma fórmula especialmente desenvolvida para a floresta que está sendo inventariada. Esse é o chamado
“volume cilíndrico”, que o Ibama usa como base para as autorizações de exploração madeireira.

Quando as árvores já foram derrubadas e transformadas em toras, o seu volume pode ser obtido
por meio de 2 cálculos: do “volume geométrico” e do “volume Francon”. O volume geométrico é calculado
no romaneio, como se a tora fosse um cilindro. Nesse caso, mede-se o rodo bem no centro da tora. Já o
cálculo do volume Francon serve para saber quantos metros cúbicos de madeira esquadriada
(transformada em pranchas) podem ser tirados de cada tora. Nesse cálculo, todas as partes da tora que
não são aproveitadas pela serraria já são descontadas, incluindo a casca e os defeitos internos (ocos e
podridão). A prestação de contas da exploração com o Ibama é feita com base nesse volume.

Volume francon

Como a prestação de contas no Ibama é feita em volume Francon, para transformar o volume
geométrico em Francon, basta multiplicar o volume geométrico por 0,7854, como mostra a fórmula abaixo:9

Vf=Vg x 0,7854
Por exemplo, uma árvore com volume geométrico de 4,8 m3 terá:
Vf = 4,8 x 0,7854
Vf = 3,77 metros cúbicos de madeira esquadriada.
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Dicas para negociar a venda da madeira

• Pesquisar os preços. Em 2003, as comunidades do Rio Capim, no Pará, venderam os direitos de
extração de madeira de sua mata por R$ 100 o alqueire (R$ 20 o hectare).

• Identificar e marcar as árvores úteis que não devem ser extraídas (frutíferas, as que atraem caça e
aquelas que fornecem óleo e resinas).

• Criar uma reserva na mata com base na densidade e distribuição das árvores úteis e na ocorrência de
caça. Marcar e mostrar os limites da exploração para o madeireiro.

• O madeireiro deve contratar um engenheiro florestal para orientar a exploração. O engenheiro elabora o
mapa de distribuição das árvores e, com base nesse mapa, faz o planejamento das estradas e
localização dos pátios (esplanada). Essa prática evita a abertura de estradas desnecessárias que
destroem uma quantidade maior de floresta.

• Vender madeira para madeireiro que puxa a tora com trator skidder em vez de trator de esteira.
O sistema de torre e guincho do skidder permite tirar a tora sem chegar perto do local de sua queda, por
isso provoca menos danos à floresta.

• Pedir para o madeireiro arrumar a estrada depois da exploração. Isso é mais provável de acontecer  se
você cobrar antes da última carrada de madeira.

• Insistir em ser pago no dia certo e renegociar o preço quando o trabalho demorar mais de 1 ano.

• Acompanhar a extração e anotar o volume de madeira retirado da floresta.

• Ter contrato escrito e assinado com todos os pontos importantes.
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“Ele me enganou”: acontece no mundo inteiro
Jack Putz

Leia a história deste cientista e veja como é fácil ser enganado no mundo inteiro:

“Tenho cerca de 50 hectares de floresta de pinhos, no interior de Gainesville, Flórida, nos Estados
Unidos. Poucos anos atrás, um ataque de besouros ameaçou minha floresta. Por isso, decidi contratar um
madeireiro para cortar algumas árvores e vender polpa de celulose. Quando nos encontramos para fechar o
negócio, o madeireiro chegou em um dos caminhões mais calhambeques que eu já tinha visto. Tinha pensado
em pedir um adiantamento, mas quando vi sua situação, desisti. Acertamos que ele poderia me pagar pela
madeira conforme fosse vendendo para as serrarias. Uma semana depois, ele voltou com seus 2 filhos e
outro caminhão velho para tirar a madeira. Eu estava ocupado dando aulas e não tive como supervisionar a
operação de perto.

Comecei a me preocupar quando fui receber meu dinheiro, depois de o madeireiro ter trabalhado alguns
dias e levado poucos carregamentos de madeira. Quando perguntei para um dos filhos sobre o pagamento,
ele disse que eu teria que falar com seu pai que, naquele momento, estava levando a madeira para a serraria.
No outro dia, o pai prometeu que o pagamento seria feito direto pela serraria. Ele disse que estava tendo
problemas com o banco e que por isso não podia pagar com cheque. Resultado: 2 dias depois, eles
transportaram as últimas árvores sem terem pago pelas primeiras.

Foi quando percebi que seria difícil receber o
dinheiro, a não ser que tomasse uma atitude. Tive a
idéia de contratar um advogado e mandar o
madeireiro para o tribunal. Mas, como os
advogados custam caro e, mesmo que ganhasse,
não receberia o bastante do madeireiro, decidi que
deveria aceitar um pagamento menor e aprender
com meu erro.

Espera aí!
Você não
me pagou!
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No ano passado, o clima estava seco novamente e os besouros voltaram. Então, mesmo com os
baixos preços da madeira contratei outro madeireiro. Desta vez, escolhi uma empresa com uma melhor
reputação. Como o mercado estava ruim, nenhum madeireiro em minha região estava disposto a comprar
madeira pagando adiantado, por isso, novamente, aceitei receber depois. Desta vez, tive o cuidado de isolar
áreas que eu não queria que o madeireiro entrasse e marquei as árvores que queria proteger durante as
operações de derruba e extração.

Infelizmente, todo meu sistema de proteção ambiental tornou o trabalho do madeireiro mais difícil e,
portanto, o preço despencou. O madeireiro pagou pela madeira que tirou e não mexeu na área que eu havia
marcado, mas, no final, conseguiu cortar apenas metade do que eu precisava vender e isso significou um
pagamento muito menor do que eu esperava.

Aprendi que não é fácil vender madeira e que existem várias possibilidades de o negócio não dar certo.
Também aprendi que para evitar perder as árvores e ficar sem pagamento, deve-se buscar informações das
pessoas mais experientes. Daqui para frente, vou observar os conselhos dos vizinhos mais experientes, de
livros10 e  da internet11”.

Te pago sábado!
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Selecione e guarde árvores úteis
Selecione as frutíferas que a comunidade mais gosta e que produzem bem. Quando você

sabe que uma árvore vai produzir muito, faça a limpeza embaixo dela para não perder frutos.
Visite a árvore freqüentemente para colher os frutos antes que os bichos os comam.

Preste atenção: produção variável
Como as árvores nativas descansam entre um ano e outro, tente conhecer o ritmo de

suas frutíferas. Lembre-se de onde as árvores ficam e preste atenção na produção de cada uma
delas. Observar a floração pode ajudar a prever a sua safra. Se você tiver árvores que produzem
frutos na entressafra, pode conseguir preços melhores (2 a 6 vezes mais).

Embalagem: frutas perecíveis
Depois de colher e carregar um bocado de frutas pesadas e perecíveis, pense bem

sobre a embalagem que você vai usar para levá-las para o mercado. Se você jogar todas as
frutas dentro de um saco, elas podem estragar facilmente. Use saco somente para as frutas
com casca grossa. Para as outras, use paneiros, rasas ou jamaxis.

Pesquisa de preço/cooperativa
Faça uma pesquisa de preços nas feiras, com vizinhos e marreteiros para não sair

perdendo. Para conseguir um lugar bom na feira, você deve chegar bem cedo. Além disso, se
você vender seus produtos junto com outras famílias ou na cooperativa, é possível que sua
renda aumente.

Transporte: lama, chuva e espera
O acesso aos mercados é difícil para muitas comunidades. Como a safra

das frutas ocorre durante a época de chuva, chegar à feira fica ainda mais
complicado. Por isso, é importante planejar bem antes da safra. Negocie com
as pessoas que têm transportes (barqueiros, prefeitos, madeireiros, fazendeiros).

Dificuldades e dicas para fazer uma boa venda de frutas

Uma boa venda de madeira permite conservar espécies frutíferas e oleaginosas importantes para a
família. Como não é fácil para produtores distantes do mercado vender frutas, vamos ver quais são as dicas
das comunidades que aprenderam, por meio de erros e acertos, a fazer uma boa venda.
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Responsável: lucro para festa ou família?
Se você manda alguém vender seu produto na feira, fique alerta! Deve ser alguém

bem conhecido, de confiança, ou seu lucro pode rapidamente virar um litro de 51.

Beneficiamento: aumentar o valor

Quer aumentar o seu ganho com as frutas? Então faça doce , geléia , chopp, polpa e sabão

. Quanto mais produtos você fizer, maior é o seu ganho. Anote: para fabricar esses produtos, você

precisa primeiro treinar bem as pessoas nas questões de higiene e qualidade.

Selo: produto com qualidade
O selo de qualidade garante que o seu produto é feito de forma sustentável e com

rigorosas regras de qualidade. Isso pode aumentar a procura pelo produto e, possivelmente,
o seu ganho. Para garantir a legitimidade do selo e conquistar o consumidor, os produtores
podem estar organizados em cooperativas ou associações.

Diversificação - menos risco, maior ganho
E quando a safra das frutas acabam, o que fazer? Algumas mulheres guardam a polpa, o doce e a

geléia para vender na entressafra. Além disso, fazem remédios caseiros, produtos de cipó e também
constroem redes de garimpeiros - tudo para vender. E, em vez de dividir o lucro total entre elas, preferem
reinvestir pelo menos 20% na Associação para a compra de mais matéria-prima (tecidos, linhas, frutas). Elas
são inteligentes: seguem a regra dos grandes empresários - diversificar para correr menos risco e ganhar
mais dinheiro.

Lembre-se: o maior ganho para toda a família é o que ela come sem precisar comprar.
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Dez Anos Depois:
Reflexões comunitárias depois de 13 vendas de madeiras

Deixamos
o madeireiro
pegar tudo

A gente
faz tudo
por amor!

Ele era
gente de
primeira

No passado,
a janta passava

na frente da
minha porta

Meus filhos e
netos

não trazem
mais uxi

Hoje em dia,
saio pra caçar e

volto com a
barriga roncando

Não tem titica
para fazer

vassoura nem
dinheiro para

comprar
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Comunitários do Capim (Dona Ana Mendes, Benedito de Souza, João Brito, José Maria Pantoja)

Eu estou
plantando
bacuri, uxi

e açaí

Se eu estivesse
aqui, esta venda

jamais teria
acontecido

Guardei essa
mata para meus
filhos, netos e

bisnetos

Nós sobrevivemos
dessa beleza. Temos

que protegê-la!
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Contrato de venda de madeira

Data

Período de extração (início e fim)

Limite da área

Número de árvores extraídas

Número de hectares/alqueires explorados

Árvores que não devem ser cortadas

Forma de pagamento (valor da entrada e das outras parcelas)

Nome completo do comprador, número da identidade, CPF e endereço

Nome da empresa e CNPJ

Assinatura de 2 pessoas da comunidade (testemunhas)

Lembre-se sempre de guardar uma cópia em lugar seguro

1 Cochrane, M. A. & Laurence, W.F. 2002 / Nepstad, D. et al. 1999
2 Vieira, I. et al. 1996
3 Medina, G. 2004
4 Shanley, P.; Luz, L. & Cymerys, M. 2004
5 Veríssimo et al. 1996
6 Martini, A.; Rosa, N.A. & Uhl, C. 1998
7 Amaral, P.; Veríssimo A.; Barreto, P. & Vidal, E. 1998
8 Mattos, M.M.; Nepstad, D.C. & Vieira, I.C.G. 1992
9 Barros, P.L.C. & Silva, J.N.M. 2002
10 Por exemplo: Demers, C. & Long, A. 2004
11 Por exemplo: Savelle, W. & Eshee. W.D. 2002
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