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fatores de produção – trabalho, terra e capital
- pesam de forma diferente: (i) a comunidade
não é proprietária da terra, mas tem direitos
de usufruto da ﬂoresta, (ii) ela pode ser a fornecedora de mão de obra, mas precisa qualiﬁcá-la e/ou contratar mão de obra externa
e (iii) serão necessários mecanismos eﬁcientes para capitalizar a comunidade, já que o
manejo madeireiro de ﬂoresta tropical exige
investimentos iniciais que uma comunidade
em geral não pode cobrir.
Essa lista simples torna evidente que, para a
implementação de manejo ﬂorestal comunitário numa área de conservação com uma escala signiﬁcante, políticas públicas de apoio são
indispensáveis. Portanto, não é por acaso que
esse boletim discorre sobre um projeto complexo composto por diversas ações de políticas
públicas e iniciativas privadas para a promoção
de manejo ﬂorestal comunitário e não uma simples análise de uma atividade de uso extrativista.
O objeto do boletim são as atividades de
exploração de impacto reduzido madeireiro realizadas durante o ano 2017 por cinco
comunidades na Reserva Extrativista Verde
para Sempre, localizada no município de
Porto de Moz, no Pará. O boletim apresenta uma análise das atividades realizadas pelos
comunitários com apoio de parceiros, descrevendo índices de produtividade e os principais elementos de custos envolvidos.

Crédito: Arquivo IFT.

O desenvolvimento do Manejo Florestal
Comunitário ainda carece de um entendimento no meio político-econômico da Amazônia.
Haja vista que se subestima o seu potencial
para as economias nacionais na bacia amazônica. Somente no Brasil, comunidades locais
são detentoras de direitos de uso de recursos
naturais em 54% do território amazônico. De
acordo com o Serviço Florestal Brasileiro, comunidades rurais habitam mais de 60 % das
Florestas Públicas, o que corresponde a cerca
de 132 milhões de hectares (SFB 2009).
Neste Boletim, o IFT pretende iniciar o
debate sobre o potencial produtivo e econômico de um projeto de manejo ﬂorestal
sustentável executado por comunidades tradicionais em Reserva Extrativista (Resex).
Trata-se de uma iniciativa coletiva de pequenos produtores rurais que busca ser mais que
um empreendimento “artesanal” da população local. O modelo analisado tem potencial
de um empreendimento de impacto signiﬁcativo na economia local e regional, uma
oportunidade real de melhoria dos meios de
vida dos produtores agroextrativistas.
Comunidades de pequenos produtores atuando coletivamente são novos atores no cenário da escala comercial da produção de madeira
que apesar de seu potencial ainda não ocupam
uma posição de destaque e buscam por reconhecimento no setor produtivo. Isso explica a
importância de um acompanhamento dos aspectos econômicos de planos de manejo implementados em ambientes comunitários.
A importância da rentabilidade econômica
para a sustentabilidade de qualquer atividade
econômica é evidente. Ela é critério central
do empreendedor. No caso do Manejo Florestal Comunitário em Unidade de Conservação, como uma Resex, a questão é mais
ampla, já que, nesse cenário, os três clássicos

Figura 1. Resex vista de cima.
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1.1 O Município e a Resex

Com a criação da UC, e o sucesso do licenciamento para o manejo ﬂorestal comunitário (1), é esperado que a produção madeireira oriunda da atividade de exploração
de impacto reduzido (EIR) seja adquirida
pelos mesmo preços daquelas oriundas
de médias e grandes operações de manejo
privado (2), contudo a primeira compete
desfavoravelmente com a segunda, por não
estar preparada para concorrer e satisfazer
o nível de exigência do controle dos custos e rendimentos operacionais. É preciso
executar as atividades com alcance aceitável dos parâmetros mínimos de produção,
para assegurar o retorno do investimento
humano e material realizado.

Porto de Moz-PA está situado no Baixo
Xingu, na mesorregião do Baixo Amazonas, a 420 km da Capital Belém. O principal acesso ao município é via ﬂuvial, sendo
Altamira o município de maior importância
na região entorno. Segundo informações
do Instituto Brasileiro de Geograﬁa e Estatística (IBGE), o município possui 17.423
Km² e uma população de 38.471 habitantes
(IBGE, 2010). Porto de Moz possui um dos
mais baixos Índices de Desenvolvimento
Humano (IDH) do Pará, com 0,503.
Cerca de 80% do território municipal
corresponde à Resex Verde Para Sempre.
Trata-se da maior Unidade de Conservação
do Brasil (ICMBio, 2015). A população da
Reserva representa 42% dos habitantes do
município (10 mil habitantes), distribuídos
em 57 comunidades e 37 localidades (IBGE,
2000). A maioria desses habitantes concentra-se nas comunidades/localidades que se
estabeleceram na área de transição entre os
ambientes de várzea e de terra ﬁrme ou somente na várzea.
A Resex Verde para Sempre é uma Unidade de Conservação da modalidade Uso
Sustentável, ou seja, a conservação da natureza está conciliada ao uso sustentável
de parte dos seus recursos naturais. Foi
criada em 2004, via Decreto Federal, com
área de 1.289.362,78 hectares, localizada
em sua totalidade no município de Porto
de Moz, estado do Pará (ICMBio, 2015).

1.2 A exploração madeireira
A região é marcada por conﬂitos agrários
- nas décadas de 1980, 1990 e 2000, moradores da região denunciavam a ação de madeireiros, fazendeiros, grileiros e especuladores imobiliários, que ocasionavam mortes
e levava à saída de famílias de suas terras.
Este quadro alarmante foi instalado no município com a intensiﬁcação da exploração
madeireira predatória após a chegada das
serrarias na década de 1980. Outro fator que
impulsionou este cenário foi o esgotamento das espécies madeireiras exploradas na
várzea. A partir disso, a extração de madeira
passou a ser realizada em uma distância bem
maior dos rios, incluindo a utilização de maquinário pesado.

2. A Implementação de Manejo Florestal Comunitário
O IFT apoia o manejo madeireiro na RVPS
desde 2011. Em 2014, numa junção de esforços do IFT, Instituto Chico Mendes de
Conservação da Biodiversidade (ICMBio), o
Comitê de Desenvolvimento Sustentável de
Porto de Moz (CDS)3, United States Forest
Service (USFS/USAID) e Fundo Vale resultou na aprovação de 5 planos de manejo

ﬂorestal sustentável (40 mil hectares) e a liberação de Autorização de Exploração (Autex) de 5 unidades de produção ﬂorestal. Os
detentores dessas unidades de manejo são
as associações das comunidades Espírito
Santo, Itapéua, Paraíso, Por ti Meu Deus e
Ynumbí. Com novas áreas licenciadas e um
cenário favorável às parceiras, no ﬁnal de

O CDS é uma instituição sem ﬁns lucrativos, criada em 2002 no contexto da organização do movimento social em
prol da criação da Resex Verde para Semprez. Posteriormente a criação da Resex em 2004 o CDS atua assessorando as
comunidades rurais e populações tradicionais do município nos processos de regularização fundiária,
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2016, se juntou ao processo a comunidade
Arimum através da sua cooperativa, a Cooperativa Mista Nossa Senhora do Perpétuo
Socorro do Rio Arimum (Coomnspra). A
soma desses projetos culminou na execução
do manejo em 2017em uma área de mais de
600 hectares de ﬂorestas comunitárias.
Os executores que controlaram e guiaram o
processo do manejo e da exploração foram as
comunidades acima mencionados por meio
das associações e cooperativas de produtores
e moradores. Por uma questão de problemas
logísticos a intervenção na Unidade de Produção Anual (UPA) da comunidade Espirito
Santo foi postergado para 2018. As comu-

nidades disponibilizaram para as atividades
mão de obra de associados/cooperados, suas
próprias motosserras, uma lancha de apoio,
material e equipamento em geral, inclusive
para estabelecer um acampamento na unidade de manejo e alimentação.
Até a implementação das atividades de
manejo ﬂorestal em 2017, a maioria dos comunitários não teve nenhuma experiência
com um manejo madeireiro sustentável em
escala comercial, envolvendo maquinário
pesado e nível detalhado de planejamento
operacional. Uma exceção, nesse sentido,
foi a comunidade de Arimum que, em 2017,
estava operando a quinta UPA.
Almeirim

Mapa de localizção das UMF RVPS
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Figura 2. Mapas das UMFs.

Uma vantagem muito importante para a
execução das operações foi que os comunitários conhecem muito bem as ﬂorestas no
local das áreas de manejo. E, uma desvantagem, um problema para uma comunidade de
pequenos produtores extrativistas, é a falta de
capital. Para tanto, as comunidades procuraram coletivamente – para melhorar sua força
de negociação – uma indústria madeireira e
assinaram um contrato de venda e compra
da produção de toras. Por meio de adiantamentos monetários, com base nesse contrato,
as comunidades conseguiram ﬁnanciar uma
considerável parte dos custos da safra.

Além da extração e venda da madeira, os
objetivos da implementação dos cinco projetos de manejo ﬂorestal foram:
1. Proporcionar o treinamento e a capacitação de comunitários em técnicas de manejo ﬂorestal para que as comunidades
ganhem autonomia em relação a mão de
obra qualiﬁcada e para garantir que futuras safras serão executadas com técnicas
de Impacto Reduzido.
2. Dar apoio às comunidades em termos
organizacionais e em termos de gestão e
administração.
3
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mo, mão de obra, logística e custo de manutenção do maquinário.

3. Proporcionar a capitalização inicial das
associações e cooperativas para que futuras safras possam ser executadas com
autonomia ﬁnanceira.

A seguir, alguns detalhes técnicos dos
equipamentos:
As atividades de corte direcional e traçamento de toras foram realizadas utilizando-se motosserras da marca Stihl, modelo
MS660/650/661, que possuem 91,6 cm³ de
cilindrada, 5,2 / 7.1 (kW / CV) de potência e 7,3 kg de peso. Na operação de arraste foram utilizados um Skidder CAT 525C
com 180 Hp e uma carregadeira CAT 938G
de 160 HP. A abertura de infraestruturas
foi realizada por tratores CAT, sendo um
D6M nas comunidades Arimum, Itapeua e
Ynumbí e um D5 nas comunidades Paraíso
e Por ti Meu Deus. O transporte utilizou caminhões trucks traçados com capacidade de
carga de 20 m³ e carregadeiras CASE W20
para o descarregamento de toras. Veículos
e equipamentos de apoio, também ﬁzeram
parte do rol de elementos de custos (carros
para transporte de insumos e pessoas, gerador de energia, etc).
Instituto Internacional de Educação
do Brasil (IEB) apoiou as comunidades
em assessoria e capacitação em questões de
gestão, administração e cooperativismo.
A Climate and Land Use Alliance
(CLUA) apoiou com recursos ﬁnanceiros
as atividades do IFT.
O United States Forest Service (USFS)
ﬁnanciou parte das atividades do IFT e IEB.

As comunidades tiveram o apoio do Comitê de Desenvolvimento Sustentável
(CDS) em termos de articulação, logística,
insumos de alimentação e doação de equipamentos como motosserras e lanchas, usados
para o apoio das atividades.
O Serviço Florestal Brasileiro (SFB)
apoiou a implementação das atividades do
manejo através de um Termo de Execução
Descentralizada (TED)4 em que estabeleceu
uma cooperação orçamentária com a Universidade Federal do Pará (UFPA sede
Altamira). Em essência este acordo resultou
na possibilidade de que gastos para certos
ﬁns das atividades operacionais do manejo
das comunidades podiam ser reembolsados.
O Instituto Floresta Tropical (IFT):
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• Deslocou o maquinário (um skidder, um
trator esteira, uma carregadeira e uma caminhoneta);
• Disponibilizou operadores para as máquinas pesadas e de motosserra;
• Assessorou as comunidades na execução da
Exploração de Impacto Reduzido (EIR);
• Treinou manejadores das comunidades
em técnicas de manejo;
• Apoiou as comunidades com recursos
próprios ﬁnanciando material de consu-

3. Objetivos
Portanto, os objetivos centrais da pesquisa promovida foram: (1) uma avaliação
inicial sobre as chances de rentabilidade
de um projeto de manejo florestal comunitário em uma área de unidade de conservação; (2) e averiguar o desempenho e
a produtividade técnica de atividades centrais de extração.

Diante do arranjo do projeto de manejo
descrito acima é evidente que a pesquisa aplicada relatada aqui tem mais um caráter de
análise econômica de um projeto de desenvolvimento do que de um empreendimento
comercial. A intenção do projeto é promover
manejo ﬂorestal comunitário e – consequentemente - a intenção da pesquisa é veriﬁcar
se isso pode funcionar nos termos postos.

O Termo de Execução Descentralizada (TED) é deﬁnido pelo Decreto nº 8.180, de 30 de dezembro de 2013. Trata-se
de um instrumento pelo qual órgãos da União podem executar ações de interesse de forma descentralizada.

4
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4. Metodologia
4.1 Rentabilidade Econômica

com sessões conjuntas de digitação dos
dados (tabela 1). A fonte dos dados foram
as anotações das lideranças comunitárias,
os responsáveis financeiros das associações e cooperativas e os comprovante
e notas fiscais guardados por eles. Essas
sessões tinham duração de várias horas,
por envolver entrevistas e levantamento
de informações documentais como notas
fiscais, recibos.

Para o alcance do primeiro objetivo, a
análise inicial de rentabilidade dos projetos de manejo, foram calculados os custos
operacionais, de treinamento e capacitação,
e comparados com os preços da venda. Os
preços foram obtidos das negociações entre
as comunidades e o comprador.
Para o registro dos custos foram aplicadas entrevistas estruturadas, combinadas
Tabela 1. Exemplo de Tabela para registro dos custos para avaliação da rentabilidade econômica.
Data
09/05/2017
02/03/2018
02/10/2017
19/09/2017
19/09/2017
20/09/2017

Item
Gasolina
Diesel Comum
Gasolina
Alimento
Fita TRT
Alimento

Unidade
L
L
L
Var
M
Var

Quantidade
30,0
100,0
10,8
15,0

Mão de obra: A mão de obra fornecida pelas comunidades foi, principalmente,
os associados e os cooperados. Segundo as
informações obtidas, o trabalho dos comunitários foi sendo remunerado em base do
valor aproximado de um salário mínimo
proporcional aos dias trabalhados. Na maioria das comunidades operadores de máquinas (ex: motosserra) recebem 60 a 70% mais
do que os demais manejadores. Em alguns
casos houve a contratação de operadores de
motosserra ou identiﬁcadores de espécies
arbóreas externos à comunidade.
Até o ﬁnal do levantamento dos dados os
empreendimentos de manejo ﬂorestal ainda
não haviam concluído os pagamentos do
trabalho dos comunitários, bem como não
haviam recebido o valor total do contrato de
comercialização. Independente disso, os dias
trabalhados foram calculados como custos
do manejo ﬂorestal.
Serviços: Os serviços mais importantes
diretamente contratados pelas comunidades
foram (1) o transporte de máquinas pesadas
da exploração, realizado por meio de balsas;

Valor por Unidade
4,79
3,55
4,65

Total
144,00
50,00
50,00
64,70
30,00
126,40

(2) o transporte de toras da área de manejo
até o pátio central na comunidade; (3) e um
engenheiro ﬂorestal.
Depreciação: Para todos os veículos
e máquinas utilizadas pelas comunidades
nas atividades do manejo, foi calculado a
depreciação segundo um modelo linear
anual (valor constante de depreciação sem
considerar valor de venda). Foi procedido
dessa forma independente se a comunidade tinha adquirido o bem com recursos
próprios ou se recebeu, ou se ﬁnanciou
através de doação. Os valores de depreciação foram atribuídos integralmente ao
manejo ﬂorestal. Essa simpliﬁcação se
justiﬁca porque os valores dos veículos e
equipamentos são relativamente pequenos. Para aquela comunidade que possui
um acampamento para os trabalhadores
ﬂorestais, foi considerado um tempo de
depreciação de 20 anos.
Custo de capital: O custo de capital não
foi considerado porque (i) terra e ﬂoresta são
propriedade da União e não da comunidade, (ii) para nenhuma das aquisições maiores

5
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jeto Bom Manejo, parceria entre Empresa
Brasileira de Pesquisa Agropecuária (Embrapa), Centro Internacional de Pesquisa
Florestal (CIFOR), IFT e Universidade
Federal Rural da Amazônia (UFRA), ﬁnanciado pelo International Tropical Timber
Organization (ITTO).
O MEOF prevê uma abordagem colaborativa de pesquisa que se baseia na participação ativa dos sujeitos que executam os
trabalhos em campo. Aplicou-se somente o
elemento do MEOF que permite o registro do desempenho das equipes de trabalho
(Figura 3).
Esse formulário registra o trabalho das
equipes de campo. É dividido em 8 seções:
(1) Data e Local, (2) Equipe, (3) Horários do
Dia, (4) Fatores Adversos, (5) Máquinas, (6)
Produção, (7) Observações e (8) Assinaturas.
Os dados permitem registrar os insumos
utilizados e os resultados de produção atingidos. Isso permite calcular os índices de
produtividade.

houve alternativa de investimento, já que foram ﬁnanciados com doações e os valores
foram relativamente pequenos.
Chave de distribuição de custos não
diretamente atribuíveis: Custos não diretamente atribuíveis a uma determinada comunidade foram distribuídos entre as comunidades, proporcionalmente ao tamanho da UPA.
Diﬁculdades metodológicas: A diﬁculdade metodológica consistiu na separação
e atribuição das diferentes contribuições.
Aﬁnal, houve 6 diferentes fontes de ﬁnanciamento. A intenção foi separar da melhor
forma possível os valores das operações ﬂorestais strictu senso dos custos de assessoria,
capacitação e treinamento.
4.2 Produtividades Técnicas
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Para medir os índices técnicos de produtividade foi utilizado a metodologia do
Monitoramento Econômico de Operações
Florestais (MEOF), desenvolvido no Pro-

Figura 3: Formulário de campo Equipe do MEOF
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5. Desempenho técnico das atividades de exploração de
baixo impacto: índices de produtividade
Crédito: Arquivo IFT.

Figura 4. Maquinário em campo

5.1 Considerações Gerais

por fatores não controláveis como a qualidade da ﬂoresta e declividade do terreno;
enquanto, fatores controláveis como o fator humano e condições das ferramentas e
máquinas, também reﬂete nos resultados,
uma vez que, a habilidade do operador e/
ou condições dos equipamentos inﬂuência
na operação.

As comunidades na RVPS iniciaram as
operações de campo com apoio técnico do
IFT, mas sem terem vivenciados condições
operacionais locais, ou seja, o planejamento
da etapa exploratória foi baseado em índices
de fontes secundárias. Com o intuito de melhorar esse planejamento para as próximas
safras, foi realizado um levantamento do rendimento operacional na exploração da UPA
1, como tentativa de visualizar mais precisamente os custos, bem como organizar e planejar melhor o tempo necessário para cada
atividade futura. Com isso, diferentemente
da primeira exploração, a partir da UPA 2
espera-se driblar valores superestimados ou
até mesmo subestimados para determinadas
atividades.
É importante mencionar que o rendimento operacional, neste caso, está associado a
unidade de volume e área por unidade de
tempo. Neste caso, há diversas variáveis que
inﬂuenciam nos resultados desses rendimentos; por exemplo, a relação m³/hora efetiva
de um determinado trabalho é inﬂuenciada

Na realidade de projetos de manejo ﬂorestal, não raramente, os fatores logísticos são
adversos a um desempenho produtivo da
mão de obra. São comuns longos caminhos
para o local de trabalho na ﬂoresta, no caso
dos projetos de manejo na RESEX Verde
para Sempre o transporte incluiu a necessidade de mudanças no meio de transporte,
entre terrestre e ﬂuvial. A falta de combustível ou de uma peça de substituição para uma
máquina com defeito representam diﬁculdades muito maiores num projeto de manejo
ﬂorestal no interior da Amazônia do que
para atividades similares em outros locais
mais próximos aos centros urbanos.

7
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5.2 Índice Tempo Produtivo
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Portanto, para caracterizar os projetos de
manejo ﬂorestal nesse sentido os autores
calcularam a produtividade em termos de
tempo de trabalho em relação ao tempo de
ocupação da mão de obra. Com isso, deﬁniram o Índice de Tempo Produtivo da seguinte forma:

Em que: itp = índice de tempo produtivo;
tp = tempo produtivo (usado pela atividade de
produção) e to = tempo de ocupação (isso é
o tempo produtivo + tempos diversos como
transporte do acampamento até o local de trabalho, tempo de alimentação e outros).
Na tabela 2 encontram-se os índices de
tempo produtivo levantados em cinco comunidade para algumas atividades chave.

itp = tp / to

Tabela 2. Índices alcançados na exploração UPA 2017.
Comunidade
ITAPEUA
YNUMBI
PARAISO
POR TI MEU DEUS
ARIMUM
MEDIA GERAL

CORTE
61,20
54,95
65,85
59,50
*
60,37

Índice de Tempo Produtivo (%)
TRAÇAMENTO
75,52
78,85
69,44
59,54
*
70,84

ARRASTE
69,03
71,31
69,46
65,66
75,65
70,22

5.3 Corte direcional

Esses valores podem ser explicados pelo
fator aprendizado, a mão de obra comunitária foi treinada no processo preparatório de
cada atividade, alcançando um baixo rendimento, o que deve ser melhorado de acordo
com o aprimoramento técnico dos manejadores comunitários. Outro fator importante que incide diretamente nesses índices é a
organização social do trabalho ainda incipiente em que a ﬁgura do coordenador do
trabalho de campo era inexistente ou sem
experiência para o trabalho, corroborando
com a baixa produtividade da equipe e qualidade de registros.

Na tabela 3, apresentamos os dados de
produção diária de quatro das cinco comunidades, utilizando motosserra Stihl
650/660 no corte direcional. O tempo de
produção médio foi de 6 horas e 47 minutos, e refere-se às horas da jornada de
trabalho, considerando o tempo de preparação para iniciar a atividade, tempo de
almoço e tempo entre ﬁnal da produção
e parada deﬁnitiva da jornada de trabalho.
Em média permaneceram 1h05min em horário de almoço. As equipes de corte com
2,27 integrantes,
em média atingiram 82 m³/dia, 13
árvores/dia e 12,5
m³/h. Na média
cada litro de gasolina produziu 22,74
m³ de madeira.

Crédito: Arquivo IFT.
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*As atividades de corte e traçamento na Comunidade Arimum antecederam o início do ﬁnanciamento do estudo, não
sendo possível a aplicação do índice.Observa-se que o índice médio de aproveitamento do tempo gasto é baixo, principalmente para as atividades de corte de árvores. Os índices médios para traçamento de arraste foram mais altos, mesmo
assim pouco ultrapassaram 70%.

Figura 5. Motosserrista da própria comunidade em atividade de campo
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Tabela 3. Produção efetiva obtida pelas comunidades no corte direcional de árvores.
CORTE
(DAP méd.)
MIN
MÉDIA
MÁX

ITAPEUA (81,0)5
m³/dia | m³/hora
28,9 | 4,4
91,3 | 13,9
144,5| 22,1

INUMBI (80,9)
m³/dia | m³/hora
55,9 | 9,0
88,322 |14,2
128,57 |20,6

5.4 Traçamento

PARAISO (80)
m³/dia | m³/hora
51,68 | 7,1
76,71 | 10,6
109,82 | 15,1

PTMD (75,7)
m³/dia | m³/hora
41,65 | 6,6
71,9 |11,4
130,9 |20,8

ciar a atividade, tempo de almoço e tempo
entre ﬁnal da produção e parada deﬁnitiva
da jornada de trabalho. Em média, o tempo para almoço foi de 0h45min. As equipes
de traçamento, em média com 3,14 pessoas,
atingiram 144,78 m³/dia, 24,55 árvores/dia
e 22,5 m³/h. A cada litro de gasolina e óleo
para corrente consumidos, foram produzidos de 29,94 m³ e 71,97 m³, em média respectivamente.

Igualmente a condição de corte, a tabela
4 apresenta os dados de produção diária de
quatro das cinco comunidades, utilizando
motosserra Stihl 650/660/661 no traçamento de árvores. O tempo de produção
médio foi de 6 horas e 34 minutos, e refere-se às horas da jornada de trabalho, considerando o tempo de preparação para ini-

TRAÇAMENTO
(Diâm. Méd.)

ITAPEUA
(62,3)

INUMBI
(65,7)

PARAISO
(62,5)

PTMD
(61)

m³/dia | m³/hora

m³/dia | m³/hora

m³/dia | m³/hora

m³/dia | m³/hora

MIN

156,1 |18,9

106,2 | 16,3

25,8 | 4,0

41,6 | 8,2

MÉDIA

175,3 | 21,3

155,6 | 23,9

126,3 | 19,5

121,9 | 23,9

MÁX

190,7 |23,1

195,6 | 30,1

187,3 | 28,9

255,8 | 50,2

5.5 Arraste

da jornada de trabalho. Foram, em média,
0h42min destinado ao intervalo de almoço.
A equipe de arraste, incluindo operação de
pátio, em média foi composta por 6,64 pessoas que produziram 144,00 m³/dia; o equivalente a 29,19 árvores/dia ou 22,1 m³/h
(Tabela 5). Comunidades Itapeua e PTMD
conseguiram média de produção de 1,25
m³/litro de diesel consumido pelo Skidder.

O arraste de árvores/toras realizado em
5 comunidades com um Skidder de porte
médio, teve duração de produção média de
6 horas e 51 minutos. São horas diária, considerando o tempo de preparação para iniciar a atividade, tempo de almoço e tempo
entre ﬁnal da produção e parada deﬁnitiva

Tabela 5. Produção efetiva obtida pelas comunidades no arraste de toras.
ARRASTE
(Diâm.
Méd.)

ITAPEUA
(62,3)

INUMBI
(65,7)

PARAISO
(62,5)

PTMD
(61)

ARIMUM*
(72,5)

m³/dia | m³/
hora

m³/dia | m³/
hora

m³/dia | m³/
hora

m³/dia | m³/
hora

m³/dia | m³/
hora

90,7 | 12,6

32,3 | 5,2

47,6 | 6,9

MIN
MÉDIA
MÁX

145,3 | 19,3

118,7 | 18,2

186,2 | 30,2

119 | 16,7

190,0 | 26,4

290,7 | 47,1

208,2 | 29,2

151,12 | 26,18

*A média de produção do Arimum foi obtida a partir do volume total arrastado durante a safra pelo total de horas/máquinas registrado para arrastar toda a madeira da comunidade.

5

Valores entre parênteses corresponde ao DAP médio das toras obtidas por cada comunidade.
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Tabela 4. Produção efetiva obtida pelas comunidades no traçamento de árvores.

Manejo Florestal Comunitário na RESEX Verde para Sempre: Custos
de produção e índices de produtividade da primeira safra madeireira
5.6 Infraestruturas

e/ou eﬁciência produtiva. Enquanto que,
o transporte das toras foi realizado por
terceiros e envolveu três caminhões trucks
com capacidade de até 20 m³ (Tabela 6).
Acompanhamos o transporte de 50% do
volume da comunidade Paraiso, e a média
de volume transportado foi de 13,61 m³
por viagem, com tempo médio de 49 minutos para percorrer um trajeto de 13 km,
a um custo de R$ 14,00 o m³ transportado
(não incluso diesel).
O rendimento operacional (m³/h) foi calculado a partir do número de árvores, volume total (m³) e o volume médio por árvore
(m³) explorada. As informações do quantitativo de árvores e volume total foram obtidos
por meio de formulários diários e ﬁcha de romaneio. As horas de trabalho correspondem
somente às horas de produção.

A construção de infraestruturas (estradas
principais e secundárias) foi realizada por dois
modelos de trator (D6M e D5). A média para
a reabertura das estradas principais foi de 218
metros/hora (19,87 litros/hora) para o D6M
(Itapeua e Inumbi), enquanto o D5 alcançou
uma média de 90,50 metros/hora durante a
abertura de estradas secundárias na UPA da
comunidade Paraiso. A equipe de construção teve em média 2,2 integrantes. No que se
refere a produção, a média diária ﬁcou em 7
horas e 16 minutos, com aproximadamente
0h48min para intervalo de almoço.
O planejamento de infraestruturas e trilhas de arraste foi, em parte, realizado em
período de treinamento dos manejadores,
e não foi objeto de análise de rendimentos

Tabela 6. Produção obtida pela média de 3 caminhões no transporte de toras.
Transporte rodoviário

M³/Viagem

Min/Viagem

Min

6,54

34

Média

13,61

49,4

Máx.

20,38
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5.7 Resultados gerais

da. Dos indivíduos licenciados, efetivamente,
somente 63% (2,23 ind./ha) foram extraídos,
e a somatória média de volume de toras ocas
atingiu 4,10% do volume total romaneado
pelas comunidades. A tabela 7 contém o resultado por comunidade.

O manejo nas cinco comunidades da RVPS
conseguiu extrair 74% do volume licenciado.
Em média foram explorados 14,43 m³/ha
em 602 hectares efetivos de ﬂoresta maneja-

Tabela 7. Resultados do manejo por comunidade entre a produção licenciada e a explorada.
RESULTADOS MANEJO

Arimum

Paraíso

Por Ti Meu Deus

Itapeuá

Ynumbi

Área UPA Efetiva (%)
Volume Extraído (%)
M³/ha licenciado

99%
77%
25,11

92%
60%
17,88

98%
76%
21,40

100%
70%
21,33

100%
86,56%
12,51

M³/ha explorado

19,42

10,78

16,22

14,92

10,83

Nº ind./ha licenciado
Nº ind./ha explorado

3,75
2,57

4,07
1,67

4,04
2,72

3,38
2,57

2,66
1,64

Nº ind./ha ﬁnal (%)

68,5%

41,0%

67,3%

76,0%

61,6%

Nº árv. Autorizadas

708

501

190

496

263

Nº árv. Derrubadas

485

205

128

377

162

6,10%

4,15%

2,41%

3,30%

4,58

Vol. Oco em Toras (%)
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6. Custos Operacionais e Receitas
Distribuição dos custos nas fontes de
ﬁnanciamento: o primeiro resultado interessante da análise ﬁnanceira foi que as comunidades conseguiram ﬁnanciar um pouco
mais do que um terço dos custos. A tabela
8 mostra que os parceiros ﬁnanciaram juntos os outros dois terços. A maior parte do

ﬁnanciamento pelas comunidades foi oriunda de adiantamentos contratuais da venda da
madeira, outra parte foi a mão de obra dos
comunitários. Nesses 100% de cobertura dos
custos, uma parte foi gasto para as operações
ﬂorestais e outra para apoio, assessoria, capacitação e treinamento.

Tabela 8. Distribuição dos custos nas fontes de ﬁnanciamento.
Financiamento da execução dos planos de manejo e das atividades de assistência técnica,
capacitação e assessoria operacional.
Fonte / Contribuinte
Contribuição (%)
Organizações comunitárias
34%
(Cooperativa, Associação, CDS)
Serviço Florestal Brasileiro (SFB)
28%
Climate and Land Use Alliance (CLUA)
20%
The United States Forest Service (USFS)
8%
Instituto Floresta Tropical*
9%
Total
100%
*sem contribuição in kind

Rentabilidade: Decisivo para o sucesso
econômico de um empreendimento são os
custos em relação a receita que pode ser conseguida. Como indício, pode ser utilizada a
comparação dos custos por m³ de tora com
o preço de venda (tabela 9). A tabela mostra
um resultado que era esperado; em nenhum
dos casos das comunidades o preço de venda
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Crédito: Arquivo IFT.

de madeira em tora cobriria os custos totais
do projeto como todo, somando o custo das
operações ﬂorestais e das atividades de apoio
prestados pelo IFT e Parceiros (comparar
posições 9 e 10 da tabela 9). Interessante observar que, na média, os custos ultrapassaram
o preço de venda médio de, aproximadamente R$ 199,00, somente em R$ 16,00.

Figura 6. Transporte de toras pelo rio em balsa
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Isso é pouco considerando que os custos
calculados de treinamento e apoio contém
todas as atividades de treinamento e assessoria, muitas viagens da equipe técnica do
IFT de Belém até Porto de Moz e bem como
eventos. Somente no caso de uma comunidade, o custo total foi muito além do preço de venda. Como o caso da comunidade
Paraíso o custo por tora produzida foi quase

R$ 90,00 mais caro do que a receita esperada.
Isso tem uma explicação simples: devido a
uma série de diﬁculdades, o volume de colheita foi muito menor do que previsto; por
uma questão da composição e da qualidade
da madeira vendida, o preço médio foi o menor nas cinco comunidades. Adiciona-se aí,
custos altos com mão de obra da comunidade e aluguel mensal de um trator D5.

Tabela 9.
Posição

Fonte / Item

1
2
3

custos sem mão de obra
mão de obra (associados)
subtotal (1+2)

4
5
6
7
8
9
10

mão de obra, serviços,
material
máquinas e veículos
Subtotal (4+5)
operações ﬂorestais
(3+6)
capacitação e apoio
TOTAL
preço de venda médio*

Total

Arimum

Itapéua

Paraiso

R$/m³
R$/m³ R$/m³
Comunidade / SFB
85,24
100,18
67,82
22,36
24,28
14,34
107,60
124,46
82,16
IFT/SFB/CLUA/USFS

R$/m³

Por Ti
Ynumbi
Meu Deus
R$/m³
R$/m³

91,43
39,39
130,82

84,68
25,79
110,47

64,33
8,91
73,23

13,22

7,73

15,17

13,32

20,99

21,61

27,56
40,78

16,11
23,84

31,62
46,80

27,77
41,09

43,74
64,73

45,03
66,64

148,38

148,30

128,95

171,91

175,19

139,87

IFT/CLUA/USFS
66,73
53,90
61,82
215,11
202,19
190,77
198,73
200,96
207,85

104,04
275,94
187,26

49,77
224,96
193,23

85,90
225,77
199,92
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*Média dos preços negociados. No ﬁnal do levantamento de dados a busca e o pagamento da madeira ainda não estavam concluídos. Os valores médios de venda são distintos devido as volumetrias distintas das categorias de espécies.

Receita do ponto de vista das comunidades: Considerando o arranjo institucional
e os moldes de funcionamento do projeto
com o objetivo de promover e desenvolver
um manejo ﬂorestal comunitário na Resex,
que seja - a médio e longo prazo – sustentável, uma pergunta crucial é se é possível
que as comunidades possam se capitalizar
suﬁcientemente, para que no futuro, possam executar as safras de forma autônoma.
Essa pergunta não poderá ser respondida
aqui de forma conclusiva, uma vez que os
cálculos aqui apresentados tratam somente
das operações ﬂorestais e do apoio prestado
pela iniciativa dos envolvidos nesse projeto.
Portanto, os resultados apresentam somente
um recorte da realidade das comunidades.
No entanto, um indício para a possibilidade de capitalização, tanto através dos pro-

Mas, mesmo nesse caso extremo de coincidências de fatos desfavoráveis, o preço
de venda foi ainda maior que os custos das
operações florestais (posição 7). Na média
das comunidades o preço excedeu o custo
de produção em 25%, sendo o custo médio
cerca de R$ 148,00 (posição 7) em comparação ao preço médio de 199,00 (posição
10). Esse resultado é muito positivo, uma
vez que as condições gerais não foram favoráveis. Exemplos desses fatores adversos
foram (i) UPAs pequenas com baixo volume de extração devido a falhas nos inventários e seleção de espécies, (ii) mão de obra
ainda inexperiente durante os trabalhos e
concomitância de treinamentos em campo,
(iii) problemas de logística e abastecimento
com insumos constantemente paralisaram
as operações.
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jetos de manejo das comunidades quanto
por meio do arranjo do projeto como fora
apresentado, é uma consideração dos custos por unidade produzida conforme apresentado na tabela 10. Os números mostram
que os custos médios por m³ cobertos pelas
comunidades com recursos próprios foram
de R$ 107,60. Os valores individuais das
comunidades oscilam fortemente em volta
dessa média, o que não surpreende porque
as condições tanto da ﬂoresta e sua situação quanto das comunidades que executam
o manejo, variam fortemente. Os preços

médios variaram em volta de R$ 200,00 e
permitiram junto com o apoio do SFB às
operações ﬂorestais, um lucro calculado de
aproximadamente R$ 125,00/m³ (vide tabela 10). Esse valor é menor no caso de Arimum com R$ 97,00; enquanto que o maior
lucro por m³ foi alcançado na comunidade
de Ynumbí (R$ 169,00). Esses resultados indicam que o manejo e o projeto como foi
desenhado, contribuiu, a princípio, para que
as comunidades se capitalizassem, e possam
ganhar autonomia ﬁnanceira para futuras safras ﬂorestais.

Tabela 10. Os custos por m³ de tora das operações ﬂorestais e da capacitação e do apoio às
comunidades em comparação ao preço de venda.
Fonte /Item

Total

Arimum

Itapéua

Paraiso

Por Ti
Meu Deus

Ynumbí

Custo
Reembolso do SFB
(TED)
Preço Médio
Lucro calculatório
(R$/m³)

-107,60

-124,46

-82,16

-130,82

-110,47

-73,23

33,55

20,88

32,80

56,29

43,24

41,91

198,73

200,96

193,23

207,85

187,26

199,92

124,68

97,38

143,88

133,32

120,03

168,60

7.1 A respeito da qualidade dos resultados econômicos

Custos
Os resultados do cálculo de custo são bastantes conclusivos e apropriados quanto à
contribuição dos parceiros de apoio (CDS,
SFB, CLUA, USFS, IFT). O conjunto de informações e relação de dados fornecidos pelas
comunidades parecem conﬁáveis. Certamente,
quatro das cinco comunidades – a comunidade de Arimum estava trabalhando a sua quinta UPA – estiveram numa situação inusitada
e desaﬁadora, ao exercer um manejo ﬂorestal
madeireiro de produção de tora nessa escala e
pela primeira vez. Pois, se trata de um empreendimento complexo em termos logísticos e
em termos administrativos. Portanto, é provável que os custos das operações ﬂorestais das
comunidades – embora já relativamente altos
– foram, em tendência, subestimados. Contudo, eventuais erros que provavelmente existam, com certeza não mudam os resultados na
sua essência; porque os gastos de peso foram
compilados e os resultados são plausíveis.

Os dados aqui apresentados dão uma luz
inicial sobre os resultados econômicos do
manejo comunitário na RESEX. A pesquisa
de avaliação dos custos e produtividades foi
executada com recursos restritos, mas mesmo assim nos dão interessantes aspectos a
considerar:
Índices de Produtividade
Para o levantamento dos índices de produtividade foram aplicados elementos da metodologia MEOF. Como a metodologia é colaborativa, a qualidade dos dados de produção
obtidos depende muito do entendimento e do
engajamento das pessoas envolvidas. Apesar
do pouco tempo de treinamento dos manejadores, os dados obtidos por meio da colaboração deles tiveram uma qualidade muito boa
e excederam a expectativa dos pesquisadores.
13
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7. Discussão dos Resultados e Considerações Finais

Crédito: Arquivo IFT.
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Figura 7. Pátio de estocagem localizado em área de manejo ﬂorestal da Resex Verde para Sempre
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7.2 Conclusões a Respeito da Avaliação
Técnica da Safra

planejamento e a coordenação das operações
ﬂorestais precisarão de muita atenção e controle. Nesse quesito ainda existe muito potencial de aprimoramento por parte dos manejadores. Baseado nos mais de 20 anos de
experiências do IFT, um período adequado,
em que os empreendimentos comunitários
ainda vão ter que recorrer a apoio técnico e
de assessoria é de pelo menos três anos.

O processo participativo da análise preliminar dos índices de produtividade foi um
sucesso, e recomenda-se fortemente que as
comunidades continuem com o monitoramento das suas atividades. Por meio do processo de monitoramento poderão perceber
onde estão os pontos fortes e fracos das rotinas do manejo e perpetrar os ajustes necessários. Aliado a esse monitoramento colaborativo, deve-se pensar em elaborar manuais
especíﬁcos para as necessidades dos manejadores comunitários, ajudando-os no dia a dia
operacional. É esperado que a competência
técnica dos manejadores comunitários evolua em resposta às experiências acumuladas
e aos treinamentos efetuados anualmente.
Nesse processo é crucialmente importante
observar e respeitar o ritmo das comunidades. Uma questão nevrálgica nessa primeira
safra foi a questão logística, e nas condições
de transporte com longas distâncias ﬂuvial, o

7.3 Avaliação dos resultados em perspectiva da sustentabilidade econômica
Certamente serão necessárias pesquisas
mais abrangentes no decorrer das próximas
safras para avaliar se o manejo ﬂorestal madeireiro, no formato como foi promovido, será
economicamente viável ou não, nesses empreendimentos comunitários. Todavia, com o
cuidado necessário pode se dizer que os resultados aqui apresentados indicam que isso sim
é possível. É correto aﬁrmar que os custos
totais do projeto excedem os valores médios
dos preços de venda negociados. Contudo,
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Também, possui relevante papel o fomento produtivo disponibilizado pelas agencias
fomentadoras, a exemplo do SFB (Serviço
Florestal Brasileiro), que possibilitam a viabilização da safra ﬂorestal comunitária e a
formação de um capital de giro capaz de
reinvestido nas próximas safras. Esse fomento deve ser aprimorado no âmbito de
política pública e deve ser realizado pelo
menos nos três primeiros anos de exploração. Sendo que o valor pode ser gradativamente reduzido de acordo com os anos e
aprimoramento técnico.
Por ﬁm, esses resultados indicam que, juntando o apoio que as instituições parceiras
estão dando, as comunidades da Resex Verde para Sempre poderão se capitalizar; e assim dentro de poucos anos, também ganhar
autonomia ﬁnanceira para exercer o manejo
comunitário em regime próprio, de modo
independente. Entretanto, importante ressaltar, que esse ponto certamente dependerá de
outros fatores, como melhorias na capacidade gerencial nas lideranças comunitárias, e de
outros difíceis de inﬂuenciar, como o mercado madeireiro.

BOLETIM TÉCNICO IFT 12

esse resultado era esperado, e a perspectiva é
que o apoio dado pelo IFT e seus parceiros
nessa primeira safra, possa ser gradativamente reduzido no futuro. Essa perspectiva se
conﬁrmará na medida que, as comunidades
vão acumulando competências nas diversas
técnicas de manejo ﬂorestal, pontos sobre os
quais, os autores estão otimistas e que poderá
ser veriﬁcado na segunda safra.
O resultado mais importante foi observar
que os custos operacionais foram cobertos
pelos preços médios de venda. Isso surpreendeu porque as circunstâncias gerais foram
desfavoráveis: longa distância para acesso
aos mercados, instalação de pequenas UPAs
e com baixo volume de produção, diﬁculdade logísticas, altíssimos custos de transporte
de máquinas e os manejadores comunitários
ainda em ritmo de treinamento inicial. Em
alguns casos isso foi agravado por diﬁculdades com a qualidade do inventário e a falta
de disponibilidade de substituir árvores ocas
previstas para a colheita por outras não ocas.
No entanto, mesmo nesses casos extremos
de diﬁculdades, os custos operacionais foram
mais baixos que os preços de venda.
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